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Příloha 1 – Rozhodnutí soudu 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



Příloha 2 – Dopis JUDr. Františka Púry, Ph.D. 

 



 
 

 
 



Příloha 4 – Rozhovory 

Tabulka 1 – Rozhovor č. 1 – otázky č. 1 a 2 

TRESTNÉ ČINY V DOPRAVĚ A JEJICH DOKAZOVÁNÍ 

1) Ráda bych se hned na úvod zeptala, zdali 

řešíte trestné činy v dopravě. 

Ano. 

Dokážete odhadnout počet případů měsíčně? Od tohoto roku, tedy 2017 jsem jich měla 73, to 

znamená, že mám přibližně 20 případů měsíčně.  

Rozhodujete se ve věcech pouze trestním 

příkazem, který nabude právní moci? 

Ráda bych se tak rozhodovala, ale po legislativní 

stránce dle § 307b to moc nejde. 

Kolik případů rozhodnete trestním příkazem, 

který nabude právní moci? 

Myslím, že by to mohla být i polovina všech 

případů. 

2) Na základě jakých důkazů v případě 

spáchání TČ dle § 274 TZ stavíte trestní 

příkaz a jak probíhá hlavní líčení, pokud je 

nařízeno? 

 

Tak dokazování probíhá na základě znaleckých 

posudků, u alkoholu i na základě pouze dechové 

zkoušky můžu vydat pouze trestní příkaz, je to 

tak, i když není odebraná krev, to mi pak stačí 

svědectví policie/svědků dalších, kteří dosvědčí, 

že řidič byl ve stavu vylučujícím způsobilost třeba 

tím, že se potácel. Jinak když nadýchá, je to 

jasně dáno 1 promile a u drog na základě 

chromatografie, zde rozhoduje znalecký 

posudek, my zde na obvodním soudu se řídíme 

dle znaleckého posudku doktora Švarce 

z Bohnic, kde jsou stanoveny hodnoty pro tento 

stav, a podle nich se řídíme.  

A jak to vypadá u hlavního líčení? Tak důkazy jsou i svědci, kamerový záznam, 

psychiatrický znalecký posudek – pokud byly 

odebrány vzorky krve. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 2 – Rozhovor č. 1 – otázky č. 3 a 4 

TYPY TRESTŮ A PŘESTUPKOVÉ HODNOTY 

3) Ráda bych se zeptala, jaký typ trestu 

uvažujete jako nejvhodnější pro řidiče 

páchající trestnou činnost řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

Zákaz řízení, jednoznačně, ale pokud řidiče 

řízení živí, tak zvažuji i jiné tresty. 

Jaký trest ukládáte u pachatelů opakované 

trestné činnosti dle § 274 TZ? 

 

U těchto osob, pokud vidím, že mají problém 

s pitím, tak na základě spolupráce s Probační a 

mediační službou jim mohu uložit trest i s tímto 

spojený. 

4) Jak se stavíte k nadlimitním hodnotám, které 

stanovilo nařízení vlády č. 41/2014 Sb., při 

Na Moravě se řídí těmito hodnotami a na základě 

jejich dosažení již píšou trestní příkaz, ale my 

zde v Praze se řídíme dle hodnot z bohnického 



kterých je řidič považován za ovlivněného 

NL? 

 

posudku, ale snažíme se každý případ i tak 

individuálně dokazovat. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 3 – Rozhovor č. 1 – otázky č. 5 a 6 

STAV VYLUČUJÍCÍ ZPŮSOBILOST × TOXIKOLOGIE  

5) Jak jako soudce nahlížíte na řidiče ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

 

Běda, jestli někdo pod vlivem sedne za volant! 

Myslím, že každý řidič by měl mít v autě 

alkoholtester. 

6) Ráda bych věděla, zda jste jako soudce měla 

speciální vzdělání/kurz směřující k této 

problematice, uvádím jako příklad toxikologii 

a vyšetřování vzorků (imunochemické × 

chromatografické – hmotnostní 

spektrometrie), případně odkud čerpáte 

informace k tématu? 

Na školení a semináře jezdíme pravidelně, které 

pořádá Justiční akademie, takové školení 

probíhá i půl dne, pak chodíme i na lékařskou 

fakultu na adiktologii. 

a. Jak se stavíte k faktu, že metodický 

pokyn Ministerstva zdravotnictví z roku 

2012 (č. 9) udává, že komplexní 

vyšetření krve/moči je nutné provést 

konfirmační metodou, jako jsou  

specifické chromatografické metody 

v kombinaci s hmotnostní spektrometrií, 

a soud se rozhoduje (dle předchozího 

výzkumu soudních rozsudků) dle 

výsledků imunochemických, přestože 

jsou pouze orientační? 

