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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Zredukovaný rozhovor s dopravním psychologem 

V jakém městě působíte svou praxi 

dopravního psychologa? 

 

 

Jaký je počet dopravně-psychologických 

vyšetření, který jste v roce 2015 provedl? 

 

 

 

 

Kolik z těchto vyšetření bylo u řidičů, 

kterým byl zadržený řidičský průkaz za 

spáchání trestného činu ohrožení pod 

vlivem návykové látky ve stavu 

vylučujícím způsobilost řídit? 

 

 

Zabýváte se v dopravně psychologickém 

vyšetření i problematikou zneužívání 

návykových látek, tím myslím problémové 

užívání či závislost? 

 

 

 

 

Provádíte v rámci dopravně 

psychologického vyšetření i testování na 

problematiku zneužívání NL, a jaký 

metody – testy k tomu používáte? 

Nedá se specifikovat, kancelář je v Brně, 

ale působím i v zahraničí jako je Německo, 

Velká Británie atd.  

 

Má hlavní působnost je výzkum, druho-

řadě se věnuji dopravně-psychologickým 

vyšetřením. V minulém roce jich mohla být 

asi 100.  

 

 

Jednoznačně většina. Bylo jich 60.  

 

 

 

 

 

 

Dopravní psychologové to mají v tomto 

směru těžké, diagnózu smí stanovit pouze 

psychiatr. Pokud já mám podezření na 

zneužívání NL, tak se s klientem o 

problému pobavím a následně odkáži na 

lékaře psychiatra.  

 

 

Žádné dotazníky ani testy neprovádím, 

dotazníky ani testy vám nezaručí, že 

docílíte správného výsledku, testy se dají 

oklamat. Já provádím klinický rozhovor – 

anamnézu, ta je přesná.  
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Doporučujete klientům, kteří mají problém 

se zneužíváním NL léčbu? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastoupil Vám už klient do léčby kvůli 

zneužívání NL? 

 

 

 

Rozhodl jste se někdy v minulosti na 

základě klinického rozhovoru, že klient 

dopravně psychologickým vyšetřením 

neprošel a tudíž od Vás potvrzení 

nedostal? 

 

 

 

 

 

My, dopravní psychologové, se 

odkazujeme na programy zaměřené na 

problematiku „oddělit od řízení NL“. 

Následně voláme ošetřujícímu praktickému 

lékaři, a sdělujeme podezření na tuto 

problematiku, a že je potřeba ji řešit. 

Nejlepší je pokud nastoupí do 

rehabilitačního kurzu.  

Dopravní psychologové by rádi řešili více 

tuto problematiku, ale nemáme k tomu 

oprávnění posuzovat závislost/problémové 

užívání atd.  

 

 

Ano, jistě. Dokonce ti, co jsou ve 

věznicích, navštěvují obdobné rehabilitační 

kurzy přímo tam, pod záštitou probační a 

mediační služby. Tak jsem se s tím setkal 

mnohokrát.  

 

Ano, pokud víme, že mají problém 

s užíváním NL, tak potvrzení nedostanou. 

K nám se ale dostanou od praktických 

lékařů, kde potvrzení o zdravotní 

způsobilosti mají, takže stejně nemáme 

možnost zabránit navrácení řidičského 

průkazu. Je to tak, že pokud já potvrzení 

nevydám, klient s potvrzením od 

praktického lékaře si může stěžovat na 

úřadě a vznikají komplikace, kdy o všem 

rozhoduje úřad.  

Bohužel se v rámci dopravně 

psychologického vyšetření zneužívání NL 

neposuzuje, já s tím nemám co dělat.  
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Kolik takových klientů je? 

 

 

 

 

Jaké programy těmto problémovým 

řidičům doporučujete? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 z 8 případů vykazují rizikové užívání NL, 

takže asi 1 z 8 u mě potvrzení o psychické 

způsobilosti nedostane.  

 

 

Rozhodně doporučuji rehabilitační 

programy pro řidiče. Následně v těchto 

programech po zjištění problémového 

užívání/závislosti se odkazujeme na 

doporučení léčby. Jeden z programů je 

Repado, nemá žádnou reklamu a neustále 

má plné obsazení.  

