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Abstrakt 

Východiska: Doposud provedené výzkumy poukazují, že návykové látky v dopravě jsou 

závažným sociálním a bezpečnostním problémem. Studia přisuzují nejvýznamnější efektivitu 

pro řidiče chycené několikrát – opakovaně s koncentrací 1,5 g/Kg a vyšší, bohužel ale u vyšších 

koncentrací je vyšší riziko pravděpodobnosti závislosti, která je vzhledem k povahám 

rehabilitačních programů, kontraproduktivní, protože zvládnutí závislosti není cíl kurzu 

rehabilitačního programu (Ferguson et. all., 2001). 

 

Cíle práce: Cílem této práce je zmapovat problematiku trestných činů v dopravě, kdy pachatel 

je ve stavu vylučujícím způsobilost řídit,  který si přivodil požitím návykové látky a následná 

opatření při navrácení řidičského oprávnění v období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2015. 

 

Výzkumné otázky:  

a) Jaký je věk pachatelů v době spáchání trestného činu řízení ve stavu vylučujícím 

způsobilost? 

b) Jaký je zdroj obživy (povolání) pachatelů v době spáchání trestného činu? 

c) Jaké pohlaví převažuje v páchání trestného činu řízení ve stavu vylučujícím 

způsobilost? 

d) Jaký typ návykové látky a v jakém množství je u řidičů, kteří spáchali trestný čin 

ohrožení pod vlivem návykové látky ve stavu vylučujícím řídit, nejvíce zastoupen?  

e) Jaká je průměrná doba nepodmíněného trestu v případě, že by pachatel porušil 

zkušební dobu pro vedení řádného života? 

f) Jaká je průměrná délka zákazu řízení u řidičů, kteří spáchali trestný čin ohrožení 

pod vlivem návykové látky ve stavu vylučujícím řídit? 

g) Byl pachatel trestán v minulosti pro trestný čin související s užitím návykové 

látky? 



h) Je z výsledků dopravně psychologického vyšetření partné doporučení k léčbě 

dopravním psychologem?  

ch)  Jaká forma léčby byla nejčastěji soudními znalci – lékaři psychiatry 

preferována? 

i) Kolik řidičů, kteří spáchali trestný čin řízení pod vlivem alkoholu ve stavu vylučujícím 

řídit, nastoupilo na léčbu (ambulantní či ústavní) na základě pouhého doporučení soudního 

znalce – lékaře psychiatra? A kolik řidičů mělo léčbu soudem uloženou? 

 

Metody: Data byla získána analýzou 50 zakončených soudních spisů za období od 1. ledna 2014 

do 31. prosince 2015 a rozhovorem s dopravním psychologem, který probíhal v listopadu 2016. 

Výběr zařízení Obvodního soudu pro Prahu 2 proběhl metodou záměrného (účelného) výběru 

přes instituce. Je to nepravděpodobnostní metoda, kdy využíváme určitého typu služeb nebo 

činnosti instituce, která je určena pro požadovanou cílovou skupinu (Miovský, 2006). Taktéž 

byl vybrán metodou záměrného výběru i dopravní psycholog.  

 

Výsledky:  

V uzavřených soudních spisech nejsou řidičům ukládána ani doporučována léčebná 

opatření. Ve výzkumném souboru 50  ukončených soudních spisů nebylo ani v jednom 

dokument o zdravotním vyšetření lékařem. 

Nejčastěji vyskytující se návykovou látkou v krevním séru je alkohol (76 % pachatelů), 

na druhé příčce za alkoholem je metamfetamin ( 18 % pachatelů). Limitní hodnota pro spáchání 

trestného činu, kdy pachatel je ve stavu vylučujícím způsobilost řídit,  který si přivodil požitím 

návykové látky alkoholu je dána 1g/Kg z vyšetřovaného krevního séra. Nejnižší naměřenou 

hodnotou v analýze spisů byla naměřená hodnota alkoholu 1,1 g/Kg u pachatele trestného činu. 

Nejvyšší naměřenou odnotou bylo 2,81 g/Kg. Z celkového počtu 38 osob (76 %) je půrměrná 

hladina alkoholu naměřená ve vzorku krevního séra 1,78 g/Kg. Limitní hodnota uznávaná v ČR 

pro množství metamfetaminu v krevním séru je 25ng/ml. Nejnižší naměřenou limitní hodnotu 

metamfetaminu měl pachatel na úrovni 123ng/ml, tato hodnota téměř 5x převyšuje maximální 

hodnotu. Nejvyšší naměřenou hodnotou byl údaj s 520ng/ml, tato hodnota 20x převyšuje 

maximální limit uznávaný v ČR. 

Ze zakončených spisů nebylo možné zjistit, kolik řidičů po spáchání trestného činu, kdy 

pachatel je ve stavu vylučujícím způsobilost řídit,  který si přivodil požitím návykové látky, 

nastoupil na léčbu a zda pachateli bylo doporučováno se jít léčit. 



Na nejdelší dobu zákazu řízení motorových vozidel jsou potrestáni řidiči, kterým 

v krevním séru bylo nalezeno nadlimitní množství MDMA. Průměrná doba zákazu řízení se u 

řidičů pod vlivem MDMA vyšplhala na 48 měsíců, tedy přesně na 4 roky.Na druhou nejdelší 

dobu zákazu řízení motorvých vozidel jsou potrestáni řidiči za řízení pod vlivem alkoholu, zde 

se průměrná doby dostala ke 20 měsícům zákazu činnosti. Na dobu  18 měsíců zákazu činnosti 

jsou potrestáni řidiči pod vlivem THC. Na nejkratší dobu zákazu činnosti jsou potrestáni řidiči 

pod vlivem metamfetaminu s průměrnou dobou zákazu 17,1 měsíců.  

Získané výsledky průvedeného výzkumu, analýzy 50 uzavřených soudních spisů, 

poukazují na fakt, že řidiči páchající trestné činy ve stavu vylučujícím způsobilost řídit vykazují 

mezi s sebou jistou podobu. Celých 32 %ˇřidičů již bylo v minulosti 2 a více krát trestáno pro 

trestný čin řízení ve stavu vylučujícím řídit, dle uvedených informací ve složce spisu. 

Nejrizikovější skupinou pro páchání trestného činu řízení ve stavu vylučujícím 

způsobilost jsou muži ve věku 35 – 50 let vykonávající manuální práci (36 % osob) jako hlavní 

zdroj obživy a nebo jsou nezaměstnaní (30 % osob).  

 

Závěr: Na základě získaných výsledků z analýzy 50 uzavřených spisů lze říci, že 32 % řidičů 

vykazuje známky opakovaného řízení pod vlivem návykových látek, neboť byli v historii již 

stíháni za trestný čin řízení ve stavu vylučujícím řídit. Povinnost absolvovat rehabilitační 

programy by mělo být povinností, pakliže výzkumy provedené v České republice i v zahraničí 

poukazují na snížení až 50 % recidivy.  
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