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SÚHRN
Ovplyvnenie etanolom je v slovenskom práve spájané s poãetn˘mi následkami sankãného charakteru, ktoré sú struãne prezentova-
né. Je v‰eobecne známe, Ïe prakticky kaÏd˘ v˘sledok individuálneho stanovenia koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu
môÏe skúsen˘ advokát úãinne spochybniÈ, pokiaº pozná princípy, na ktor˘ch je pouÏitá metóda zaloÏená. Uvádzame najãastej‰ie
a najefektívnej‰ie spôsoby, ktor˘mi advokáti môÏu napadnúÈ stanovenie koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu a súãas-
ne poukazujeme na skutoãnosÈ, Ïe odborné spoloãnosti v ãeskej a slovenskej republike im nevenovali zatiaº zv˘‰enú pozornosÈ.
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Breath alcohol test – screening or evidence?

SUMMARY
According to Slovak legislation any individual consuming ethanol may, under certain conditions, face substantial legal consequences. It
is generally known that results of almost any breath alcohol test may be challenged by an experienced defense attorney using scientific
principles of these tests. Most common of these legal attacks on breath alcohol test are presented. Lack of attention to this matter from
medico-legal societies in Slovak and Czech Republic is also pointed out.
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Etanol je v ãesk˘ch a slovensk˘ch podmienkach najroz‰írenej‰ou
a najãastej‰ie zneuÏívanou omamnou a psychotropnou látkou. Eta-
nol nie je látkou, ktorej drÏba ãi zneuÏívanie je vÏdy postihovaná,
ide o spoloãnosÈou tolerovanú a spotrebnou daÀou zaÈaÏenú voº-
ne dostupnú návykovú látku. Za ist˘ch okolností je ale ovplyvnenie
etanolom stavom, s ktor˘m právny poriadok spája urãité, prevaÏ-
ne negatívne následky. O t˘chto následkoch písal nedávno Straka
(1), priãom ich im bliÏ‰ie nevenoval.

PRÁVNE DÔSLEDKY OVPLYVNENIA ETANOLOM
S uÏívaním etanolu a stavom ovplyvnenia etanolom spája slo-

vensk˘ právny poriadok cel˘ rad povinností a dôsledkov sankãné-
ho charakteru. Príslu‰níkom Policajného zboru („PZ SR“), Sloven-
skej informaãnej sluÏby, Zboru väzenskej a justiãnej stráÏe Sloven-
skej republiky a Îelezniãnej polície ukladá zákon ã. 73/1998 Z.z.
o ‰tátnej sluÏbe príslu‰níkov Policajného zboru, Slovenskej infor-
maãnej sluÏby, Zboru väzenskej a justiãnej stráÏe Slovenskej repub-
liky a Îelezniãnej polície („ZO·SP“) podºa § 136 písm. d) ZO·SP
povinnosÈ nepoÏívaÈ alkoholické nápoje a iné návykové látky, po-

Ïívatiny a lieãivá, ktoré obsahujú alkohol a iné návykové látky, na
miestach v˘konu ‰tátnej sluÏby a v dobe v˘konu ‰tátnej sluÏby, ani
mimo t˘chto miest, nenastupovaÈ pod ich vplyvom do v˘konu ‰tát-
nej sluÏby.* Na kontrolu im dokonca ZO·SP § 136 písm. e) ZO·SP
podrobiÈ sa v súvislosti s v˘konom ‰tátnej sluÏby dychovej skú‰ke,
prípadne aj vy‰etreniu, ktoré nariadil nadriaden˘, aby zistil, ãi nie
je pod vplyvom alkoholu alebo in˘ch návykov˘ch látok. Podobné
obmedzenia ukladá vojakom zákon ã. 346/2005 Z.z. o ‰tátnej
sluÏbe profesionálnych vojakov ozbrojen˘ch síl Slovenskej repub-
liky („ZO·SPV“). Situácie, v ktor˘ch poÏívanie alkoholu spája slo-
vensk  ̆právny poriadok s negatívnymi právnymi následkami, uvád-
zame prehºadne (tab. 1.).