Víte, je to o soudech. Soudce navrhuje 

resocializační/rehabilitační programy, takže 

každý kdo spáchá TČ §274 by měl povinně 

navštívit léčbu/terapii, ale povinné zatím 

nejsou.  

Problém je v tom, že poprvé odchycení 

řidiči pod vlivem NL jsou ze 40 % 

problémový uživatelé NL. Když se odchytí 

podruhé, tak jsou ze 60 % závislí na NL. A 

pokud je to 3 a více krát, tak jsou na 100 % 

závislí, to jsou výzkumem podložená data a 

tato čísla jsou v naší dopravě ten problém. 
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Příloha č.2: Dotazník dopravním psychologům 

Vážená paní psycholožko, pane psychologu,  

Žádám Vás o pomoc s vyplněním dotazníku zaměřeného na získání informací o dopravně 

psychologickém vyšetření prováděném na osobách, které spáchaly trestný čin odhrožení 

pod vlivem návykové látky (alkohol a jiné) v dopravě ve stavu vylučujícím řídit motorové 

vozidlo.  

Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10minut Vašeho času a tak pomůžete se 

zpracováním své diplomové práce.  

Dotazník je součástí mé diplomové práce s názvem: Trestné činy v dopravě související 

s užíváním návykových látek, kterou zpracovávám v rámci svého studia navazujícího 

magisterského programu Adiktologie (věda o závislostech) na 1. lékařské fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze. 

Z vyplnění dotazníku nevyplývají žádná rizika, následy ani přímý prospěch.  

Vyplnění tohoto dotazníku je zcela dobrovolné, všechny informace v něm obsažené, jsou 

přísně anonymní. Vyplněním souhlasíte s jeho využitím pro účely diplomové práce.  

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně průběhu výzkumu či výsledků výzkumu mě 

neváhejte kontaktovat.  

Moc děkuji a vážím si Vaší spolupráce, Marie Hrušková 

Email: hruskov.marie@gmail.com, telefonní kontakt: +420 603 738 388 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hruskov.marie@gmail.com
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Vaše odpovědi prosím zakroužkutje, nebo vypište slovy, tam kde je prostor pro to určený. 

Pokud má otázka více odpovědí, můžete vybrat více odpovědí. 

1) V jakém městě působíte jako dopravní psycholog?    (odpovězte název města)  

 

2) Jaký je přesný počet dopravně psychologických vyšetření, který jste v roce 2015 

prováděl/a? (odpovězte číslovkou) 

........................................  

3) Kolik z těchto provedených vyšetření bylo u řidičů, kterým byl zabaven řidičský 

průkaz, za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky ve stavu vylučujícím 

způsobilost? (odpovězte číslovkou) 

 

..................................... 

4) V rámci dopravně psychologického vyšetření provádíte i vyšetření zkoumající 

problematiku zneužívání návykových látkek? (nevhodné přešrtněte) 

a) Ano 

b) Ne 

 

5) Pokud v rámci dopravně psychologického vyšetření provádíte i testování na 

problematiku zneužívání alkoholu/jiných návykových látek, pak jakými testy? 

(vypište názvy adiktologických  testů, kterými se zabýváte v rámci dopravě 

psychologického vyšetření) 

 

.....................................  

  

6) Doporučujete klientům léčbu, v případě že klient je uživatel návykových látek? 

(nevhodné přeškrtněte) 

a) Ano 

b) Ne 

 

7) Pokud léčbu doporučujete, preferujete léčbu ambulantní, nebo ústavní? Nevhodné 

přeškrtněte) 

a) Ambulantní 

b) Ústavní 

 

8) Kolik řidičů na základě Vašeho doporučení k léčbě, skutečně jakoukoliv formu 

léčby započalo? (uveďte číslici) 

.......................................  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

MOC DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS A VAŠI POMOC 
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Tabulka č. 2: Tolerance návykových látek v silničním provozu ve státech 

evropské unie dle určené dle www.ec.europa.eu  

Země Tolerance návykových látek u řidičů motorového vozdila 

Vliv jiných omamných 

látek 

Povolená hladina alkoholu 

 

