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Rukávový znak Policie ČR - používán od roku 1992
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SLOVO POLICEJNÍHO PREZIDENTA
V roce 2021 slaví náš největší bezpečnostní sbor a zároveň
i největší státní složka v České republice, Policie České republiky, své třicáté narozeniny. Stejně jako člověk v tomto věku má za
sebou leckdy obtížné začátky a složité formování, které jí vtisklo
současný charakter. Policie ČR vyrostla v sebevědomý bezpečnostní sbor, který je pevně zakotven ve struktuře státního aparátu i celé naší společnosti. Policie však zároveň musela projít
řadou nelehkých období a společenských změn. Se ctí se vyrovnala s překotným vývojem práva i techniky, ale i se státoprávními
i mezinárodněprávními změnami. Policie ČR si po právu získala
značnou důvěru veřejnosti a vybudovala si dobré jméno u zahraničních partnerů i pevnou pozici v mezinárodních organizacích.
Třicet let je pro státní orgán dlouhá doba. Policie ČR délkou své
existence překonala i prvorepublikové četnictvo. Za tuto dobu
urazila velký kus cesty, kterou v hlavních rysech připomíná tato
kniha. Vše, čeho Policie ČR dosáhla, je však především zásluhou
jejích příslušníků a občanských zaměstnanců. Za dobu třiceti let
se v řadách Policie ČR vystřídaly tisíce lidí různých specializací,
kteří svým nasazením a schopnostmi spoluvytvořili současnou
tvář sboru. Především jim patří mé poděkování.
Historie Policie ČR se zdaleka neuzavírá a tento sbor má před
sebou dlouhou a jistě i bohatou budoucnost. Do ní přeji Policii ČR
i jejím pracovníkům jen to nejlepší.
Policejní prezident - genmjr. Mgr. Jan Švejdar
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generálmajor Jan Švejdar
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ÚVOD

V roce 2021 uplyne třicet let od vzniku Policie České republiky.
Přestože se z hlediska dějin nejedná o nijak dlouhé období, lze
říci, že Policie ČR již má svoji historii. Od roku 1991 prošla naše
společnost několika významnými mezníky, které se samozřejmě
odrazily i ve vývoji Policie ČR.
Policie ČR zatím patří mezi bezpečnostní sbory se střední délkou
existence. Naše republika poznala sbor, který existoval méně než
dva roky (Federální železniční policie), i sbor existující téměř padesát let (Sbor národní bezpečnosti). Délkou svojí existence však
Policie ČR přesahuje například trvání prvorepublikového četnictva a vše nasvědčuje tomu, že má před sebou ještě dlouhou budoucnost.
Tato kniha vznikla rozšířením publikace Čtvrtstoletí Policie České republiky, kterou vydalo Policejní prezidium České republiky
v roce 2016, a jejím doplněním o vývoj za posledních pět let. Jejím
cílem je popsat organizační vývoj Policie ČR a jejích jednotlivých
služeb.
Vzhledem k jedinečnosti některých záběrů bylo nutno použít
i fotografie horší technické kvality, případně i amatérsky pořízené.

Prapor Policejního prezidia ČR - předán útvaru v roce 2009
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HISTORICKÉ KOŘENY POLICIE ČR

Přestože Policie ČR existuje 30 let, nejedná se o složku, která by
před třiceti lety vznikla z ničeho jako zcela nová struktura. Policie
ČR navazuje na své předchůdce, a proto je historie Policie ČR
v širším smyslu dlouhá nejméně tolik jako historie naší republiky.
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Prvorepublikové četnictvo

Dnes máme v ČR již sedm bezpečnostních sborů. Kategorie
bezpečnostního sboru v dnešním moderním pojetí, tj. pojetí státního sboru s jednotnou strukturou, celostátní působností
a přísně hierarchicky uspořádanou organizací, sboru založeného na služebním poměru obdobném služebnímu poměru vojáků
z povolání, byla dlouhou dobu doménou pouze policie. Příslušnost ostatních složek (celní správa, požární ochrana, vězeňství)
k této kategorii je mnohem mladší.

Prvorepublikový sbor stráže bezpečnosti

Prvním bezpečnostním sborem v dnešním slova smyslu bylo
četnictvo, jehož vznik spadá na našem území již do 19. století
a které u nás existovalo až do roku 1945. Na zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti se souběžně s četnictvem podílely
i další složky, zejména tzv. státní policie, což je vžité neoficiální označení pro soubor jednotlivých spíše polocivilních struktur
(vymezená část ministerstva vnitra, státní policejní úřady, sbory
stráže bezpečnosti), ale i komunální (obecní) policie, a to v řadě
případů ve větší míře, než je tomu nyní. Rozdělení oblasti veřejného pořádku a bezpečnosti zejména mezi četnictvo a státní policii
mělo kořeny v době zrušení poddanství a již v době vzniku ČSR
v roce 1918 bylo anachronismem. Ke sjednocení bezpečnostní
služby došlo až v roce 1945, kdy byl na bázi četnictva zřízen Sbor
národní bezpečnosti, do nějž byly začleněny i složky státní policie
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a postupně i komunální policie. Sbor národní bezpečnosti, který
měl ze všech sborů nejširší oblast působnosti, se v průběhu roku
1991 rozpadl na několik bezpečnostních sborů, mezi nimiž byla
i nová Policie ČR.