V oblasti  priestupkového  práva  zákon  ã. 372/1990  Zb.
o priestupkoch definuje dva okruhy priestupkov, pri ktor˘ch má
v˘znam ovplyvnenie  etanolom –  priestupky  proti  bezpeãnosti
a plynulosti cestnej premávky (§ 22) a priestupky na úseku ochra-
ny pred alkoholizmom a in˘mi toxikomániami (§ 30). PoÏíva-
nie alkoholu alebo odmietnutie podrobenia sa skú‰ke ãi vy‰et-
reniu na prítomnosÈ alkoholu je priestupkom aj podºa nasledo-
vn˘ch právnych predpisov:
1. § 42 ods. 1 písm. g) zákona ã. 514/2009 Z.z o doprave na

dráhach
2. § 40 ods. 1 písm. j) zákona ã. 338/2000 Z. z. o vnútrozem-

skej plavbe
3. § 60 ods. 4 písm. f) zákona ã. 435/2000 Z.z. o námornej

plavbe
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Dotknuté osoby Predmet právnej úpravy Dôsledok poÏitia alkoholu Právny základ
Zamestnanci Náhrada ‰kody spôsobenej Náhrada ‰kody bez obmedzenia § 186 ods. 2 zákona

pod vplyvom alkoholu ã. 311/2001 Z.z.
Zamestnanci ZodpovednosÈ za pracovn˘ úraz Úplné alebo ãiastoãné vylúãenie § 196 ods. 1 písm. b) alebo §

a chorobu z povolania zodpovednosti zamestnávateºa 196 ods. 2 písm. b) zákona
ã. 311/2001 Z.z.

Zamestnanci Skonãenie pracovného pomeru MoÏnosÈ okamÏite skonãiÈ pracovn˘ § 68 ods. 1 písm. b) zákona
pomeru pre závaÏné poru‰enie ã. 311/2001 Z.z.
pracovnej disciplíny

Zamestnanci Ochranná lehota pri úraze Vylúãenie ochrannej lehota a zákazu § 64 ods. 1 písm. a) zákona
a chorobe z povolania v˘povede ã. 311/2001 Z.z.

Osoby v ‰tátnej sluÏbe Rozsah náhrady ‰kody spôsobenej Náhrada ‰kody bez obmedzenia, § 166 ods. 3 písm. b) a § 172
pod vplyvom alkoholu bez moÏnosti upustenia od vymáhania zákona ã. 73/1998 Z.z

zvy‰ku ‰kody
Osoby v ‰tátnej sluÏbe ZodpovednosÈ za sluÏobn˘ úraz Úplné alebo ãiastoãné vylúãenie § 175 zákona ã. 73/1998 Z.z

a chorobu z povolania zodpovednosti sluÏobného úradu
Osoby v ‰tátnej sluÏbe Ochranná lehota pri úraze a chorobe Vylúãenie ochrannej lehoty a zákazu § 195 ods. 1 písm. a) zákona

z povolania skonãenia sluÏobného pomeru zákona ã. 73/1998 Z.z
Osoby v ‰tátnej sluÏbe Premlãanie peÀaÏn˘ch nárokov zo Premlãanie predæÏené na 10 rokov § 256 ods. 3 zákona ã. 73/1998 Z.z

sluÏobného pomeru pri peÀaÏn˘ch náleÏitostiach
Osoby v ‰tátnej sluÏbe Zánik pohºadávok sluÏobného úradu Vylúãenie zániku pohºadávky smrÈou § 260 ods. 2 zákona ã. 73/1998 Z.z

smrÈou osoby v ‰tátnej sluÏbe
Uchádzaãi o sluÏbu Nadmerné poÏívanie alebo závislosÈ NespoºahlivosÈ vyluãujúca vznik § 13 ods. 1 písm. d) zákona
profesionálneho vojaka od alkoholu sluÏobného pomeru ã. 346/2005 Z.z.
Profesionálni vojaci Odmietnutie vy‰etrenia na ovplyvnenie Skonãenie sluÏobného pomeru § 70 ods. 4 zákona ã. 346/2005 Z.z.

alkoholom prepustením
Profesionálni vojaci Vedenie motorového vozidla pod Skonãenie sluÏobného pomeru § 70 ods. 4 zákona ã. 346/2005 Z.z.

vplyvom alkoholu alebo spôsobenie prepustením
dopravnej nehody pod jeho vplyvom

Profesionálni vojaci Ochranná lehota pri úraze a chorobe Vylúãenie zákazu prepustenia zo § 76 ods. 1 zákona ã. 346/2005 Z.z.
z povolania sluÏobného pomeru v ochrannej dobe

Profesionálni vojaci Rozsah náhrady ‰kody spôsobenej Náhrada ‰kody bez obmedzenia, bez § 189 ods. 2 zákona
pod vplyvom alkoholu moÏnosti upustenia od vymáhania ã. 346/2005 Z.z.

zvy‰ku ‰kody
Hasiãi a záchranári Rozsah náhrady ‰kody spôsobenej Náhrada ‰kody bez obmedzenia § 134ea ods. 3 písm. b) zákona

pod vplyvom alkoholu ã. 315/2001 Z.z.
Hasiãi a záchranári ZodpovednosÈ pri sluÏobn˘ch úrazoch Úplné alebo ãiastoãné vylúãenie § 135b zákona ã. 315/2001 Z.z.

