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ANALYTICKÝ PRINCIP ZJIŠŤOVÁNÍ DROG 
VLÁDA SCHVÁLILA NAŘÍZENÍ VLÁDY, KTERÝM SE PROVÁDÍ   

ANALYTICKÝ PRINCIP PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ OVLIVNĚNÍ ŘIDIČŮ NĚKTERÝMI DROGAMI 

 
 
 

Vláda na své schůzi dne 26. února 2014 schválila návrh nařízení vlády o stanovení jiných 
návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič 
považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou, předložený jí k projednání ministrem dopravy. 

 
O problémech, které způsobuje absence tohoto nařízení vlády, jež navazuje na novelu zákona 

o silničním provozu účinnou již od 17. srpna 2013, jsme již dříve informovali.1 
 

Podle schváleného nařízení vlády se stanovují tyto jiné návykové látky a jejich limitní hodnoty, 
při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou: 

 

Mezinárodní nechráněný název návykové látky 
v českém jazyce 

Limitní hodnota návykové látky 
v krevním séru (ng/ml) 

Delta-9-tetrahydrokanabinol (9-THC) 2 

Methamfetamin 25 

Amfetamin 25 

3,4-Methylendioxymethamfetamin (MDMA) 25 

3,4-Methylendioxyamfetamin (MDA) 25 

Benzoylekgonin 25 

Kokain 25 

Morfin 10 

 

Krevní vzorek se podle nařízení vlády získává oddělením krevního séra z odebrané krve řidiče. 
 

                                                           
1 http://www.autoklub.cz/dokument/3817-analyticky-princip-odhalovani-drog-dal-jen-na-papire.html.  
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Nařízení vlády budou v rámci své činnosti implementovat zejména obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností. Tyto úřady si již nadále nebudou opatřovat znalecké posudky znalců z 
oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie. Posouzení, zda byl či nebyl řidič ovlivněn jinou návykovou 
látkou, provedou tyto úřady v rámci správního řízení samy na základě znaleckého posudku znalce 
z oboru toxikologie a aplikací úpravy obsažené v nařízení vlády na takto zjištěný skutkový stav. 
 

Aplikace nařízení vlády bude spočívat pouze v porovnání zjištěné návykové látky v krvi 
řidiče s návykovými látkami uvedenými v nařízení vlády. Nebude-li zjištěná látka uvedena v 
nařízení vlády, budou úřady postupovat jako před účinností tohoto nařízení vlády. Pokud bude zjištěná 
látka korespondovat s některou z látek uvedených v nařízení vlády, porovná úřad zjištěnou hodnotu této 
návykové látky s příslušnou limitní hodnotou podle nařízení vlády stanovenou pro zjištěnou návykovou 
látku. V případě, že zjištěná hodnota bude dosahovat alespoň limitní hodnoty stanovené v nařízení 
vlády nebo bude tuto hodnotu převyšovat, bude se mít za to, že byl řidič návykovou látkou ovlivněn. V 
opačném případě se bude mít za to, že řidič návykovou látkou ovlivněn nebyl, a věc se odloží, 
popřípadě přestupkové řízení proti řidiči zastaví. 
 

S implementací nařízení vlády podle jeho odůvodnění nemají být spojeny žádné náklady a není 
tudíž potřeba zajišťovat žádné finanční prostředky. Vzhledem ke svému rozsahu neklade nová právní 
úprava zvýšené nároky na pracovníky úřadů, neboť ti si ji snadno a rychle osvojí. 
 

Schválené nařízení vlády nyní musí podepsat ministr dopravy a předseda vlády a následně 
poputuje k publikaci do Sbírky zákonů. Účinnosti nabude patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce 
zákonů, tedy pravděpodobně někdy ve druhé polovině března 2014. 
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