
ABSTRAKT 

Každý, komu je diagnostikována závislost na alkoholu nebo jiných návykových 

látkách, přichází o zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel. Všichni lékaři 

mají povinnost oznamovat obecnímu úřadu pacienty, u kterých se dozví, že nejsou 

zdravotně způsobilí k řízení motorových vozidel, ale přesto vlastní řidičské oprávnění 

(Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů). Rozhodně ovšem nelze říci, že každý, kdo nastoupí do léčby, přijde o řidičské 

oprávnění. 

Cílem této práce bylo zjistit, v jaké míře dochází k odebírání řidičských průkazů 

u osob léčících se ze závislosti na návykových látkách a zjistit, jestli k tomuto odebírání 

dochází právě na základě oznamovací povinnosti lékařů. Byly stanoveny dvě hypotézy. 

První hypotéza byla, že o řidičské oprávnění přišlo méně než polovina respondentů. 

Druhá hypotéza byla, že k odebrání řidičského oprávnění z důvodu pozitivního testu na 

návykové látky docházelo častěji, než k odebrání na základě nahlášení lékaře pro ztrátu 

zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. 

Data byla získána prostřednictvím anonymního dotazníku, který byl rozdán 

pacientům v léčbě se závislostí. Celkem tento dotazník vyplnilo 235 respondentů. 

Počet respondentů, kteří vlastnili v současnosti nebo v minulosti řidičské 

oprávnění, byl 164. Celkem 96 z nich o něj přišlo. Jako nejčastější důvod pro ztrátu 

řidičského oprávnění uváděli, že byli testováni policií během jízdy pod vlivem alkoholu 

nebo jiných návykových látek, odpovědělo tak 46 respondentů. Dalších 20 respondentů 

uvedlo, že způsobili dopravní nehodu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových 

látek a 17 respondentů odpovědělo, že je lékař nahlásil pro ztrátu zdravotní způsobilosti 

k řízení. Zbylých 13 respondentů uvádělo jiné důvody. Z těchto výsledků vyšlo najevo, 

že první hypotéza byla vyvrácena a druhá naopak potvrzena. 

Závěrem výzkumu bylo zjištění, že k odebírání řidičských průkazů na základě 

oznamovací povinnosti lékařů dochází, ale není to pravidlem. Faktorů, které ovlivňují, 

zda k nahlášení dojde, bude pravděpodobně víc. Nabízí se tedy možnost dalšího 

výzkumu, který by vedl k objasnění těchto faktorů. 
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