a chorobách z povolania zodpovednosti sluÏobného úradu
Civilní ‰tátni zamestnanci Rozsah náhrady ‰kody spôsobenej Náhrada ‰kody bez obmedzenia § 115 ods. 2 zákona ã. 400/2009 Z.z.

pod vplyvom alkoholu
Prokurátori a právny Rozsah náhrady ‰kody spôsobenej Náhrada ‰kody bez obmedzenia § 157 zákona ã. 154/2001 Z.z.
ãakatelia prokuratúry pod vplyvom alkoholu
Prokurátori a právny ZodpovednosÈ ‰tátu za ‰kodu Úplné alebo ãiastoãné vylúãenie § 182 zákona ã. 154/2001 Z.z.
ãakatelia prokuratúry spôsobenú prokurátorom zodpovednosti ‰tátu
Sudcovia a prísediaci V˘kon funkcie poãas nariadenej ZávaÏné disciplinárne previnenie § 116 ods. 3 písm. a) zákona

pohotovosti sudcu a poãas pracovného nezluãiteºné s funkciou ã. 385/2000 Z.z.
ãasu pod vplyvom alkoholu

Sudcovia a prísediaci PrítomnosÈ na pracovisku pod vplyvom Disciplinárne previnenie, ak nejde § 116 ods. 1 písm. f) zákona
alkoholu o závaÏné disciplinárne previnenie ã. 385/2000 Z.z.

nezluãiteºné s funkciou
Sudcovia a prísediaci Odmietnutie dychovej skú‰ky alebo ZávaÏné disciplinárne previnenie § 116 ods. 1 písm. f) zákona

vy‰etrenia krvi na alkohol na v˘zvu nezluãiteºné s funkciou alebo ã. 385/2000 Z.z.
predsedu súdu disciplinárne previnenie

Poistenec zdravotnej Rozsah spoluúãasti pacienta na úhrade SpoluúãasÈ pacienta na úhrade za nariadenie vlády ã. 777/2005 Z.z.
poisÈovne za zdravotnú starostlivosÈ poskytovanie zdravotnej starostlivosti

vo v˘‰ke 100 percent
Poistenec zdravotnej Rozsah úhrady poisÈovne za zdravotnú Úhrada len neodkladnej zdravotnej § 9 ods. 2 zákona ã. 580/2004 Z.z.
poisÈovne starostlivosÈ starostlivosti, ak neuhradil poisÈovni

náklady na zdravotnú starostlivosÈ
v dôsledku poÏitia alkoholu

Poistenec komerãnej Poistenie majetku Poru‰enie povinnosti poisteného dbaÈ na § 809 ods. 2 Obãianskeho zákonníka
poisÈovne to, aby poistná udalosÈ nenastala

s následkom zníÏenia plnenia
Poistenec komerãnej Îivotné poistenie Právo poistiteºa zníÏiÈ poistné plnenie za Obãianskeho zákonníka
poisÈovne úraz poisteného
Poistenec komerãnej Poistenie zodpovednosti za ‰kodu Právo poistiteºa na náhradu plnenia § 826 Obãianskeho zákonníka
poisÈovne voãi poistenému
Osoba s prístupom ku Ochrana utajovan˘ch skutoãností Bezpeãnostné riziko, ak ide o nadmernú § 13 a § 14 zákona
utajovan˘m skutoãnostiam konzumáciu alebo závislosÈ ã. 215/2004 Z.z

Tab. 1. Právne následky poÏitia alkoholu v Slovenskej republike.

pokraãování na druhé stranû

                                                  



PoÏívanie alkoholick˘ch nápojov, ãi rozliãn˘ stupeÀ ovplyvnenia
etanolom má v˘znam aj z hºadiska trestného práva. Podávanie alko-
holick˘ch nápojov sústavne, alebo vo väã‰om mnoÏstve osobe mlad-
‰ej ako osemnásÈ rokov je trestn˘m ãinom podºa § 175 Trestného zá-
kona („TZ“). PoÏitie alkoholu, v dôsledku ktorého sa vojak stane ne-
spôsobil˘m vykonávaÈ sluÏbu alebo sluÏobné povinnosti, moÏno po-
stihnúÈ podºa § 403 a 404 TZ. V súvislosti s poÏitím alkoholu moÏno
uvaÏovaÈ aj o spáchaní kvázideliktu opilstva podºa § 363 TZ.

