LEGISLATIVA a "ZÁBAVNÍ" PYROTECHNIKA
Tzv. zábavní pyrotechnika škodí zdraví a životu lidí a zvířat, životnímu
prostředí, přírodě… Jejím použitím dochází ve většině případů k porušování
mnoha zákonů a dokonce k činnosti protizákonné (podle zákona o ochraně
přírody a krajiny).Pokud nikdo na porušování legislativy neupozorní, nepodá
podnět nebo žalobu, není škodlivé jednání škoditele řešeno tak, aby byl
potrestán… lidé, zvířata, příroda, trpí důsledky škodlivého jednání škoditelů
opakovaně. Věřme, že bude tato škodlivá pyrotechnika přímo zakázána (její
použití a prodej). V tomto souboru uvádíme pravomoci Policie ČR.

Pravomoci Policie ČR
Na základě podezření ze spáchání přestupku podle zákona „o některých přestupcích“ viz níže nebo
přestupku podle dalších zákonů může kdokoli zavolat Policii ČR a učinit podnět (oznámení).
Policie ČR pak na základě podnětu a podezření může podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, učinit
zejména toto:
- vyzvat rušitele k prokázání totožnosti (§ 63 odst. 2 písm. a), d) nebo l))
- vyzvat rušitele k ukončení protiprávního jednání (§ 53 odst. 3)
- vyzvat rušitele k vydání pyrotechniky, popř. jí odejmout (§ 34)
- požadovat vysvětlení (§ 61)
- pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy (§ 62)
Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, pak má Policie ČR tyto další
pravomoci:
- provést nezbytná šetření ke zjištění podezřelé osoby a k zajištění důkazů (§ 74 odst. 1 písm. a))
- sepsat o všem úřední záznam (§ 74 odst. 2)
- následně, a to nejpozději do 30 dnů, podat oznámení příslušnému správnímu orgánu k zahájení řízení o
přestupku (§ 73 a § 74 odst. 2).
Policie má povinnost do 30 dnů vyrozumět oznamovatele, pokud o to ve svém podnětu (oznámení)
výslovně požádal (doporučujeme), o tom, jaká opatření provedla, tzn. zda podala oznámení ke správnímu
orgánu (např. obecnímu úřadu) k zahájení řízení o přestupku, anebo zda věc odložila (§ 74 odst. 3 písm. b)
cit. zákona č. 250/2016 Sb.).
Proti odložení věci pak může oznamovatel popřípadě podat stížnost podle § 175 správního řádu.

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Použití „zábavní“ pyrotechniky může naplňovat skutkové podstaty dvou přestupků proti veřejnému pořádku
podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích:
- přestupek podle § 5 odst. 1 písm. d) cit. zákona, kterého se dopustí ten, kdo "poruší noční klid". Tento
přestupek však musí být spáchán v "době nočního klidu", což je "doba od dvacáté druhé do šesté hodiny"
(od 22h do 6h) (§ 5 odst. 6 cit. zákona).
- přestupek podle § 5 odst. 1 písm. e) cit. zákona, kterého se dopustí ten, kdo "vzbudí veřejné pohoršení".
Tohoto přestupku se podle uznávaných komentářů dopustí ten, kdo se dopustí "výtržnosti", tedy "jednání
násilné nebo svévolné povahy a porušující veřejný pořádek" (Červený, Šlauf: Přestupkové právo, Praha:
Linde, 2001, str. 95). Přitom "výtržnost" musí vyvolat "pohoršení (pobouření, nelibost) většího množství
osob".
(Pozn. 1 – citace z komentáře: „Porušení veřejného pořádku zahrnuje podmínku, že pachatel jednal veřejně,
to je před více než třemi současně přítomnými osobami. … Splnění podmínky vzbuzení veřejného pohoršení
vyžaduje pohoršení (pobouření, nelibost) většího počtu osob. … Přestupkem je zejména neslušnost, to je
jednání odporující obecně uznávaným mravním zvyklostem, a výtržnost, to je jednání násilné nebo svévolné
povahy a porušující veřejný pořádek.“ [Červený, Z. a kol.: Přestupkové právo. 17. vydání. Praha: Linde,
2011, s. 115]
(Pozn. 2 - dále z judikatury: "„Veřejné pohoršení“ ve smyslu § 47 odst. 1 písm. c) zákona ČNR č. 200/1990
Sb., o přestupcích, nastává v případě současného naplnění tří znaků: musí být spácháno veřejně, jednání
musí subjektivně pohoršovat zpravidla více než dvě osoby, které budou tomuto jednání obvykle přítomny
současně, a musí být v rozporu s tím obsahem mravnosti, na němž se společnost shoduje. Správní orgán
neporovnává toto jednání s mravností stanovenou podle vlastních kritérií, nýbrž je poměřuje s obecnou
společenskou shodou o obsahu mravnosti." (rozsudek NSS č. j. 2 As 69/2003-50)
Z toho plyne, že v případě hlučných petard, rachejtlí apod. odpalovaných mimo dobu nočního klidu musí jít
o silnější, intenzivnější jednání, které obtěžuje větší počet lidí kolem. Dotčení lidé nemusí být nezbytně
nutně fyzicky přítomny u místa odpalování a odpalování může být prováděno i na soukromém pozemku, ale
musí obtěžovat, rušit veřejnost, sousedy kolem, tedy i vzdálenější okolí.
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