Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia nie je určená povinnosť prekrytia horných
dýchacích ciest, čím nie je daný objekt chráneného záujmu
spoločnosti. Absentuje teda objekt, zároveň objektívna stránka, tým
aj subjektívna stránka, bez ktorých podstatných náležitostí
zavineného konania nejde o priestupok.
1. PRAVDA: Priestupku na úseku verejného zdravotníctva podľa § 56 ods. 1 zákona č. 355/2007
Z. z. sa dopustí ten, kto nesplní nariadené opatrenie pri ohrozeniach verejného zdravia (aj) podľa §
48 ods. 4 písm. r) cit. zákona.
AVŠAK: Podľa § 48 ods. 4 písm. r) cit. zákona NIE JE URČENÁ povinnosť prekrytia horných
dýchacích ciest.
2. PRAVDA: Podľa § 56 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. za priestupok (aj) podľa § 48 ods. 4 písm.
r) cit. zákona spáchaný v čase krízovej situácie sa v blokovom konaní uloží pokuta do 1000 eur;
tieto priestupky v blokovom konaní môžu prejednávať aj orgány Policajného zboru a obecnej polície.
AVŠAK: Podľa § 48 ods. 4 písm. r) cit. zákona nie je určená povinnosť prekrytia horných
dýchacích ciest, čím je postup podľa § 56 ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. na uloženie blokovej
pokuty NEPRÍPUSTNÝ.
3. PRAVDA: Podľa § 18 ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore policajt je oprávnený
vyzvať osobu, ak je to potrebné na plnenie úloh podľa tohto zákona, aby preukázala svoju totožnosť
dokladom totožnosti.
AVŠAK: Podľa § 56 ods. 1 v spojení s § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. nie je určená
právna povinnosť prekrytia dýchacích ciest, čo zakladá „ratione materiae“ záver o tom, že
neprekrytie dýchacích ciest nie je priestupkom podľa § 2 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch a výzva policajta podľa § 18 ods. 1 zákona o Policajnom zbore na preukázanie
totožnosti osoby nemá oporu v úlohe plnenej podľa § 2 ods. 1 písm. k) cit. zákona.
Policajt nemôže nevedieť, že určité konanie nie je priestupkom alebo trestným činom, a nemôže
nevedieť, že na tomto základe neexistuje úloha plnená podľa § 2 cit. zákona, pretože sa prezumuje,
že orgány verejnej moci poznajú celý obsah Zbierky zákonov SR.
ZÁVER:
Keďže § 48 ods. 4 písm. r) zákona č. 355/2007 Z. z. neurčuje právnu povinnosť prekrytia
dýchacích ciest, ich neprekrytie NIE JE priestupkom podľa § 2 ods. 1 Zákona o priestupkoch
v spojení s § 56 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. a výzva policajta podľa § 18 ods. 1 zákona č.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (už čo len) na preukázanie totožnosti osoby bez prekrytých
dýchacích ciest JE NEPRÍPUSTNÁ. Neuposlúchnutie takej výzvy nie je priestupkom a obrana
proti prípadným donucovacím prostriedkom policajta nie je útokom na verejného činiteľa.
Policajt konajúci v rozpore s uvedeným sa s poukazom na § 15 Trestného zákona dopúšťa konania
podľa § 326 Trestného zákona, pretože prekračuje svoju právomoc nad rámec úloh plnených podľa
§ 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore.
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