Etanol je v súlade s Medzinárodn˘m dohovorom proti dopingu
v ‰porte, ktorého zmluvnou stranou je aj Slovenská republika**, za-
kázanou látkou len v niektor˘ch ‰portoch. Prahová hodnota poru-
‰enia dopingov˘ch smerníc pre jednotlivé federácie sa lí‰i podºa
druhu ‰portu. Za doping sa povaÏuje hladina etanolu v krvi vy‰-
‰ia ako 0,30 g/l v súÈaÏiach motorov˘ch ãlnov (UIM), viac ako 0,20
g/l v leteck˘ch ‰portoch (FAI) a biliarde (WCBS) a viac ako 0,10
g/l v karate (WKF), lukostreºbe (FITA, IPC), automobilovom ‰porte
(FIA), motocyklovom ‰porte (FIM), petanque (CMSB, IPC bowls)
a pre disciplíny so streºbou moderného päÈboja (UIPM).

PoÏívanie etanolu má teda cel˘ rad závaÏn˘ch právnych dôsled-
kov. Preto je potrebné, aby akékoºvek stanovenie stupÀa ovplyvnenia
etanolom bolo pre právne úãely realizované právne nespochybnite-
ºn˘m spôsobom. Straka (2011) nedávno naznaãil niektoré problémy
súvisiace s metódou vy‰etrovania etanolu vo vydychovanom vzduchu.
Niektoré závaÏné nedostatky metódy v prípade jej pouÏitia pre práv-
ne úãely v‰ak vôbec nespomenul (1). Preto povaÏujeme za potrebné
zaujaÈ k t˘mto otvoren˘m otázkam stanovisko.

PREPOâÍTACÍ FAKTOR JE PRÍLI· POHYBLIVÁ „KON·TANTA“
ZisÈovanie stupÀa ovplyvnenia etanolom na základe merania je-

ho koncentrácie vo vydychovanom vzduchu vychádza z predpo-
kladu, Ïe moÏno stanoviÈ prepoãítací faktor, s pomocou ktorého
moÏno z koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu usud-
zovaÈ na koncentráciu etanolu v krvi. Tento predpoklad platí pre
veºké ‰tatistické súbory, no v individuálnych prípadoch platiÈ ne-
vyhnutne nemusí.

Prv˘m problémov˘m momentom pri interpretácií koncentrácie
etanolu vo vydychovanom vzduchu je uÏ samotné urãenie prepo-
ãítacieho faktoru zo ‰tatistick˘ch súborov. To vedie ku situácií, Ïe

z nameranej koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu nie
je moÏné urãiÈ koncentráciu etanolu v krvi konkrétneho jedinca s po-
trebnou istotou.

Prístroje urãené na meranie koncentrácie etanolu urãené pre rôz-
ne krajiny pouÏívajú rôzne faktory. K˘m na Slovensku sa pouÏíva pre-
poãítací faktor 2100, v Rakúsku 2000 a v Holandsku 2300. Prepoãí-
tavací faktor sa preukázateºne pohybuje v pomerne ‰irokom rozsa-
hu. Pri jednotliv˘ch meraniach sa nikdy nezohºadÀuje individuálny
prepoãítací faktor, ale pouÏije sa ‰tandardn˘, urãen˘ v˘robcom toho
– ktorého prístroja. Nedávne experimentálne práce ale uvádzajú, Ïe
prepoãítací faktor môÏe maÈ hodnotu od 740 do 3290 (2). Práve
nemoÏnosÈ pouÏitia individuálneho prepoãítavacieho faktoru prak-
ticky znamená fundamentálny právny problém tejto metodiky.

Prepoãítací faktor je nielen interindividuálne variabiln˘, ale môÏe
sa meniÈ v ãase aj u jednej a tej istej osoby, ão taktieÏ môÏe ov-
plyvniÈ nameranú hodnotu koncentrácie etanolu vo vydychovanom
vzduchu. UÏ len zv˘‰enie telesnej teploty o 1 °C zv˘‰i prepoãíta-
vací faktor pribliÏne o 7 percent.

·tádium ovplyvnenia etanolom tieÏ ovplyvÀuje hodnotu prepoãíta-
cieho faktoru. Pokiaº mnoÏstvo etanolu v krvi e‰te stúpa, koncentrá-
cie etanolu v pºúcach je vy‰‰ia, ako v ostatn˘ch ãastiach tela. Preto je
aj koncentrácia etanolu vo vydychovanom vzduchu vy‰‰ia, ako by
zodpovedalo koncentrácií etanolu v krvi. Loos a Heifer zistili v rezorpã-
nej fáze hodnotu prepoãítacieho faktora od 500 do 1960 (3).