My se řídíme znaleckým posudkem doktora 

Švarce z Bohnic, který udal hodnoty.  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 4 – Rozhovor č. 1 – otázka č. 7 

ŽÁDOUCÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA 

7) Kdybyste mohla upravit legislativu 

k této problematice (řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost), jakým 

způsobem by to bylo? 

 

Buď bych nastavila nulové hodnoty pro všechny 

návykové látky, nebo bych chtěla mít legislativně 

podloženou určitou, jasně danou hladinu účinných látek 

v krvi, které by značily stav vylučující způsobilost.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 5 – Rozhovor č. 2 – otázky č. 1 a 2 

TRESTNÉ ČINY V DOPRAVĚ A DOKAZOVÁNÍ 

1) Ráda bych se hned na úvod zeptala, zdali 

řešíte trestné činy v dopravě? 

 

Ano. 

Dokážete odhadnout počet případů měsíčně? Měsíčně asi 10–15, je to různé.  



Rozhodujete se ve věcech pouze trestním 

příkazem, který nabude právní moci? 

Ve většině případů vydám trestní příkaz. 

2) Na základě jakých důkazů v případě 

spáchání TČ dle § 274 stavíte trestní příkaz a 

jak probíhá hlavní líčení, pokud je nařízeno? 

Trestní příkaz stavím na základě celého spisu, 

kde jsou všechny důkazní materiály, od výslechů 

policie po lékařskou zprávu. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 6 – Rozhovor č. 2 – otázka č. 3 a 4 

TYPY TRESTŮ A PŘESTUPKOVÉ HODNOTY 

3) Ráda bych se zeptala, jaký typ trestu 

uvažujete jako nejvhodnější pro řidiče 

páchající trestnou činnost řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

Zejména trest zákazu řízení, pak peněžitý trest, 

který bude pro obžalovaného citelný. 

 

4) Jak se stavíte k nadlimitním hodnotám, které 

stanovilo nařízení vlády č. 41/2014 Sb., při 

kterých je řidič považován za ovlivněného 

NL? 

Asi nijak, jsou přestupkové. Ocenila bych ale 

hodnoty pro trestný čin. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 7 – Rozhovor č. 2 – otázka č. 5 a 6 

STAV VYLUČUJÍCÍ ZPŮSOBILOST × TOXIKOLOGIE  

5) Jak jako soudce nahlížíte na řidiče ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

Považuji je za velmi nebezpečnou formu činnosti. 

6) Ráda bych věděla, zda jste jako soudce měla 

speciální vzdělání/kurz směřující k této 

problematice, uvádím jako příklad toxikologii 

a vyšetřování vzorků (imunochemické × 

chromatografické – hmotnostní 

spektrometrie), případně odkud čerpáte 

informace k tématu? 

Pravidelně se účastním školení Justiční 

akademie s odborníky v daných oborech.  

a. Jak se stavíte k faktu, že metodický 

pokyn Ministerstva zdravotnictví z roku 

2012 (č. 9) udává, že komplexní 

vyšetření krve/moči je nutné provést 

konfirmační metodou, jako jsou 

specifické chromatografické metody 

v kombinaci s hmotnostní spektrometrií, 

a soud se rozhoduje (dle předchozího 

výzkumu soudních rozsudků) dle 

výsledků imunochemických, přestože 

jsou pouze orientační? 

U pachatelů pod vlivem jiné návykové látky než 

alkoholu bych neumožnila postup podle § 307 

trestního řádu, důkladného vyšetření, 

eventuálně bych od něj upustila jen u těch pod 

vlivem alkoholu, kde je to jasně dané 1 promile. 

Zdroj: vlastní zpracován 



Tabulka 8 – Rozhovor č. 2 – otázka č. 7 

ŽÁDOUCÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA 

7) Kdybyste mohla upravit legislativu 

k této problematice (řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost), jakým 

způsobem by to bylo? 

 

Uvítala bych přesné určení hladin účinných látek v krvi, 

které by jednoznačně potvrdily stav vylučující 

způsobilost.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 9 – Rozhovor č. 3 – otázka č. 1 a 2 

TRESTNÉ ČINY V DOPRAVĚ A DOKAZOVÁNÍ 

1) Ráda bych se hned na úvod zeptala, zdali 

řešíte trestné činy v dopravě? 

Ano. 

 

Dokážete odhadnout počet případů měsíčně?  Mám přibližně 20 případů za měsíc. 

Rozhodujete se ve věcech pouze trestním 

příkazem, který nabude právní moci?  

Ne, asi 2/3 jde k hlavnímu líčení. 

2) Na základě jakých důkazů v případě 

spáchání TČ dle § 274 stavíte trestní příkaz a 

jak probíhá hlavní líčení, pokud je nařízeno? 

