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Stanovisko stran používání taserů nebo expanzních prostředků typu piexon jako
služebních zbraní obecní policie
Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra v reakci na dotazy týkající se
používání elektrických zneschopňujících prostředků založených na principu střelné
zbraně (tzv. taserů) a expanzních prostředků typu Piexon vydává následující
stanovisko k jejich využití jako služebních zbraní obecní policie:
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),
ve znění účinném od 30. ledna 2021, ve svém ustanovení § 6a písm. h) řadí tasery
mezi zbraně kategorie C-I jako elektrické zneschopňující prostředky založené na
principu střelné zbraně.
Zbraně kategorie C-I, včetně taserů, je podle ustanovení § 14a odst. 3
uvedeného zákona oprávněna nabývat do vlastnictví a držet také právnická osoba se
sídlem nebo odštěpným závodem na území České republiky, tedy i každá obec.
Podle ustanovení § 20 odst. 3 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve
znění pozdějších předpisů, se služební zbraní podle tohoto zákona rozumí krátká
střelná zbraň, jejímž držitelem je podle zákona o zbraních obec. S ohledem na
uvedené a na skutečnost, že krátkou zbraní se podle přílohy 1 části první bodu 10.
zákona o zbraních rozumí zbraň dosahující maximální délku 600 mm, mohou
strážníci obecní policie používat tasery od 30. ledna 2021 jako služební zbraň podle
§ 20 zákona o obecní policii v mezích stanovených právními předpisy. V uvedené
souvislosti upozorňujeme, že pokud mají strážníci v rámci svého zaměstnání
používat tasery, je u nich potřeba zabezpečit výcvik stejně jako u donucovacích
prostředků, které používají.
V návaznosti na výše uvedené je třeba uvést, že taser lze za služební zbraň
ve smyslu ustanovení § 20 zákona o obecní policii považovat jen v případě jeho
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využití jako v režimu střelné zbraně (tj. distančně). V případě jeho použití tzv.
kontaktním způsobem je naopak taser třeba považovat za elektrický dočasně
zneschopňující prostředek podle § 18 odst. 1 písm. b) uvedeného zákona – tj. za
donucovací prostředek.
I na uvedené použití taseru jako donucovacího prostředku se pak vztahují
ustanovení § 18 odst. 2, 3, 4 a 5 zákona o obecní policii, kdy je zejména třeba uvést,
že strážník je obecně povinen použít takový donucovací prostředek, který je
nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání
a současně je povinen dbát, aby použitím donucovacích prostředků nezpůsobil
osobě újmu zřejmě nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti jejího protiprávního
jednání.
Ve vztahu k expanzním zařízením typu piexon je třeba uvést, že tyto je třeba
rovněž s odkazem bod 1. části první přílohy 1 zákona o zbraních považovat za
střelné zbraně. Stran uváděného modelu zbraně nebylo podle dostupných informací
Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva vydáno rozhodnutí o zařazení do
kategorie, ale jiná zařízení tohoto typu byla podle informací dostupných na adrese
https://www.cuzzs.cz/cs/rejstrik-rozhodnuti-kategorizace/ zařazena mezi zbraně
kategorie D.
Vzhledem k uvedené skutečnosti tak je i expanzní zařízení typu piexon třeba
považovat v případě použití jako střelné zbraně za služební zbraň ve smyslu § 20
zákona o obecní policii, jejíž použití se tak řídí všemi omezeními stanovenými
k použití služebních zbraní obecní policie bez ohledu na jejich kategorii.
Naopak, v případě použití těchto zařízení mimo režim střelné zbraně, tj.
kontaktním způsobem, se bude jednat o donucovací prostředek podle § 18 odst. 1
písm. b) uvedeného zákona, tj. slzotvorný dočasně zneschopňující prostředek, na
jehož použití se vztahují stejná omezení jako u výše uvedených kontaktních taserů.
Závěrem je třeba uvést, že žádné ustanovení zákona o obecní policii ani
zákona o zbraních nevylučuje, aby strážník nosil taser, příp. piexon a současně
i další služební zbraň podléhající registraci (typicky kategorie B).
Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení
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