Sbor národní bezpečnosti - 60. léta
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Sbor národní bezpečnosti - 70. léta
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OKOLNOSTI VZNIKU POLICIE ČR

Nová Policie ČR vznikala v poměrně složitém období, v němž bylo
pro organizaci státní správy determinující zejména na jedné straně federativní uspořádání státu, a na straně druhé emancipační
tendence a snahy především Slovenské republiky, které se odrážely i ve vývoji české části státu.
Ve federativním státě byly oblasti státní správy rozděleny na
výlučně federální, výlučně republikové (tj. české a slovenské)
a společné. Oblasti výlučně federální byly svěřeny pouze federálním orgánům. Jednalo se např. o zahraniční věci nebo obranu. Proto existovalo pouze federální ministerstvo zahraničních
věcí, pouze federální ministerstvo národní obrany apod. Oblasti
výlučně republikové byly svěřeny párovým republikovým orgánům. To se týkalo např. kultury nebo školství, proto existovala
párová ministerstva kultury nebo ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy v Praze a Bratislavě. Ve společných oblastech pak
byla část svěřena federálním a část republikovým orgánům (finance, zemědělství). Tyto oblasti byly charakteristické existencí
tří příslušných orgánů (např. federální ministerstvo financí a dvě
republiková ministerstva financí).

Zřízení Policie České republiky

20

Oblast vnitřního pořádku a bezpečnosti byla společná, tj. působnost na tomto úseku byla rozdělena mezi Federální ministerstvo
vnitra ČSFR, Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo vnitra SR. Úkoly tohoto resortu plnil v roce 1991 Sbor národní bezpečnosti. Pro
ozbrojené a bezpečnostní složky v období federace bylo typické,
že byly buď pouze federální (např. Československá armáda, vojska MV, Celní správa), nebo pouze republikové (sbory nápravné
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výchovy, sbory požární ochrany), což bylo pochopitelné vzhledem
k požadavku jednotnosti řízení takto hierarchicky organizovaných
struktur. Sbor národní bezpečnosti byl jediným sborem, který plnil
zároveň úkoly federální i republikové. To s sebou neslo neobvyklý
jev v oblasti silových složek spočívající v podřízenosti SNB třem
ministerstvům, a to FMV, MV ČR a MV SR.
Stejně jako v jiných odvětvích státní správy se zde projevovala
snaha především Slovenské republiky získat do své působnosti
co největší část federální agendy. Odstředivé tendence pak v oblasti bezpečnosti nevyhnutelně směřovaly k rozpadu jednotného
bezpečnostního sboru a jeho nahrazení sbory, z nichž každý bude
řízen z jediného centra (tj. jediným ministerstvem). Za zmínku
stojí, že podobné úvahy se objevily krátce po federalizaci ČSSR
v roce 1969; jednalo se ještě o dozvuky Pražského jara 1968.
Těmto úvahám byl učiněn konec počátkem 70. let posílením centralizace SNB.
Uvedené tendence, patrné i v jiných oblastech působnosti státu,
se v roce 1991 promítly do uspořádání resortu vnitra postupnou
demontáží Sboru národní bezpečnosti, spočívající v postupném
oddělování jednotlivých činností v podobě samostatných sborů.
Tento proces ale fakticky začal již v roce 1990. Už 1. února byla
Správa ochrany prezidenta ČSSR vyjmuta ze SNB a podřízena
Vojenské kanceláři prezidenta republiky (v následujícím roce se
stala samostatným bezpečnostním sborem s názvem Sbor hradní policie). Na jaře byl ze SNB vyjmut a zcivilněn Státní letecký
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útvar, který byl podřízen Úřadu předsednictva federální vlády. Na
podzim roku 1990 změny pokračovaly, a to organizačním oddělováním federálních činností SNB od činností republikových. To se
týkalo územních útvarů, tj. krajských a okresních správ. Vzhledem
k tomu, že v rámci krajských a okresních správ byly plněny jak
úkoly federální (pasová a vízová služba), tak i úkoly republikové
(pořádková služba), byl náčelník krajské správy SNB podřízen jak
českému (slovenskému) ministerstvu vnitra (což je logické z hlediska hierarchické posloupnosti), tak i (a to především) federálnímu ministerstvu vnitra; federální ministr vnitra byl ze zákona
nadřízeným všech příslušníků SNB. Pro úplnost je však třeba dodat, že z povahy federativního uspořádání rozhodně nebyl ministr
vnitra ČR podřízen federálnímu ministru vnitra.
Tento pro vojensky organizovaný sbor nepřehledný a nepraktický
stav byl alespoň částečně zjednodušen právě na podzim 1990,
kdy došlo k transformaci krajských a okresních správ SNB na
správy VB jednotlivých krajů a okresní správy VB. Tato transformace spočívala v tom, že v krajských a okresních správách zůstaly
pouze republikové složky a tyto správy přešly do výlučné podřízenosti republikových ministerstev vnitra. Dosavadní federální složky byly z krajských a okresních správ převedeny do přímé podřízenosti FMV s případnými regionálními pobočkami.
Logickým pokračováním pak byl rozpad jednotného SNB, přičemž dělícími liniemi byly především hranice mezi federálními
a republikovými složkami. Podle očekávání tento proces začal
ve slovenské části resortu vznikem Policejního sboru SR dne
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1. března 1991. Ze způsobu zřízení tohoto sboru je patrný spěch.
PZ SR byl nejprve zřízen zákonným opatřením předsednictva
Slovenské národní rady a toto zřízení spočívalo prakticky pouze
v přejmenování slovenských složek SNB. Teprve dne 20. června 1991 nabyl účinnosti plnohodnotný zákon upravující činnost
a postavení PZ SR. Druhým sborem vzniklým ze SNB byla Federální bezpečnostní informační služba (kontrarozvědka), zřízená dne
1. července 1991. Tento sbor navíc opustil resort vnitra a byl podřízen přímo federální vládě.
Poté přišla na řadu Policie ČR. Dne 21. června 1991 schválila
Česká národní rada první zákon o Policii ČR. Tento den policie
slaví jako Den Policie ČR a usiluje o jeho zařazení mezi významné
dny. Policie ČR vznikla dnem 15. července 1991 z dosavadních
českých složek SNB.