Pri meraní koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu sa
predpokladá, Ïe medzi koncentráciou etanolu v krvi a v alveolár-
nom vzduchu je rovnováha. Ak v‰ak pred vy‰etrením osoba zhl-
boka a r˘chlo d˘cha, alebo vykonáva fyzicky namáhavú ãinnosÈ,
táto rovnováha sa naru‰í prívodom mnoÏstva vd˘chnutého vzdu-
chu, ão skreslí v˘sledok merania. Nameraná koncentrácia etanolu
vo vydychovanom vzduchu bude niÏ‰ia, ako by to zodpovedalo
skutoãnej koncentrácií etanolu v krvi. Pri behu na 100 metrov to
môÏe byÈ odch˘lka aÏ o 56 % (4). Pri zadrÏaní dychu alebo spo-
malení d˘chania dôjde naopak ku istému zv˘‰eniu nameranej kon-
centrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu, toto zv˘‰enie môÏe
dosahovaÈ aÏ 18 % (5).

Na hodnotu prepoãítacieho faktora môÏu vpl˘vaÈ aj choroby pºúc
ãi  kardiovaskulárneho  systému.  Z chorôb  pºúc  moÏno  spomenúÈ
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Dotknuté osoby Predmet právnej úpravy Dôsledok poÏitia alkoholu Právny základ
Sociálne poistená osoba doãasná práceneschopnosÈ alebo Krátenie sumy nemocenského a sumy § 111 zákona ã. 461/2003 Z.z.

invalidita v dôsledku stavu,  invalidného dôchodku o polovicu
privodeného poÏitím alkoholu

Sociálne poistená osoba náhrady príjmu pri doãasnej pracovnej ZníÏenie v˘‰ku náhrady príjmu pri § 8 ods. 3 zákona ã. 462/2003 Z.z
neschopnosti zamestnanca doãasnej pracovnej neschopnosti na

polovicu zákonného nároku
In‰truktori auto‰koly Vydanie alebo predæÏenie in‰truktorského Vylúãenie bezúhonnosti pri priestupku § 8 ods. 6 písm. b) zákona

oprávnenia podmienené bezúhonnosÈou proti bezpeãnosti a plynulosti cestnej ã. 93/2005 Z.z.
premávky pod vplyvom alkoholu 5 rokov
pred podaním Ïiadosti

DrÏitelia zbraní SpoºahlivosÈ podmieÀujúca oprávnenie NespoºahlivosÈ ak ide o nadmerné § 16 a § 19 ods. 2 zákona
a streliva poÏívanie alebo závislosÈ ã. 190/2003 Z.z.

DrÏiteº vodiãského Zdravotná spôsobilosÈ na vedenie NespôsobilosÈ, ak ide o závislosÈ alebo § 28 – 32 vyhlá‰ky ã. 9/2009 Z.z.
oprávnenia motorového vozidla osoba nie je schopná zdrÏaÈ sa vedenia

motorového vozidla pod vplyvom alkoholu
Osoba s brannou Zaradenie do aktívnej zálohy Vylúãenie zaradenia ak bola osoba § 14 ods. 7 zákona ã. 570/2005 Z.z.
povinnosÈou lieãená pre závislosÈ alebo alkohol

nadmerne poÏíva
Obãan evidovan˘ pre V˘kon sluÏby a pracovn˘ch ãinností PoÏívanie alkoholu poãas pracovnej § 7 zákona ã. 569/2005 Z.z.
alternatívnu sluÏbu ãinnosti je závaÏné poru‰enie povinností
v ãase vojny

S v˘nimkou situácie, ak to vyÏaduje ‰tátna sluÏba príslu‰níkov zakryt˘ch legendou*
Oznámenie Ministerstva zahraniãn˘ch veci SR ã. 347/2007 Z.z.*

Tab. 1. pokraãování

                                                  



napríklad pºúcny emfyzém, poruchy prekrvenia pºúc, ob‰trukãné,
ale aj re‰trikãné pºúcne choroby.

ETANOL V ÚSTNEJ DUTINE
Osobitn˘m problémom pri metóde stanovenia koncentrácie eta-

nolu vo vydychovanom vzduchu sú iné moÏné zdroje etanolu vo
vydychovanom vzduchu.  Etanol  sa  do vydychovaného vzduchu
môÏe dostaÈ z úst, ale môÏe pochádzaÈ aj zo Ïalúdka. BeÏn˘ ana-
lyzátor dychu potom odmeria celkové mnoÏstvo etanolu vo vydy-
chovanom vzduchu, priãom nedokáÏe odlí‰iÈ etanol z iného zdro-
ja. T̆ m dôjde ku zobrazeniu nesprávneho a vy‰‰ieho v˘sledku, ako
zodpovedá koncentrácií etanolu vo vzduchu z pºúc.