Belgie 
Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) (≥1 ng/ml) 

Metamfetamin 

(pervitin) (≥25 ng/ml) 

MDMA (extáze) (≥25 

ng/ml) 

Amfetamin (≥25 

ng/ml) 

Morfin nebo 6-

acetylmorfin (≥10 

ng/ml) 

Kokain nebo 

benzoylecgonin (≥25 

ng/ml) 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 g/l 

Zkušený řidič 

0,5 g/l 

Začínající řidič 

0,2 g/l 

Řidiči z povolání  

Bulharsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Jízda pod vlivem 

alkoholu, narkotik a 

jiných omamných látek 

je zakázána. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,0 ‰ 

Zkušený řidič 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 

Řidiči z povolání 

Česká republika Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Řídit motorové i 

nemotorové vozidlo 

pod vlivem 

návykových látek je 

zakázáno. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,0 ‰ 

Zkušený řidič 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 

Řidiči z povolání 

Chorvatsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 
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Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Zakázáno je rovněž 

řízení pod vlivem 

opiátů, kokainu a 

amfetaminů. 

Zkušený řidič 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 

Řidiči z povolání 

Dánsko Zakázané látky 

THC (marihuana 

apod.) max. povolené 

množství (v mg na kg 

krve): 0,001 

Metamfetamin 

(pervitin) max. 

povolené množství (v 

mg na kg krve): 0,01 

MDMA (extáze) max. 

povolené množství (v 

mg na kg krve): 0,02 

Podle dánského práva 

je pro bezpečnost 

silničního provozu 

nebezpečných 54 

omamných látek (např. 

opiáty, jejich deriváty 

a kokain) a některé 

léky. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič 

0,5 ‰ 

Začínající řidič 

0,5 ‰ 

Řidič z povolání 

Estonsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,2 ‰ 

Zkušený řidič 

0,2 ‰ 

Začínající řidič 

0,2 ‰ 

Řidiči z povolání 

Finsko Zakázané drogy 

Veškeré omamné látky 
Maximální povolená hladina alkoholu 

při dechové zkoušce [mg/l] 

0,22 mg/l 

Zkušený řidič 

0,22 mg/l 

Začínající řidič 

0,22 mg/l 

Řidiči z povolání 
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Francie Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Jízda pod vlivem 

nezákonných 

omamných látek je 

zakázána. Pravidla 

týkající se konkrétních 

typů drog neexistují. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 g/l 

Zkušený řidič 

0,2 g/l 

Začínající řidič (který má řidičský průkaz 

a) méně než 3 roky, nebo b) méně než 2 

roky, pokud tento řidič před složením 

řidičské zkoušky najel během minimálně 2 

let kromě 20 hodin cvičných jízd s 

instruktorem alespoň 3 000 km v 

doprovodu zkušeného řidiče) 

0,5 g/l 

Řidič z povolání (u řidičů autobusu je 

povoleno 0,2 g/l) 

Irsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Současný irský zákon o 

silničním provozu 

neuvádí zákaz žádné 

konkrétní omamné 

látky a spoléhá se na 

důkazy o snížené 

pozornosti řidiče 

dodané policií (Garda) 

a zprávu lékařské 

posudkové služby pro 

bezpečnost provozu, 

jež obsahuje analýzu 

obsahu omamných 

látek v těle řidiče. 

Termín používaný v 

zákonu o silničním 

provozu je „omamná 

látka“ (v angl. 

„intoxicant“) a 

zahrnuje alkohol, 

narkotika, léky, 

kombinace omamných 

látek. Zákon o 

silničním provozu také 

nerozlišuje mezi 

nelegálními a legálními 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič Maximální výše pokuty 

vyměřená soudem za řízení pod vlivem 

alkoholu či jiné omamné látky činí 5 000 

eur a/nebo 6 měsíců odnětí svobody. 