Jsou to důkazy jako výslechy, výpovědi policie, 

znalecké posudky, listinné důkazy, jako je 

lékařské vyšetření.  

A jak to vypadá u hlavního líčení?  Vždy pokud se jedná o jinou NL než alkohol, tak 

je tam v 90 % znalecký posudek toxikologa, ve 

zbylých 10 % je ta hladina tak vysoká, že je to 

zcela zřejmé, a u alkoholu je to jasné, tam je to 

stanoveno jedním promile. A u § 274 je pro mě 

nezbytný i znalecký posudek z oboru psychiatrie, 

protože jen výjimečně lze rozeznat, zda 

obžalovaný je závislý, nebo ne, chci to mít 

podložené. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 10 – Rozhovor č. 3 – otázka č. 3 a 4 

TYPY TRESTŮ A PŘESTUPKOVÉ HODNOTY 

3) Ráda bych se zeptala, jaký typ trestu 

uvažujete jako nejvhodnější pro řidiče 

páchající trestnou činnost řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

Já ukládám vždy zákaz činnosti, tedy řízení, pak 

podmíněný trest odnětí svobody a někdy i 

peněžitý trest.  



Ukládáte i jiné tresty? Ukládám i podmínku s dohledem probačního 

pracovníka, tato služba má i speciální programy 

pro řidiče, ale mohu uložit i ochranné léčení, ale 

to ukládám jen výjimečně, když o to nemají 

zájem, tak není motivace, a tu léčbu musí chtít 

dobrovolně. 

Víte o nějakém rehabilitačním kurzu pro řidiče? Teď určitě ne, kdybych věděla, tak tento typ 

ukládám více, ale teď nic takového neběží. 

4) Jak se stavíte k nadlimitním hodnotám, které 

stanovilo nařízení vlády č. 41/2014 Sb., při 

kterých je řidič považován za ovlivněného 

NL? 

Přestupkové hranice jsou jasně ohraničené, ale 

ty trestní ne, i když my se zde řídíme dle 

znaleckého posudku doktora Švarce z léčebny 

Bohnice, tyto hodnoty jsou pro nás inspirace, 

vodítko, takže přibližně víme, kdy je řidič ve stavu 

vylučujícím způsobilost. Bohužel toto 

dokazování je složité, protože to není ukotveno 

v zákoně, i když by to ušetřilo mnoho času, 

peněz a i práce nám soudům. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 11 – Rozhovor č. 3 – otázka č. 5 a 6 

STAV VYLUČUJÍCÍ ZPŮSOBILOST × TOXIKOLOGIE  

5) Jak jako soudce nahlížíte na řidiče ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

 

 

 

Jako na lidi páchající trestnou činnost. Tak jako 

krást se nemá, tak se nemá řídit pod vlivem. 

Myslím si, že by bylo dobré, kdyby řidiči při 

vyšetření při žádání o řidičský průkaz prošli 

toxikologickým rozborem krve, tak by mnoho 

řidičů nemělo toto oprávnění.  

6) Ráda bych věděla, zda jste jako soudce měla 

speciální vzdělání/kurz směřující k této 

problematice, uvádím jako příklad toxikologii 

a vyšetřování vzorků (imunochemické × 

chromatografické – hmotnostní 

spektrometrie), případně odkud čerpáte 

informace k tématu? 

Navštěvujeme zde pravidelně školení/přednášky 

od Justiční akademie, kde jsou zahrnuty 

dopravně medicínské přednášky. Dovíme se zde 

spousty věcí přímo od odborníků toxikologů, 

myslím, že naposledy přednášela paní Balíková, 

bylo to zajímavé. 

a. Jak se stavíte k faktu, že metodický pokyn 

Ministerstva zdravotnictví z roku 2012 (č. 

9) udává, že komplexní vyšetření 

krve/moči je nutné provést konfirmační 

metodou, jako jsou  specifické 

chromatografické metody v kombinaci s 

hmotnostní spektrometrií, a soud se 

rozhoduje (dle předchozího výzkumu 

soudních rozsudků) dle výsledků 

imunochemických, přestože jsou pouze 

orientační? 

Toxikolog dělá vždy hmotnostní spektrometrii.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 12 – Rozhovor č. 3 – otázka č. 7 

ŽÁDOUCÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA 



7) Kdybyste mohla upravit legislativu 

k této problematice (řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost), jakým 

způsobem by to bylo? 

