Za volant usedl opilý
MĚLNICKO - Jízdu ukončil betonový plot.
V pondělí 11. května 2020 po 21. hodině vyjížděli policisté k dopravní nehodě.
Osmatřicetiletý řidič vozidla Opel jel po ulici Kokořínská směrem z Mělníka. Na začátku
části obce Chloumek nezvládl řízení a narazil nejdříve do sloupku dopravní značky a následně
do betonového oplocení domu. Na místo přivolaní policisté podrobili řidiče dechové zkoušce
na přítomnost alkoholu. Ta byla pozitivní. Opakovaně nadýchal více než 1,5 promile
alkoholu. Policisté řidiči na místě zakázali další jízdu a zadrželi mu řidičský průkaz.
Naštěstí se nehoda obešla bez zranění , celková škoda se vyšplhala odhadem na 25 000,- Kč.
Muž je nyní podezřelý z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Kvůli tomu, že pod
vlivem alkoholu způsobil dopravní nehodu, hrozí mu trest odnětí svobody na šest měsíců až
tři léta.
Řízení pod vlivem alkoholu do 0,3 promile
Řízením vozidla pod vlivem alkoholu, kdy prokázané množství nepřesáhne 0,3 promile, není
trestáno žádným bodovým hodnocením, jelikož se nejedná o spáchání trestného činu, nýbrž
o přestupek:
„Řidič řídí vozidlo nebo jede na zvířeti bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo po
užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné
návykové látky, po kterou je ještě pod jejich vlivem.“
Přestupek se neřeší blokovým řízením. Namísto toho je s řidičem zahájeno správní řízení,
trestané finanční pokutou 2.500 až 20.000 Kč. Zároveň řidiči hrozí zákaz řízení motorových
vozidel na 6 až 12 měsíců.
Řízení pod vlivem alkoholu nad 0,3 promile
Jestliže je řidiči prokázán alkohol v krvi nad 0,3 promile, stále se ještě nedopouští trestného
činu, nýbrž přestupku. Je trestán udělením 7 bodů v rámci bodového hodnocení a pokutou od
2.500 do 20.000 Kč. Dále je možné řidiči udělit zákaz řízení motorového vozidla od 6 do
12 měsíců
Řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile
Pokud je řidiči prokázáno, že za volant usedl s více než 1 promile alkoholu v krvi, dopustil se
trestného činu řízení ve stavu vylučujícím způsobilost:
„Řidič se dopustil řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem
návykové látky (podle §130 TZ alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky
způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací
schopnosti nebo sociální chování).“

Trestem za takové chování je udělení 7 bodů v rámci bodového hodnocení. Jakožto trestný čin
je řízení ve stavu vylučujícím způsobilost posuzováno soudem. Trest v takovém případě může
být:
• odnětí svobody až na dobu 3 let
• zákaz řízení motorového vozidla v době 1 až 10 let
• pokuta 25.000 až 50.000 Kč
Řízení po požití alkoholu je z morálního hlediska zcela nepřijatelné. Řidiči, kteří před řízením
pili, ohrožují nejen sebe, ale především ostatní účastníky silničního provozu. Žádný příčetný
řidič s rozumovými schopnostmi na úrovni dospělého člověka nikdy nesedá za volant po
požití alkoholu.