0,2 ‰ 

Začínající řidič Maximální výše pokuty 

vyměřená soudem za řízení pod vlivem 

alkoholu či jiné omamné látky činí 5 000 

eur a/nebo 6 měsíců odnětí svobody. 

0,5 ‰ 

Řidiči z povolání Maximální výše pokuty 

vyměřená soudem za řízení pod vlivem 

alkoholu či jiné omamné látky činí 5 000 

eur a/nebo 6 měsíců odnětí svobody. 
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látkami, k nimž patří 

například léčiva na 

předpis nebo volně 

prodejné léky. 

Zásadní je tedy 

způsobilost řidiče k 

bezpečné jízdě, nikoli 

právní status látky, 

kterou požil. 

V současné době se 

analýza lékařské 

posudkové služby 

zaměřuje na přítomnost 

těchto látek: 

 kanabinoidů 

 opiátů 

 benzadiazepinů 

 amfetaminů 

 metamfetaminů 

 kokainu 

 metadonu 

Itálie Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 

Řidič z povolání 

Kypr Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Jízda pod vlivem 

omamných látek a 

léčiv je zakázána. 

Nový zákon má zavést 

možnost použít jako 

důkaz přestupku krevní 

zkoušku či test na 

obsah látky ve slinách. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 g/l 

Zkušený řidič 

0,2 g/l 

Začínající řidiči (se zkušeností kratší 3 let) 

a řidiči mopedů, motocyklů, motorových 

tříkolek a čtyřkolek 

0,2 g/l 

Řidiči z povolání (řidiči vozidel o 

hmotnosti nad 3,5 t nebo s více než 9 místy 
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k sezení, řidiči vozidel taxislužby, řidiči 

vozidel převážejících nebezpečný náklad) 

Lichtenštejnsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Amfetamin 

Kokain 

Heroin 

  

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,8 g/l 

Zkušený řidič 

0,8 g/l 

Začínající řidič 

0,8 g/l 

Řidiči z povolání – Zákaz pití alkoholu 

během pracovní doby a 6 hodin před jejím 

začátkem 

Litva Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,4 g/l 

Zkušený řidič 

0,0 g/l 

Začínající řidiči (se zkušeností kratší 2 let) 

a řidiči mopedů, motocyklů, motorových 

tříkolek a čtyřkolek 

0,0 g/l 

Řidiči z povolání (řidiči vozidel o 

hmotnosti nad 3,5 t nebo s více než 9 místy 

k sezení, řidiči vozidel taxislužby, řidiči 

vozidel převážejících nebezpečný náklad) 

Lotyšsko Jízda pod vlivem 

narkotik a jakýchkoli 

jiných omamných látek 

je zakázána. Pravidla 

týkající se konkrétních 

typů drog neexistují. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič 

0,2 ‰ 

Začínající řidič 

0,5 ‰ 

Řidiči z povolání 

Lucembursko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

 Amfetamin 

 MDA 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič 

0,2 ‰ 

Začínající řidič 
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 Morfin 

 Kokain 

 Benzoylecgonin 

0,2 ‰ 

Řidiči z povolání 

Maďarsko Zakázané drogy 

Řízení pod vlivem 

jakékoli omamné látky 

je zakázáno a 

považováno za trestný 

čin. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,0 ‰ 

Zkušený řidič 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 

Řidiči z povolání 

Malta Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Maltské právo 

nespecifikuje žádná 

konkrétní narkotika či 

drogy, ale v dopravní 

vyhlášce se pod 

„drogou“ rozumí 

jakákoli omamná látka 

kromě alkoholu. 

