umožnit vstupovat na ně volně pobíhajícím psům. Dále je ve veřejné zeleni podle § 3 odst. 1
písmo g) zakázáno volné pobíhání psů.
Dále je volný pohyb psů rovněž upraven ve vyhláškách o zřízení přírodních parků, kde je
zakázáno nechat volně pobíhat psy.
Rovněž je zakázáno dle zákona Č. 449/2001 Sb., o myslivosti, nechat zvířata volně pobíhat
v honitbě mimo vliv svého majitele.
Z hlediska zákona Č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je zvíře jako předmět vlastnictví věcí (v
abstraktním slova smyslu). Na jeho majitele se proto vztahuje povinnost uložená vlastníku věci
podle § 127 občanského zákoníku zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům
obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Podle § 415 občanského
zákoníku je povinen počínat si při výkonu svých vlastnických práv ke zvířeti tak, aby
nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Za porušení
těchto norem nese odpovědnost majetkoprávní, ij. hmotnou odpovědnost za vzniklou škodu.
Z hlediska zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích má podle § 60 odst. 11
zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
vlastník nebo držitel domácích zvířat povinnost zabránit jejich pobíhání po pozemní komunikaci.
Chov zvířat a jejich držení, popřípadě pohyb zvířat upravují také různé vnitřní předpisy, např.
domovní, školní, návštěvní a přepravní řády.
Okrajově se dá též uvést vyhláška Č. 23/2003 Sb. HMP, o místním poplatku ze psů, která
upravuje způsob trvalého označování psů (tetování, mikročip) a evidenci chovatelů psů

Věřím, že výše poskytnuté informace splnily účel a alespoň rámcově poskytly odpovědi na Vámi
položené dotazy.

Magistrdt hl. m. Pr2fPY
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