PRIME SAFETY, s.r.o.
Za Mototechnou 1114/4
155 00 Praha 5
Czech Republic

PROHLÁŠENÍ
k zákonu č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Společnost PRIME SAFETY, s.r.o., zastoupená jednatelem Annou Oherovou, prohlašuje, že
produkt „zastavovací pás POLICE ROAD BLOCK“ není typově uveden v nařízení vlády
č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění,
ve smyslu § 12 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném
znění a vydání prohlášení o shodě tedy není vyžadováno. Rovněž není známa žádná Česká
státní norma ani norma platná v rámci Evropské unie, podle které by mohl být prostředek
posuzován a certifikován.
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PROHLÁŠENÍ
Společnost PRIME SAFETY, s.r.o., zastoupená jednatelem Annou Oherovou, prohlašuje, že
produkt „zastavovací pás POLICE ROAD BLOCK“ BLOCK je prostředek k násilnému
zastavení vozidla, případně k zabránění odjezdu vozidla. Jedná se o specifický mechanický
prostředek, určený pro bezpečnostní síly, který je konstruován tak, aby způsoboval škodu na
jedoucích vozidlech v takovém rozsahu, aby došlo k plynulé ztrátě rychlosti a ovladatelnosti
vozidla.
Použití zastavovacích pásů umožňuje Policii České republiky zejména § 52 písm. f), ve
spojení s §§ 53 a 55 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v platném znění.
Platná a účinná legislativa konstatuje, že jedním z donucovacích prostředků, který může
policie použít je zastavovací pás, zahrazení cesty vozidlem a jiný prostředek k násilnému
zastavení vozidla nebo zabránění odjezdu vozidla.
Policista při použití prostředku k násilnému zastavení vozidla dbá, aby nedošlo k ohrožení
života nebo zdraví jiných osob a aby život nebo zdraví osoby, proti které směřuje zákrok,
byly ohroženy jen v nezbytné míře, přičemž zamezení nadměrných škod je řešeno v návodu
k použití, je školeno v kurzech pro uživatele a instruktory a může být upraveno interními akty
řízení bezpečnostních sborů. Obecně je použití prostředku limitováno obecně závaznými
právními předpisy.
Při použití v souladu s návodem k použití nezpůsobuje nepřiměřenou újmu osobám tvořících
osádku dopravních prostředků, proti kterým je použit.
Podrobnosti k použití zastavovacího pásu může policie, v rámci zákonné úpravy, zpřesnit
interní úpravou. Policie musí dbát na výcvik policistů, ve smyslu § 51 zákona
č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky v platném znění.
V rámci České republiky bylo prováděno firemní testování, ve spolupráci s pracovníkem
Policejní akademie České republiky, dále bylo prováděno rozsáhlé testování, v rámci
testovací zápůjčky, Pohotovostní motorizovanou jednotkou Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy.
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