Schuck et al. vo svojej práci z roku 1982 uvádzajú, Ïe ãkanie
bezprostredne pred meraním môÏe 20 minút po skonãení príjmu
etanolu  zv˘‰iÈ  koncentráciu  etanolu  vo  vydychovanom vzduchu
o 1,3 promile a po 90 minútach o 0,8 promile (6). ëal‰í moÏn˘
zdroj etanolu predstavujú lieãivá s obsahom etanolu, rôzne ústne
vody a spreje. Napríklad liek proti ka‰ºu Bromhexin 8 kvapky KM
obsahuje 41 objemov˘ch percent etanolu (7). Etanol z tak˘chto
zdrojov môÏe v ústach zostávaÈ medzi zubami, v zubn˘ch kazoch
ãi v ãastiach, v ktor˘ch sa vzduch pri v˘dychu vymieÀa len málo.
Pri v˘dychu veºkého objemu vzduchu do prístroja vzniká ne‰tan-
dardné prúdenie vzduchu v ústnej dutine, pri ktorom sa vymieÀa
vzduch aj v inak neventilovan˘ch ãastiach úst, v ktor˘ch môÏe byÈ
etanol (8). Ten potom skreslí v˘sledok dychovej skú‰ky. âo sa t˘ka,
ãasu, ktor˘ musí uplynúÈ po poÏití lieãiva ãi tekutiny obsahujúcej
etanol, aby bol v˘sledok nebol skreslen˘, v odbornej literatúre sú
rôzne názory. Coldwell s Grantom udávajú, Ïe ak osoba poãas
20 minút nepretrÏite rozpráva, po 20 minútach od poÏitia etano-
lu sa v ústach etanol uÏ nenachádza. Ak v‰ak osoba nerozpráva-
la, bolo treba ãakaÈ 25–30 minút (9). Podºa in˘ch názorov posta-
ãuje ãakaÈ 20 minút (10) a po 30 minút sa v ústach uÏ Ïiadny eta-
nol nenachádza (11). Problematika dodatoãného etanolu v dutine
ústnej sa stáva ãoraz známej‰ou a stáva sa pomaly ‰tandardnou
súãasÈou postupu obhajoby.

DODRÎIAVANIE NÁVODU NA POUÎITIE
Ak má byÈ v˘sledok merania koncentrácie etanolu vo vydychova-
nom vzduchu relevantn˘, treba dodrÏaÈ správny postup pri mera-
ní. V prípade prístroja Alcotest 7410 v˘robcu Dräger AG stano-
vuje podmienky merania návod na pouÏitie nasledovne:
1. PouÏiÈ pre kaÏdé meranie nov˘ náustok.
2. NeprítomnosÈ pár alkoholu a rozpú‰Èadiel v okolí.
3. NeprivádzaÈ na senzor vysoké koncentrácie etanolu (napríklad

vypláchnutím úst etanolom), pretoÏe to zniÏuje ÏivotnosÈ sen-
zoru.

4. DodrÏaÈ dostatoãn˘ odstup od antény mobilného telefónu ale-
bo vysielaãov.

5. OtvoriÈ v˘fukov˘ otvor na prístroji.
Návod stanovuje aj aké podmienky musí dodrÏiavaÈ testovaná

osoba. Tu platí:
1. âakaÈ najmenej 15 minút po poslednom prijatí alkoholu ústa-

mi, pretoÏe zvy‰kov˘ etanol v ústach ovplyvÀuje v˘sledok. Ov-
plyvniÈ v˘sledok môÏu aj aromatické nápoje (ovocné ‰Èavy), úst-
ne spreje s obsahom etanolu, lieãivá vo forme kvapiek a ‰tiav,
zvracanie a ãkanie. V˘plach úst vodou alebo nealkoholick˘m
nápojom nemôÏe nahradiÈ ãakanie.

2. Testovaná osoba musí poãas odberu vzorky normálne d˘chaÈ,
nakoºko opakované hlboké nádychy a v˘dychy skresºujú me-
ranie (12).

DodrÏiavanie metodiky merania je pre správny v˘sledok dôle-
Ïité. Policajti, ktorí prístroj pouÏívajú, by mali byÈ dôkladne pre-
‰kolení o spôsobe merania. To, Ïe v tejto oblasti sú rezervy, doku-
mentuje nasledovn˘ príklad z decembra 2002. Trnavskí policajti
„...zastavili vodiãa osobného auta a namerali mu neuveriteºnú kon-

centráciu alkoholu v krvi – 6,88 promile. Z auta vystúpil muÏ s fºa-
‰ou v ruke – policajtom tvrdil, Ïe v nej má tonic. Vzápätí fºa‰u od-
hodil do predzáhradky najbliÏ‰ieho rodinného domu, ale dycho-
vej skú‰ke elektronick˘m meraãom sa podrobil... Hovorca trnavskej
polície Martin Koch chybu prístroja vylúãil. “ (13). Z popísan˘ch okol-
ností nie je moÏné vylúãiÈ, Ïe vo fºa‰i mal vodiã alkoholick˘ nápoj
a policajti postupovali v rozpore s návodom na pouÏitie analyzáto-
ra, podºa ktorého treba pri podozrení na zvy‰kov˘ alkohol v ústnej
dutine opakovaÈ meranie po najmenej 15 minútach.

