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POKOUSANÃ• PES I JEHO MAJITEL
PondÄ›lÃ-, 17 zÃ¡Å™Ã- 2007

VáÅ¾ení, prosím o radu: v dubnu l.r. jsme byli na procházce s na&scaron;ím psíkem (uvázaným na vodítku) a zezadu na
nás vybÄ›hl z neuzavÅ™ené ohrady cizí pes. O&scaron;klivÄ› potrhal na&scaron;eho psa, manÅ¾el jej chtÄ›l chránit, lehl si na
nÄ›j a cizí pes pokousal i manÅ¾ela; pÅ™ípad jsme ihned ohlásili Policii ÄŒR, ta jej pÅ™edala k vy&scaron;etÅ™ení poÅ™ádk
pÅ™i Magistrátu mÄ›sta.

Nám vznikla &scaron;koda 10.000,- KÄ• (léÄ•ení psa, u&scaron;lá mzda manÅ¾ela, roztrhané obleÄ•ení). Minulý týden se
teprve konalo jednání poÅ™ádkové komise - majitel psa samozÅ™ejmÄ› nepÅ™i&scaron;el, Ä•as pomalu plyne a mám obavy,
by mohlo dojít k promlÄ•ení. Jakým zpÅ¯sobem pokraÄ•ovat dále? Jsem pÅ™esvÄ›dÄ•ená, Å¾e nejlep&scaron;í by bylo podat n
majitele psa Å¾alobu, pak by hradil i ve&scaron;keré soudní výdaje, protoÅ¾e my na tomto incidentu nemáme
sebemen&scaron;í míru zavinÄ›ní. Nebo Ä•ekat - ale domnívám se , Å¾e majitel psa se bude jednání zámÄ›rnÄ› vyhýbat, aby
uplynula stanovená doba k promlÄ•ení.
DÄ›kuji za radu. Marianna

ODPOVÄšÄŽ: Následující body platí pro zahájení podobného jednání: (ale hodí se to i pro ostatní)
KaÅ¾dý majitel psa je pl
zodpovÄ›dný za jeho chování a v pÅ™ípadÄ›, Å¾e pes nÄ›komu zpÅ¯sobí újmu, tak musí nést následky. 1)
Pokud nastane
incident, je nutné zjistit v&scaron;echny nacionále majitele, bydli&scaron;tÄ› a podobnÄ›.2)
I kdyÅ¾ budete mít pÅ™íslib
Å™e&scaron;ení, pamatujte, Å¾e se mÅ¯Å¾e v&scaron;e zmÄ›nit, proto incident vÅ¾dy nahlaste na policii.3)
Vyhledejte ve
a jeho zákrok si nechejte co nejpÅ™esnÄ›ji rozepsat. Nesmí chybÄ›t specifikace, Å¾e poranÄ›ní bylo zpÅ¯sobeno jiným psem.4
Nenechte se postavit do role svÄ›dka. Vy jste pÅ™ímý úÄ•astník!5)
Pozor na lhÅ¯ty k vyjádÅ™ení se k události a pozdÄ›j&sc
podání pÅ™ípadné Å¾aloby.
NapÅ™íklad na území Prahy pohyb psÅ¯ v souÄ•asné dobÄ› Å™e&scaron;í Ä•ásteÄ•nÄ› obe
vyhlá&scaron;ka hl. m. Prahy Ä•. 6/2001 Sb. hl. m. Prahy, o ochranÄ› veÅ™ejné zelenÄ›, která upravuje vstup se psy na
nÄ›která místa. Ve veÅ™ejné zeleni je v souladu s § 2, písm. c) vyhlá&scaron;ky zakázáno vstupovat se psy na dÄ›tská
hÅ™i&scaron;tÄ› a pískovi&scaron;tÄ› a umoÅ¾nit vstupovat na nÄ› volnÄ› pobíhajícím psÅ¯m. Dále je ve veÅ™ejné zeleni pod
odst 1g) a odst. 2d) zakázáno volné pobíhání psÅ¯. Tady jsou dva velmi dobré odkazy, které doporuÄ•uji
proÄ•íst: POKOUSANÝ PES I ÄŒLOVÄšK
JAK Å˜E&Scaron;IT POKOUSÁNÍ PSEM

a jak je to s promlÄ•ecí dobou?