Slavnostní nástup

Vznikem Policie ČR se Sbor národní bezpečnosti stal výlučně federálním bezpečnostním sborem. Jeho existence skončila dnem
27. srpna 1991, kdy sloučením SNB a Pohraniční stráže vznikl
Federální policejní sbor.

Policejní vrtulník a vozidlo pohraniční policie
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Operační středisko

Policejní vozidlo již s civilní SPZ
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Jízdní policie

Zásahová jednotka
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HLAVNÍ MILNÍKY VÝVOJE POLICIE ČR

Policie ČR tedy svoji existenci zahájila již v době Československa.
Období konce federace se nejen v oblasti bezpečnosti vyznačovalo poměrně komplikovanou strukturou státního aparátu. Z dnešního pohledu je nezvyklé, že Policie ČR působila (až na výjimky)
pouze na části území státu, zatímco na Slovensku stejné úkoly
plnil zcela jiný bezpečnostní sbor. Kromě toho bylo třeba rozlišovat policii českou a policii federální.

Prapory útvarů

Nejdéle sloužící policejní prezident genpor. JUDr. Jiří Kolář
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V některých činnostech byla působnost jednoznačně rozdělená, takže například pořádkovou či dopravní službu vykonávala
v Čechách pouze Policie ČR, zatímco letecká či cizinecká služba náležela výlučně federální policii. Ve společných činnostech
však bylo rozdělení působnosti složitější. To platilo například pro
kriminální policii. Emancipační snahy republik se projevily nejen
rozdělením jednotného bezpečnostního sboru, ale i přesunem
některých dosud výlučně federálních činností také na republikové
policejní sbory (např. části ochranné služby).
Dalším důležitým mezníkem ve vývoji Policie ČR byl rozpad Československa. Dnem 1. ledna 1993 si oba nástupnické státy ponechaly své bezpečnostní sbory, tj. PZ SR zůstal Slovensku a pod
názvem logicky změněným v roce 1993 na Policejní sbor existuje
dodnes, zatímco České republice zůstala Policie ČR. Federální
policejní sbor byl spolu s ostatními federálními složkami zrušen
a rozdělen. Jeho úkoly převzala v ČR Policie ČR. Služby, které měly
oba sbory (např. služba kriminální policie), byly sloučeny a služby,
kterými disponoval pouze FPS (např. letecká služba), se staly novými službami Policie ČR.
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Od roku 1993 je tedy Policie ČR hlavním bezpečnostním sborem.
V průběhu vývoje se měnila její struktura, její úkoly i personální zabezpečení. Měnilo se samozřejmě také technické vybavení
a výstroj.
V průběhu 90. let docházelo k postupnému předávání některých
činností z Ministerstva vnitra ČR útvarům policie. Některé úkoly
policie naopak převzaly civilní orgány. Rovněž proběhlo částečné
zcivilnění, tj. nahrazení příslušníků policie v některých profesích
civilními zaměstnanci.
Dnem 1. ledna 2009 byl první zákon o policii nahrazen zákonem
současným. Policii to kromě reorganizace a rekodifikace přineslo
též změnu postavení v soukromoprávních, především majetkových vztazích. Zatímco policejní prezidium a celostátní útvary zůstaly součástí organizační složky státu MV, z krajských ředitelství
se staly samostatné organizační složky státu, zahrnující i případné jim podřízené útvary, a tím získaly určitou dílčí samostatnost
v soukromoprávních vztazích.