DISKUSIA

UÏ v roku 1986 bolo známe, Ïe rovnováÏny stav medzi koncent-
ráciou etanolu vo vydychovanom vzduchu a koncentráciou etano-
lu v krvi sa vytvorí aÏ po 2 hodinách (14). To znamená, Ïe v re-
zorpãnej fáze Ïiaden prepoãet koncentrácie etanolu vo vydycho-
vanom vzduchu na koncentráciu etanolu v krvi neobstojí (15). V sú-
ãasnosti existuje znaãné mnoÏstvo poznatkov, ktoré jednoznaãne
vedú ku záveru, Ïe v˘sledok stanovenia koncentrácie etanolu vo
vydychovanom vzduchu nemoÏno pouÏiÈ na urãenie koncentrácie
etanolu v krvi v ãase skutku spôsobom, ktor˘ by mohol byÈ v˘raz-
nej‰ie pouÏiteºn˘ pre právne úãely. Vzhºadom na hodnoty prepo-
ãítacieho faktora uvádzané v literatúre vedie prepoãet koncentrá-
cie etanolu vo vydychovanom vzduchu na koncentráciu etanolu v kr-
vi ku veºmi ‰irok˘m intervalom prípustn˘ch koncentrácií etanolu v kr-
vi. Osobitne táto problematika vynikne v prípade, ak ide o kon-
centráciu, ktoré je z hºadiska právneho poriadku hraniãná.

IlustrovaÈ to moÏno na nasledovnom príklade. Ak je v krvi vodiãa
koncentrácia etanolu vy‰‰ia ako 1 g/kg, nie je podºa ustálenej judi-
katúry slovensk˘ch (i ãesk˘ch) súdov schopn˘ viesÈ bezpeãne moto-
rové vozidlo. Ak policajn˘ dychov˘ analyzátor stanoví vo vydycho-
vanom vzduchu koncentráciu 0,5 mg/l etanolu vo vydychovanom
vzduchu, pri prepoãítacom faktore 2100 by v krvi mala byÈ koncent-
rácia 1,05 g/kg etanolu. V prípade, Ïe dan˘ vodiã má individuálny
prepoãítací faktor 1800, v skutoãnosti sa v jeho krvi nachádza iba 0,9
g/kg etanolu. Ak by v‰ak individuálny prepoãítací faktore daného vo-
diãa bol 2400, v jeho krvi by bolo aÏ 1,2 g/kg etanolu. Ak pozor-
n˘ obhajca túto skutoãnosÈ pred súdom uvedie, musí súd rozhodnúÈ
v duchu zásady in dubio pro reo. Preto sa súd musí prikloniÈ sa ku
názoru, Ïe ne‰lo o stav vyluãujúci spôsobilosÈ na bezpeãné vedenie
motorového vozidla, ão vyluãuje vo v‰eobecnosti aj spáchanie trest-
ného ãinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky podºa § 289 TZ.

Alcotest Dräger 7410 pouÏívan  ̆aj PZ SR pracuje s hodnotou pre-
poãítacieho faktoru 2100. V odbornej literatúre v‰ak existuje cel  ̆rad
prác, ktoré sa zaoberajú vzÈahom medzi koncentráciou etanolu v kr-
vi a vo vydychovanom vzduchu, a uveden˘ prepoãítací faktor spo-
chybÀujú. Zikmund v roku 2008 porovnával v˘sledky stanovenia kon-
centrácie  etanolu  vo  vydychovanom  vzduchu  prístrojom  Alcotest
Dräger 7410 a koncentrácie etanolu v krvi odobratej do 5 minút po
dychovej skú‰ke na záchytnej stanici v Prahe. V jeho súbore 500 je-
dincov bola minimálna hodnota prepoãítacieho faktora 575 a maxi-
málna hodnota dosiahla 2813, priãom priemern˘ prepoãítací faktor
v rámci celého súboru bol 1804 (16). Z uvedeného vypl˘va, Ïe ko-
reláciu koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu a jej prepo-
ãet na koncentráciu etanolu v krvi je moÏné veºmi efektívne v indivi-
duálnych prípadoch spochybniÈ, priãom táto korelácia je kºúãová. Prá-
ve z tohto dôvodu prestal PZ SR pouÏívaÈ na svojich dychov˘ch ana-
lyzátoroch udávanie v˘sledku v prepoãte na koncentráciu etanolu v kr-
vi a v˘sledok dychovej skú‰ky udáva ako koncentráciu etanolu v mi-
ligramoch na liter vzduchu. Tento krok v‰ak nemôÏe v Ïiadnom prí-
pade odstrániÈ problém spochybniteºnosti v˘sledku jednorazového me-
rania.