  

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,8 ‰ 

Zkušený řidič 

0,8 ‰ 

Začínající řidič 

0,8 ‰ 

Řidiči z povolání 

Německo Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Morfin 

Kokain 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič (jízda s hladinou alkoholu v 

krvi nad 1,1 ‰ je považována za trestný 

čin, v rozmezí 0,5–1,0 ‰ za přestupek 

sankcionovaný pokutou) 

0,0 ‰ 

Začínající řidič (se zkušeností méně než 2 

roky a ve věku do 21 let) 

0,0 ‰ 

Řidič z povolání (za překročení 

povoleného limitu je možné řidiče 

propustit ze zaměstnání) 
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Nizozemsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Veškeré ostatní 

omamné látky 

ovlivňující pozornost 

řidiče. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič 

0,2 ‰ 

Začínající řidič (s praxí kratší 5 let) 

0,5 ‰ 

Řidiči z povolání 

Norsko Zakázané drogy 

Pro 20 psychotropních 

látek, např. 

nejrozšířenějších 

benzodiazepinů, THC, 

GHB, halucinogenů a 

opiátů, platí limity 

koncentrace 

znemožňující řízení 

vozidla (podobné 

limitu koncentrace 

alkoholu v krvi ve výši 

0,02 %). 

Limity, představující 

koncentraci látky v 

krvi ovlivňující 

schopnost řízení 

srovnatelně s obsahem 

alkoholu v krvi ve výši 

0,05 % a 0,12 %, na 

jejichž základě se 

udělují jednotlivé 

stupně sankcí, jsou 

stanoveny pro 13 z 

uvedených 20 látek. 

alprazolam (3 ng/ml) 

klonazepam (1,3 

ng/ml) 

diazepam (57 ng/ml) 

fenazepam (1,8 ng/ml) 

flunitrazepam (1,6 

ng/ml) 

nitrazepam (17 ng/ml) 

oxazepam (172 ng/ml) 

zolpidem (31 ng/ml) 

zopiklon (12 ng/ml) 

THC (1,3 ng/ml) 

amfetamin (41 ng/ml) 

kokain (24 ng/ml) 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,2 g/l 

Zkušený řidič 

0,2 g/l 

Začínající řidič 

0,2 g/l 

Řidič z povolání 

Požití alkoholu je zakázáno 8 hodin před 

začátkem pracovní doby a v celém jejím 

průběhu. 
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MDMA (extáze) (48 

ng/ml) 

metamfetamin 

(pervitin) (45 ng/ml) 

GHB (10 300 ng/ml) 

ketamin (55 ng/ml) 

LSD (1 ng/ml) 

buprenorfin (0,9 ng/ml) 

metadon (25 ng/ml) 

morfin (9 ng/ml) 

Polsko Zakázané drogy 

Opiáty (morfin a 

heroin) 

Amfetaminy a jim 

podobné látky 

(metamfetamin, extáze) 

Kokain 

THC (hašiš) 

Benzodiazepiny 

Všechny látky, jež mají 

podobné účinky jako 

alkohol. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

< 0,2 ‰ 

Zkušený řidič 

< 0,2 ‰ 

Začínající řidič 

< 0,2 ‰ 

Řidič z povolání 

Portugalsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

K zakázaným drogám 

rovněž patří opiáty, 

jejich deriváty a 

kokain. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič 

0,2 ‰ 

Začínající řidič 

0,2 ‰ 

Řidič z povolání 

Rakousko Zakázané drogy 

Jízda pod vlivem 

jakýchkoli omamných 

látek, které snižují 

pozornost, je zakázána. 

Pravidla týkající se 

konkrétních typů látek 

či narkotik neexistují. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

< 0,5 ‰ 

Zkušený řidič (nad 0,8 ‰ odebrání 

řidičského průkazu) 

0,1 ‰ 

Začínající řidič (s praxí kratší 2 let) 

0,1 ‰ 

Řidiči z povolání 

Řecko Drogy 

Opiáty a opioidy: 

morfin, kodein, 

thebain, papaverin, 

heroin atd. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 
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Halucinogenní látky: 

kanabisové produkty 

Stimulanty centrální 

nervové soustavy: 

kokain, 

benzoylecgonin, 

ecgoninmethylester, 

amfetaminy a jejich 

deriváty (MDMA, 

MDA apod.) 

Sedativa centrál 

nervové soustavy: 

hypnotika a 

anxiolytika, jako 

benzodiazepiny atd. 