ÄŒtÄ›te:
PROJEDNÁVÁNÍ PÅ˜ESTUPKÅ®, PROMLÄŒECÍ DOBA

Stávající právní úprava stanoví, Å¾e pÅ™estupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej téÅ¾
projednat, popÅ™ípadÄ› uloÅ¾enou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na pÅ™estupek amnestie. Uvedená právní
úprava znamená, Å¾e promlÄ•ecí doba byla u pÅ™estupkÅ¯ jeden rok od jeho spáchání.

Navrhovaný zákon o pÅ™estupcích stanoví, Å¾e Å™ízení o pÅ™estupku lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán
pÅ™íslu&scaron;ný k projednání pÅ™estupku o jeho spáchání dozvÄ›dÄ›l. PÅ™estupek nelze projednat, jestliÅ¾e od jeho spác
uplynuly 2 roky. Nová právní úprava tak prodluÅ¾uje promlÄ•ecí lhÅ¯tu u pÅ™estupkÅ¯ o jeden rok na dva roky. Vedle toho
v&scaron;ak zakotvuje novou jednoletou lhÅ¯tu pro zahájení Å™ízení o pÅ™estupku. DÅ¯vodem prodlouÅ¾ení promlÄ•ecí doby
projednání pÅ™estupku je, jak se uvádí v dÅ¯vodové zprávÄ›, skuteÄ•nost, Å¾e stávající prekluzivní lhÅ¯ta jednoho roku od
spáchání pÅ™estupku je pÅ™íli&scaron; krátká, zejména s ohledem na moÅ¾né obstrukce pÅ™i projednávání pÅ™estupku
nebo jeho právní kvalifikaci. Dochází proto k pÅ™ípadÅ¯m, Å¾e pÅ™estupek po uplynutí jednoroÄ•ní lhÅ¯ty zÅ¯stane nepotrestá
Stává se to rovnÄ›Å¾ v pÅ™ípadech, kdy orgány Ä•inné v trestním Å™ízení zji&scaron;Å¥ují, zda nejde o trestný Ä•in. Teprve p
vracejí pÅ™ípad správnímu orgánu k dal&scaron;ímu Å™ízení a ten obvykle jiÅ¾ nestaÄ•í pÅ™estupek projednat pro krátkost l

Na druhou stranu je tÅ™eba poznamenat, Å¾e prodlouÅ¾ením lhÅ¯ty postaÄ•í správnímu orgánu Å™ízení vÄ•as zahájit a p
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pomÄ›rnÄ› má dlouhou dobu pro uloÅ¾ení sankce. PÅ™ijetí nové právní úpravy promlÄ•ecí doby u pÅ™estupkÅ¯ mÅ¯Å¾e ve s
dÅ¯sledku znamenat, Å¾e se pÅ™estupková Å™ízení budou &bdquo;protahovat&ldquo;, protoÅ¾e úÅ™edníci nebudou tlaÄ•en
zákonnou jednoroÄ•ní lhÅ¯tou k jejich rychlému rozhodnutí.

V §21 odst. 1 písm. a) pÅ™estupkového zákona dochází k upÅ™esnÄ›ní definice pÅ™estupku, a to tak, Å¾e pÅ™estupku s
ten, kdo neoprávnÄ›nÄ› zhotoví reprodukci ceniny nebo neoprávnÄ›nÄ› zhotoví nebo uvede do obÄ›hu pÅ™edmÄ›t, který by mo
zamÄ›nÄ›n s ceninou bez úmyslu se obohatit nebo padÄ›lat veÅ™ejnou listinu nebo uvedené pÅ™edmÄ›ty a novÄ› se dopustí
pÅ™estupku i ten, kdo si takový pÅ™edmÄ›t neoprávnÄ›nÄ› nechá zhotovit nebo jej neoprávnÄ›nÄ› uÅ¾ije. ZároveÅˆ se skutko
podstata uvedeného pÅ™estupku zuÅ¾uje na zneuÅ¾ití ceniny (napÅ™. kolku), neboÅ¥ zneuÅ¾ití razítka státního orgánu, res
úÅ™edního razítka, se stalo od 1. ledna 1998 trestným Ä•inem podle § 176a trestního zákona, a proto nepatÅ™í do právní
úpravy pÅ™estupkového zákona. právník
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