Zo ‰túdie Hirta et al. vypl˘va, Ïe dychov˘ analyzátor je vhodn˘
ako efektívne screeningové zariadenie, ktoré spoºahlivo identifiku-
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je osoby, ktoré etanol nepoÏili, av‰ak v˘sledok jednorazovej dy-
chovej skú‰ky nemá príli‰ veºkú v˘povednú hodnotu (17). To zod-
povedá aj situácií v Nemecku, kde je Alcotest 7410 oznaãovan˘
ako „Vortestgerät“ a je povaÏovan˘ za screeningové zariadenie.
Ak sa ním zistí istá koncentrácia etanolu vo vydychovanom vzdu-
chu vy‰‰ia ako 0,3 promile, vykoná sa ìal‰ie vy‰etrenie na poli-
cajnej stanici prístrojom Alcotest 7110 Evidential Mk III pre‰kole-
n˘m personálom s obligatórnym dodrÏaním presného postupu (18).

Pri stanovení koncentrácie alkoholu vo vydychovanom vzduchu
b˘va problémom nutnosÈ spätne prepoãítavaÈ koncentráciu etano-
lu na ãas skutku. âoraz ãastej‰ie sú prípady, v ktor˘ch nie je k dis-
pozícií v˘sledok stanovenia koncentrácie etanolu v krvi podozrivej
osoby, iba v˘sledok stanovenia koncentrácie etanolu vo vydycho-
vanom vzduchu. Huckebeck a Bonte v tejto súvislosti doslova uvie-
dli,  Ïe spätn˘ prepoãet  koncentrácie etanolu vo vydychovanom
vzduchu  na  ãas  skutku  nemá  Ïiadny  praktick˘  v˘znam,  pokiaº
o Àom nemáme hovoriÈ ako o obsolentnom (18). Problematike spät-
ného prepoãtu koncentrácie etanolu z vydychovaného vzduchu sa
len marginálne venovalo stanovisko Slovenskej súdnolekárskej spo-
loãnosti z februára 2003, priãom podmienky pre spätn˘ prepoãet
koncentrácie etanolu z vydychovaného vzduchu sú spomenuté len
marginálne.  V stanovisku  ãeskej  Spoleãnosti  soudního  lékafiství
a soudní toxikologie k problematice v˘poãtÛ koncentrace etanolu
v krvi nie je spätn˘ prepoãet koncentrácie etanolu z vydychované-
ho vzduchu vôbec spomenut˘.

Vzhºadom na dobu, ktorá uplynula od formulovania stanovísk
oboch odborn˘ch spoloãností a tieÏ príklon policajn˘ch orgánov

smerom ku stanovovaniu koncentrácie etanolu vo vydychovanom
vzduchu, treba tieto stanoviská ão najskôr aktualizovaÈ.

ZÁVER

Metóda zisÈovania stupÀa ovplyvnenia etanolom na základe sta-
novenia koncentrácie etanolu vo vydychovanom vzduchu je v˘hod-
ná ako screeningové vy‰etrenie na vylúãenie osôb, ktoré nie sú ov-
plyvnené etanolom. Princíp metódy neumoÏÀuje koncentráciu eta-
nolu vo vydychovanom vzduchu prepoãítaÈ na koncentráciu eta-
nolu v krvi tak, aby ju nebolo moÏné pred súdom úãinne spochyb-
niÈ. Preto treba v prípade, Ïe právny poriadok spája s ovplyvne-
ním alebo poÏitím etanolu závaÏné následky, alebo takéto násled-
ky spája s urãitou koncentráciou etanolu v krvi trvaÈ na stanovení
koncentrácie etanolu v krvi.

ëalej treba kon‰tatovaÈ, Ïe ustanovenie prvej vety v § 5 ods. 4
zákona ã. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneuÏívaním alkoholick˘ch
nápojov a o zriaìovaní a prevádzke protialkoholick˘ch záchytn˘ch
izieb, podºa ktorej sa „Vy‰etrenie na zistenie alkoholu sa vykonáva
dychovou skú‰kou prístrojom, ktor˘m sa urãí objemové percento al-
koholu v krvi“ je v praxi nevykonateºné. Prístroj predpokladan˘ zá-
konom v súãasnosti neexistuje a nemoÏno ho ani skon‰truovaÈ. Na
druhej strane v‰ak uveden˘ zákon predstavuje lex generalis, ktor˘
ukladá povinnosÈ prepoãítavaÈ koncentráciu etanolu vo vydychova-
nom vzduchu na koncentráciu etanolu v krvi. To v‰ak, ako sme preu-
kázali vedie ku v˘sledkom, ktoré sú v právnej praxi nepouÏiteºné.
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