UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTY PŘICHÁZEJÍCÍ
NA DETOX K20 V PN KOSMONOSY
Čtěte pozorně!

Informace k řidičským a zbrojním průkazům

Pacient s diagnózou návykové nemoci je zdravotně nezpůsobilý k řízení motorových
vozidel. Je to přímo dáno vyhláškou č. 277/2004 Sb. (přílohy VIII a IX). Lékař tedy
nemůže o této způsobilosti rozhodnout individuálně, případ od případu. To smí učinit
při příznivém průběhu abstinence nejdříve za rok u problematiky alkoholu a za dva
roky u ostatních návykových látek.
Lékař, který takovou diagnózu stanoví, je podle § 89a zákona 361/2000 Sb. povinen
oznámit tuto nezpůsobilost odboru dopravy příslušného úřadu veřejné správy (obvykle to bude obecní úřad s rozšířenou pravomocí). Lékař neuvádí ani důvody, ani diagnózu. Předává holou informaci o ztrátě zdravotní způsobilosti. Lékař nemá možnost
rozhodnout se, zda tak u konkrétního pacient učiní, či neučiní. Další řízení se pak
odehrává již pouze mezi úřadem, registrujícím praktickým lékařem a pacientem.
Lékař není povinen po řidičském průkazu pátrat. Pacient však nese veškerou právní
odpovědnost za případný nepravdivý údaj o tom, že řidičský průkaz nevlastní. Údaje
o tomto sdělení se zaznamenávají do zdravotnické dokumentace.
O nezpůsobilosti řídit motorové vozidlo je pacient lékařem vždy písemně poučen a
stvrzuje tento fakt svým podpisem. Tímto podpisem tedy nedává najevo žádný souhlas, ale jen přijetí informace. Nepodepsání nemá žádné právní účinky, v takovém
případě se podepíší svědkové.
Pokud pacient jedná v rozporu s podaným poučením, jde opět o jeho výlučnou právní
odpovědnost, a to minimálně jako správní přestupek. Avšak v případě dopravní nehody půjde o odpovědnost nejen trestní, ale i občanskoprávní ve smyslu náhrady
škody, jakkoli vysoké, neboť by se zde neuplatnilo povinné pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla (tzv. „povinné ručení“).

Obdobná pravidla se týkají i držení zbraní (§ 20a zákona 119/2002):
Pokud lékař zjistí zdravotní nezpůsobilost, oznámí to registrujícímu praktickému lékaři.
Pokud by šlo o nepříznivou změnu zdravotního stavu, jež by mohla vést k přímému
ohrožení života nebo zdraví, oznámí tuto skutečnosti současně i Policii ČR.

