
Abstrakt 

Východiska: Stav vylučující způsobilost je třeba v každém konkrétním případě zjišťovat a 

dokazovat. Ke stanovení závěru o ovlivnění řidiče je nezbytné vyhotovení znaleckého posudku 

z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie (Důvodová zpráva k zákonu č. 233/2013 Sb.). 

Doposud provedené výzkumy poukazují, že návykové látky v dopravě jsou závažným 

sociálním a bezpečnostním problémem. Pro recidivující řidiče, kteří v minulosti spáchali 

trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (či přestupek, nebo mají osobní zájem o 

rehabilitační program), je namístě možnost rehabilitačního kurzu.  

Cíle práce: Hlavním cílem této práce je přinést poznatky o rozhodovací praxi soudů ve věci 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky. Dalším cílem této práce je zmapovat 

problematiku trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a následná opatření stanovená 

soudem při ukládání trestů a jejich vztahu k doporučování rehabilitačních programů či nějaké 

z forem léčby problémového/závislostního užívání návykových látek. Metody: Data byla 

získána analýzou 50 rozsudků a čtyř rozhovorů se soudci z Obvodního soudu pro Prahu 2, které 

probíhaly v dubnu 2017. Výběr zařízení Obvodního soudu pro Prahu 2 proběhl metodou 

záměrného (účelného) výběru přes instituce. Tento soud je specializovaný pro trestné činy 

v dopravě, pokrývající celé území hlavního města Prahy. Získaná data byla vyhodnocena 

pomocí základní deskriptivní statistiky. 

Výsledky: Soud nezvažuje nutnost konfirmačních detekčních metod, jako je hmotnostní 

spektrometrie, a řídí se informacemi z orientačních, imunochemických vyšetření. Přestože je 

nutné každý případ individuálně dokazovat. České soudy jsou přehlcené problematikou 

trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky a pevně stanovené limitní hodnoty, kdy by 

osoba byla shledána, že řídila ve stavu vylučujícím způsobilost, by soudům velmi ulehčily práci, 

byť si jsou vědomy problematiky tohoto tématu.  

Závěr: Na základě výsledků z analýzy 50 rozsudků a 4 rozhovorů jsem získala potřebné 

informace pro zpracování odpovědí na výzkumné otázky. Všichni soudci by uvítali pevně 

ukotvenou legislativní normu/zákon, který by přesně určoval, kdy je řidič ve stavu vylučujícím 

způsobilost, jako tomu je u alkoholu, neboť by to jejich práci časově zkrátilo, finančně by stát 

nebyl tolik zatížen a stejně tak i soudy.  
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