
5 Manuál testování
(praktická doporučení)

Cílem této kapitoly je popsat vhodný postup pedagogického pracovníka27

(dále jen „testujícího“) směrem k dítěti nebo mladistvému (dále jen „testo-
vanému“) s přihlédnutím k individuálním situacím, které mohou za urči-
tých okolností vzniknout. Nelze popsat všechny případy, které mohou na-
stat, a tak je nutné vždy pečlivě vážit postup v každém individuálním
případě.

Nejen z hlediska práva, ale i z pohledu výchovy, psychologie, pedagogiky,
etiky a morálky je nutné si uvědomit, že již samotné rozhodnutí o realizaci
testování přináší ve vztahu testující › testovaný určitou míru nerovnosti.
Testujícím je dospělý člověk (pedagogický pracovník), zpravidla s životní-
mi zkušenostmi a s alespoň základním právním povědomím, s právy vy-
plývajícími z jeho postavení v zaměstnání.28 Naproti tomu testovaným je
obvykle osoba mladší 18 let, v rizikovém věku (dospívání), která si často
neuvědomuje rizika a dopady svého jednání; mladí lidé, kteří volí experi-
menty s drogami nebo jsou na nich skutečně závislí, jednají velmi emotiv-
ně a nevyrovnaně, s minimálním nebo žádným právním povědomím
a s nedostatečnými životními zkušenostmi.

Tuto zjevnou nerovnováhu lze při testování kompenzovat například poža-
davkem na obligatorní přítomnost zákonného zástupce nebo jiného do-
spělého zastupujícího rodiče žáka, případně pracovníka preventivně-vý-
chovného zařízení29 nebo zástupce orgánu sociálně-právní ochrany dětí
(dále jen „OSPOD“) u testování (srovnej čl. 3 odst. 3 a čl. 28 odst. 2 Úmluvy
o právech dítěte, dále § 9 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochra-
ně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

Testováním se rozumí orientační vyšetření dechovou zkouškou, odběrem
slin nebo stěrem z kůže [§ 2 písm. o) zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů].
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27 Pedagogickým pracovníkem se pro účely tohoto materiálu rozumí osoby uvedené v § 2
písm. a) až i) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

28 Blíže srovnej § 3 a násl. zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

29 Diagnostický ústav, resp. jeho pracoviště – středisko výchovné péče (dále též „SVP“).



5.1 Podstata testování dětí a mladistvých

Testování dětí a mladistvých na ovlivnění/užití návykové látky nenahra-
zuje pedagogickou ani preventivní činnost školy, školského zařízení a pe-
dagogických pracovníků. Poskytuje pouze rámcovou informaci o užití
návykové látky. Jeho podstatou je nejen včas podchytit a identifikovat uží-
vání návykových látek ve škole nebo školském zařízení anebo detekovat
uživatele návykové látky a společně se zákonnými zástupci (případně
i dalšími subjekty) navrhnout a aplikovat intervenci vedoucí ke snižování
rizik vyplývajících z tohoto užívání, ale zejména zajištění bezpečného pro-
středí pro žáky a studenty – tedy prostředí bez návykových látek.

Testování tedy nelze považovat za výkon preventivní péče, protože jeho
účelem je potvrzení o užití návykové látky, resp. vyloučení této domněnky
ve smyslu diferenciální diagnostiky.

5.2 Testování z hlediska platných zákonů

K průběhu testování se vztahuje zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních
k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů (dále též „tabákový zákon“).

Primárně lze dovodit oprávnění testovat ve školách a školských zařízení
z § 16 tohoto zákona. Zásadním pro tento postup je § 16 odst. 3 za využití
§ 16 odst. 4 cit. zákona.

§ 16 odst. 1: „Osoba, která vykonává činnost, při níž by mohla ohrozit život nebo
zdraví svoje nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické
nápoje nebo užívat jiné návykové látky při výkonu této činnosti nebo před jejím
vykonáváním.“

§ 16 odst. 2: „Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjiš-
ťujícímu obsah alkoholu je povinna se podrobit osoba, u níž se lze důvodně do-
mnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem alkoholu, a dále osoba,
u které je důvodné podezření, že přivodila jinému újmu na zdraví v souvislosti
s požitím alkoholického nápoje. Spočívá-li orientační vyšetření zjišťující obsah
alkoholu v dechové zkoušce provedené analyzátorem alkoholu v dechu, splňují-
cím podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, odborné lékařské vyšet-
ření se neprovede. V případě, že osoba tento způsob orientačního vyšetření od-
mítne, provede se odborné lékařské vyšetření.“
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§ 16 odst. 3: „Orientačnímu vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjiš-
ťujícímu obsah jiné návykové látky než alkoholu je povinna se podrobit osoba,
u níž se lze důvodně domnívat, že vykonává činnosti podle odstavce 1 pod vlivem
jiné návykové látky, a dále osoba, u které je důvodné podezření, že přivodila jiné-
mu újmu na zdraví v souvislosti s užitím jiné návykové látky.“

§ 16 odst. 4: „Vyzvat osobu podle odstavců 1 až 3 ke splnění povinnosti podrobit
se vyšetření podle odstavce 2 a 3 je oprávněn příslušník Policie České republiky,
příslušník Vojenské policie, příslušník Vězeňské služby České republiky, za-
městnavatel, její ošetřující lékař, strážník obecní policie nebo osoby pověřené
kontrolou osob, které vykonávají činnost, při níž by mohli ohrozit život
nebo zdraví svoje anebo dalších osob nebo poškodit majetek.“

Ve školách a školských zařízeních, jejichž součástí je i oddělení zdravotní
služby, resp. poskytovatel zdravotních služeb, může přicházet v úvahu
i aplikace zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách
jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších
předpisů (dále též „zákon o zdravotních službách“). Jedná se o službu,
která je poskytovaná pracovníkem mimo resort zdravotnictví, služba má
charakter preventivní péče a směřuje k diagnostické péči, která je zajišťo-
vána výhradně zdravotnickým pracovníkem.

Volba tohoto postupu nastává vždy pouze v případech, kdy je předem do-
hodnutý tento postup se zákonným zástupcem žáka nebo se souhlasem
dospělého žáka. Důvodem, pro který lze testování akceptovat či doporu-
čit, je zejména včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné souvislos-
ti se vznikem nemoci30 nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění
opatření směřujících k odstraňování nebo minimalizaci těchto vlivů,31 pří-
padně dalších rizik, například prekriminálního jednání. Stejně tak může
být testováním naplněna sekundární viktimologická role u ostatních
dětí – tedy ochrana před tím,32 aby se ve školním prostředí objevovaly,
resp. užívaly či prodávaly návykové látky [§ 29 odst. 1, odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též
„školský zákon“)].
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30 Závislost je nemocí (MKN – 10/F – duševní poruchy a poruchy chování).
31 Blíže viz § 5 odst. 2 písm. a) zákona o zdravotních službách.
32 Srovnej čl. 31 LZPS, čl. 3, čl. 18 a 33 Úmluvy o právech dítěte; Metodické doporučení k pri-

mární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT č. j. 21291/2010–28).