 

Soudům by pomohlo, kdyby se odborná veřejnost 

shodla na koncentracích NL, při jejichž dosažení by byl 

řidič ve stavu vylučujícím způsobilost. Ale další otázkou 

je, že na každého ta droga působí jinak, takže zatím nic 

takového neexistuje. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 13 – Rozhovor č. 4 – otázka č. 1 a 2 

TRESTNÉ ČINY V DOPRAVĚ A DOKAZOVÁNÍ 

1) Ráda bych se hned na úvod zeptala, zdali 

řešíte trestné činy v dopravě? 

Ano. 

 

Dokážete odhadnout počet případů měsíčně? Přibližně mám 25 případů za měsíc. 

Rozhodujete se ve věcech pouze trestním 

příkazem, který nabude právní moci? 

Ne, k hlavnímu líčení jde přibližně 1/3. 

2) Na základě jakých důkazů v případě 

spáchání TČ dle § 274 stavíte trestní příkaz a 

jak probíhá hlavní líčení, pokud je nařízeno? 

Důkazy na základě krevní zkoušky a 

toxikologického rozboru, znaleckého posudku 

z toxikologie.  

Kolik % případů ovlivněných jinou NL než 

alkoholem má toxikologický rozbor? 

A jak to vypadá u hlavního líčení? 

1/3, a pak u těch, u kterých je ta hladina 

nerozhodná, okolo hranice, kterou stanovil 

doktor Švarc ve svém znaleckém posudku, ale i 

tak toto musí vždy potvrdit znalec toxikolog.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 14 – Rozhovor č. 4 – otázka č. 3 a 4 

TYPY TRESTŮ A PŘESTUPKOVÉ HODNOTY 

3) Ráda bych se zeptala, jaký typ trestu 

uvažujete jako nejvhodnější pro řidiče 

páchající trestnou činnost řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

Zákaz řízení a u těch, kteří tuto činnost páchají 

opakovaně, tak vždy podmínku s dohledem 

Probační a mediační služby. 

4) Jak se stavíte k nadlimitním hodnotám, které 

stanovilo nařízení vlády č. 41/2014 Sb., při 

kterých je řidič považován za ovlivněného 

NL? 

Jsou to přestupkové hodnoty, které nespadají do 

mé kompetence. 

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 15 – Rozhovor č. 4 – otázka č. 5 a 6 

STAV VYLUČUJÍCÍ ZPŮSOBILOST × TOXIKOLOGIE  

5) Jak jako soudce nahlížíte na řidiče ve stavu 

vylučujícím způsobilost? 

Je to nezodpovědný a ohrožující delikt, mnohdy 

může dojít i k vážné nehodě, ale to řidič pod 

vlivem nemůže předpokládat, nemá bystré 

reakce.  

6) Ráda bych věděla, zda jste jako soudce měla 

speciální vzdělání/kurz směřující k této 

problematice, uvádím jako příklad toxikologii 

a vyšetřování vzorků (imunochemické × 

chromatografické – hmotnostní 

Máme mnoho školení, naposledy bylo  

v Kroměříži od odborníků z dopravy a toxikologie 

a od Justiční akademie. 



spektrometrie), případně odkud čerpáte 

informace k tématu? 

a. Jak se stavíte k faktu, že metodický pokyn 

Ministerstva zdravotnictví z roku 2012 (č. 

9) udává, že komplexní vyšetření 

krve/moči je nutné provést konfirmační 

metodou, jako jsou  specifické 

chromatografické metody v kombinaci s 

hmotnostní spektrometrií, a soud se 

rozhoduje (dle předchozího výzkumu 

soudních rozsudků) dle výsledků 

imunochemických, přestože jsou pouze 

orientační? 

Když je hladina alkoholu například 2 promile, tak 

mi stačí svědecké výpovědi a dechová zkouška 

a nemusím mít toxikologické vyšetření 

konfirmačními metodami (totéž pokud řidič 

nepodstoupí odběr krve), v takových případech i 

u jiných NL, kdy je hladina enormně vyšší, mi 

stačí orientační detekce – detekční konfirmační 

metody jsou drahé. V těchto případech je 

důležité svědectví policistů.  

Zdroj: vlastní zpracování 

Tabulka 16 – Rozhovor č. 4 – otázka č. 7 

ŽÁDOUCÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNA 

7) Kdybyste mohla upravit legislativu 

k této problematice (řízení ve stavu 

vylučujícím způsobilost), jakým 

způsobem by to bylo? 

 

Ve vztahu k drogám stanovit hladiny NL, kdy se jedná o 

trestný čin. Buď bych akceptovala nulovou toleranci 

nebo přísně stanovenou hladinu, tak jako tomu je u 

alkoholu. Takto je posuzování pro nás těžké, já 

vycházím ze znaleckého posudku doktora Švarce, který 

stanovil ve svém posudku hodnoty, kdy je řidič ve stavu 

vylučujícím způsobilost.  

Zdroj: vlastní zpracování 

 
 


