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Váš dopis ze dne 7. září 2020

Praha 11. září 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

doručené Ministerstvu zdravotnictví dne 7. září 2020, evidované pod č. j.:

ve věci dotazu: „Jaký je přesný postup u provádění

orientačního drogového testu z biologických látek z těla (moči) a postup v případě, že je

pozitivní, postup s odběrem biologických látek z těla (moči), odběr, skladování,

uchovávání a nakládání pro a k dalším laboratornímu vyšetření, testu na přítomnost drog

v moči, Vám sděluji následující:

Ministerstvo zdravotnictví se může k dotazu vyjádřit pouze z hlediska gesce k zákonu

č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění

pozdějších předpisů. Pro účely zákona č. 65/2017 Sb. se podle § 2 písm. m)

„orientačním vyšetřením" rozumí dechová zkouška nebo vyšetření slin nebo stěru z kůže

nebo sliznic, včetně jejich odběru, za účelem zjištění obsahu alkoholu nebo jiné

návykové látky v těle; orientačním vyšetřením se rozumí též vyšetření moči příslušníkem

nebo občanským zaměstnancem Vězeňské služby České republiky.

Pro účely zákona č. 65/2017 Sb. je definováno i „odborné lékařské vyšetření", kterým se

rozumí cílené klinické vyšetření lékařem, včetně odběru biologického materiálu.

Tyto pojmy slouží pro účely zákona č. 65/2017 Sb. - konkrétně ustanovení v §§ 20-25

ohledně vyšetření přítomnosti alkoholu a jiných návykových látek. Jedná se o obecnou

právní úpravu této oblasti, upravující široký okruh případů.

Okruh osob, které jsou povinny se podrobit orientačnímu vyšetření a odbornému

lékařskému vyšetření je stanoven v § 20 odst.1 cit. zákona. Jedná se o osobu:
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a) u které je důvodné podezření, že pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky

vykonává nebo vykonávala činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje

nebo jiné osoby nebo poškodit majetek,

b) u které je důvodné podezření, že se požitím alkoholického nápoje nebo jiné

návykové látky uvedla do stavu, v němž bezprostředně ohrožuje sebe nebo jinou

osobu, majetek nebo veřejný pořádek,

c) u které je důvodné podezření, že přivodila sobě nebo jiné osobě újmu na zdraví

anebo způsobila jiné osobě škodu na majetku v souvislosti s požitím alkoholického

nápoje nebo jiné návykové látky,

d) která je mladší 18 let a u níž je důvodné podezření, že

1. alkoholický nápoj požila nebo jí byl v rozporu s tímto zákonem prodán nebo

podán alkoholický nápoj nebo jí byla konzumace alkoholického nápoje jinak

umožněna, nebo

2. jinou návykovou látku užila, nebo jí bylo užití jiné návykové látky umožněno,

e) která je ve výkonu vazby, zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody, nebo

f) která vykonává ústavní ochranné léčení, anebo ambulantní ochranné léčení

protialkoholní nebo protitoxikomanické.

V § 20 cit. zákona je mimo jiné v odst. 2 stanoveno, že v případě, že povinná osoba

podle odstavce 1 orientační vyšetření odmítne nebo takové vyšetření nelze provést nebo

úspěšně dokončit, provede se odborné lékařské vyšetření. Pokud odborné lékařské

vyšetření osoba odmítne, hledí se na ni, jako by byla pod vlivem alkoholu nebo jiné

návykové látky.

Podle § 21 odst. 1 vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění povinnosti podrobit

se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření je oprávněn v rámci

své působnosti a za podmínek stanovených jinými právními předpisy příslušník Policie

České republiky, příslušník Vojenské policie, příslušník nebo občanský zaměstnanec

Vězeňské služby, strážník obecní policie nebo osoba pověřená kontrolou podle jiného

právního předpisu. Příslušník Policie České republiky a strážník obecní policie je

oprávněn vyzvat osobu mladší 18 let podrobit se orientačnímu vyšetření nebo

odbornému lékařskému vyšetření za podmínek stanovených v § 20 odst. 1 písm. d).

Podle § 21 odst. 2 vyzvat osobu podle § 20 odst. 1 ke splnění povinnosti podrobit

se orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření je dále oprávněn za

podmínek stanovených jinými právními předpisy zaměstnavatel povinné osoby (dále jen

"zaměstnavatel") nebo ošetřující lékař povinné osoby.

V § 22 cit. zákona jsou stanoveny osoby provádějící orientační vyšetření a odborné

lékařské vyšetření. Podle odst. 1 orientační vyšetření provádí příslušník Policie České

republiky, příslušník Vojenské policie, strážník obecní policie, příslušník nebo občanský

zaměstnanec Vězeňské služby, zaměstnavatel, osoba pověřená kontrolou nebo

zdravotnický pracovník.

Jedná-li se o odborné lékařské vyšetření, podle § 22 odst. 2 jej provádí poskytovatel

zdravotních služeb, který splňuje podmínky pro provedení tohoto vyšetření v rámci jím

poskytovaných zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách.

V § 23 zákona č. 65/2017 Sb. jsou dále stanoveny povinnosti poskytovatele zdravotních

služeb vztahující se k provedení odborného lékařského vyšetření a toxikologického
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vyšetření. V § 24 je následně upravena oblast úhrad nákladů na odborné lékařské

vyšetření a dopravu do zdravotnického zařízení.

Kromě zákona č. 65/2017 Sb. lze v této souvislosti zmínit též Metodický pokyn pro

postup při vyšetřování specifikovaných návykových látek v krvi a/nebo v moči, který byl

publikován ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví č. 9/2012
1
. Metodický pokyn byl vydán

za účelem zajištění správnosti a jednotného postupu při průkazu a stanovení

specifikovaných návykových látek jiných než alkohol v krvi a/nebo v moči a zajištění

správné interpretace nálezů. Je určen pro účely zdravotnické a/nebo právní (pozn. nejen

v souvislosti se zákonem č. 65/2017 Sb. resp. zákonem č. 379/2005 Sb., který nahradil,

ale např. i zákoníkem práce atd.).

V části B – Toxikologické vyšetření NL pro účely zdravotnické i právní tohoto

metodického pokynu jsou stanoveny mimo jiné zásady týkající se provedení vlastního

odběru krve a moče, přepravy, skladování vzorku atd. Jedná se však o zásady

související s provedením spíše odborného lékařského vyšetření a toxikologického

vyšetření. Celé znění metodického pokynu naleznete v příloze. Provedení orientačního

vyšetření však tento dokument specificky neřeší. Žádná univerzální metodika s detailním

postupem pro provádění orientačního vyšetření na přítomnost psychoaktivních látek

podle zákona č. 65/2017 Sb. ani vydávána Ministerstvem zdravotnictví nebyla, a to mimo

jiné i s ohledem na široké spektrum případů/situací, které tento zákon v dané oblasti

postihuje. Jedná-li se např. o provádění orientačního vyšetření na přítomnost

návykových látek v rámci výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, je tato problematika

metodicky upravena interně Vězeňskou službou ČR.

Konkrétní postup testování v rámci orientačního vyšetření se také musí řídit návodem

stanoveným výrobcem používaného testu.

S pozdravem

Příloha:

1. Metodický pokyn pro postup při vyšetřování specifikovaných návykových

látek v krvi a/nebo v moči (Věstník MZ ČR).

1 Věstník MZ je veřejně dostupný na webových stránkách MZ zde:

https://www.mzcr.cz/vestnik/vestnik-c-9-2012/
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