  

Zkušený řidič (0,2 ‰ pro řidiče motocyklů 

a mopedů) 

0,2 ‰ 

Začínající řidič 

0,2 ‰ 

Řidič z povolání 

Rumunsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Jízda pod vlivem 

narkotik, léčiv či jiných 

látek s podobnými 

účinky je zakázána a 

považuje se za trestný 

čin. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,0 ‰ 

Zkušený řidič 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 

Řidiči z povolání 

Slovensko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Všechny ostatní 

nezákonné látky. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,0 ‰ 

Zkušený řidič 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 

Řidiči z povolání 

Slovinsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Veškerá ostatní 

narkotika, 

psychoaktivní léky a 

látky a jejich 

metabolity, které jsou 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 ‰ 

Zkušený řidič 0,24 mg/l při dechové 

zkoušce 

0,0 ‰ 

Začínající řidič 

0,0 ‰ 
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uvedeny na oficiálním 

seznamu. 

Řidiči z povolání 

Španělsko Zakázané drogy 

Jízda pod vlivem 

omamných látek je 

zakázána. 

Pod tyto látky 

nespadají léčiva na 

předpis, pokud 

neovlivňují schopnost 

řídit vozidlo. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 g/l 

Zkušený řidič 

0,3 g/l 

Začínající řidič (řidič, který je držitelem 

řidičského průkazu méně než dva roky) 

0,3 g/l 

Řidič z povolání (řidič z povolání, řidič 

vozidla záchranné služby, řidič vozidla 

přepravujícího nebezpečný náklad nebo 

řidič vozidla zvláštní dopravy) 

Spojené 

království 

Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Britské právo 

nerozlišuje mezi 

legálními látkami 

(léčivy) a nezákonnými 

látkami. Z tohoto 

důvodu je jízda pod 

vlivem kterékoli 

omamné látky 

považována za 

přestupek. 

  

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,8 ‰ 

Zkušený řidič0,5 g/l ve Skotsku 

0,8 ‰ 

Začínající řidič0,5 g/l ve Skotsku 

0,8 ‰ 

Řidiči z povolání0,5 g/l ve Skotsku 

Švédsko Zakázané drogy 

THC (marihuana 

apod.) 

Metamfetamin 

(pervitin) 

MDMA (extáze) 

Řízení motorového 

vozidla je zakázáno, 

když řidič není 

schopen bezpečné jízdy 

z důvodu nemoci, 

únavy, vlivu alkoholu a 

jiných omamných látek 

či z jiných důvodů. 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,2 ‰ 

Zkušený řidič 

0,2 ‰ 

Začínající řidič 

0,2 ‰ 

Řidiči z povolání 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201183&stevilka=3522
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201183&stevilka=3522
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Švýcarsko Zakázané 

drogy (zvláštní 

zaměření na 

začínající řidiče) 

THC (marihuana 

apod.) 

MDEA 

MDMA (extáze) 

Heroin 

Amfetamin 

Metamfetamin 

(pervitin) 

Maximální povolená hladina alkoholu v 

krvi [g/l] 

0,5 g/l 

Zkušený řidič 

0,1 g/l 

Začínající řidič (řidičský průkaz udělen 

podmínečně) 

0,1 g/l 

Řidiči z povolání (nákladní vozidla, 

autobusy, přeprava nebezpečného zboží) 
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Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta  
Kateřinská 32, Praha 2 

 

Prohlášení zájemce o nahlédnutí  

do závěrečné práce absolventa studijního programu  

uskutečňovaného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy 

 

Jsem si vědom/a, že závěrečná práce je autorským dílem a že informace získané nahlédnutím 

do zveřejněné závěrečné práce nemohou být použity k výdělečným účelům, ani nemohou 

být vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.  

Byl/a jsem seznámen/a se skutečností, že si mohu pořizovat výpisy, opisy nebo kopie 

závěrečné práce, jsem však povinen/a s nimi nakládat jako s autorským dílem a zachovávat 

pravidla uvedená v předchozím odstavci. 

Příjmení, 

Jméno 

(hůlkovým 

písmem) 

Číslo dokladu 

Totožnosti 

Vypůjčitele 

(např. OP, 

cestovní pas) 

Signatura 

závěrečné 

práce 

Datum Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