Vozidlo Škoda Forman ve žluto-bílém provedení

Také právní úprava služebního poměru prošla dvěma významnými rekodifikacemi, a to k 1. červenci 1992 a k 1. lednu 2007.

Automobil s označením pyrotechnické služby
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SLUŽBY POLICIE ČR

Tradičním pojmem policejní organizace jsou služby. Službou je vymezený okruh činností spojených věcnou souvislostí, nikoliv nutně organizačním uspořádáním. Výčet služeb byl zaveden zákony
zřizujícími nové policejní sbory v roce 1991, ale názvy služeb se
užívaly běžně již dávno předtím. Nový zákon o Policii ČR účinný
od roku 2009 již výčet služeb neobsahuje, ale policie tento výčet
včlenila do vnitřního předpisu, takže kontinuálně existuje nadále.

Služební stejnokroje před druhým přestrojením - do roku 2021

Seznam služeb rozhodně nepokrývá všechny policejní činnosti
a zpravidla nelze ani říci, že by pokrýval pouze ty nejdůležitější.
Některé činnosti v seznamu služeb nejsou, jiné mají svůj název
služby pouze po část doby své existence. Při svém vzniku měla
Policie ČR ve výčtu službu pořádkové policie, službu dopravní policie, správní službu, službu kriminální policie, službu ochrany ekonomických zájmů a službu ochrany ústavních činitelů.
Dnem 1. ledna 1993 byla vypuštěna správní služba, služba
ochrany ústavních činitelů byla nahrazena ochrannou službou
a nově přibyly letecká služba a služba cizinecké a pohraniční policie.
Dnem 1. ledna 1994 nahradila službu ochrany ekonomických
zájmů služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a nově přibyly služba rychlého nasazení
a služba železniční policie.

Služební stejnokroje po druhém přestrojení - od roku 2015
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Dnem 1. září 1995 přibyla do výčtu služba správních činností.
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Dnem 1. ledna 2002 nahradila službu kriminální policie a službu
policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné
činnosti služba kriminální policie a vyšetřování.
Dnem 21. prosince 2007 byla služba cizinecké a pohraniční policie přejmenována na službu cizinecké policie.
K zatím posledním změnám došlo dne 1. ledna 2009, kdy
byla služba správních činností změněna na službu pro zbraně a bezpečnostní materiál, nově přibyly pyrotechnická služba
a kriminalistickotechnická a znalecká služba a zrušena byla služba železniční policie.

Ve výcviku...
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...ve službě
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Moderní variabilní horská technika

Vodní stříkač Tatra 815
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Původní sestava služebního stejnokroje 92

Testovací provoz elektromobilu BMW - rok 2017
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ÚTVARY
POLICIE ČR

6

ÚTVARY POLICIE ČR

6.1 DRUHY ÚTVARŮ
Struktura útvarů Policie ČR zůstává přes všechny organizační
změny v základu stejná. Na vrcholu stojí Policejní ředitelství nebo
Policejní prezidium ČR, v soustavě útvarů jsou dále celorepublikové útvary a nakonec útvary s územně omezenou působností, a to
zpravidla na krajském a okresním stupni.

Původní služební stejnokroj 92 s hodnostním označením 15

V průběhu třiceti let doznala změn oficiální terminologie. Celorepublikové útvary byly původně zahrnuty do kategorie útvarů
s územní působností, od 1. ledna 1994 se užívalo označení útvary s působností na celém území ČR a od 1. ledna 2009 je zavedeno zatím nejvhodnější označení útvary s celostátní působností.
Nižší územní útvary byly nejprve spolu s celostátními zahrnuty do
skupiny útvarů s územní působností, od 1. ledna 1994 se pak
označovaly jako útvary s územně vymezenou působností. Od
roku 2009 se rozlišují krajská ředitelství policie a útvary zřízené
v rámci krajských ředitelství policie.
Z doby SNB krátkou dobu přetrvala kategorie základních útvarů.
Oficiálně základní útvary ztratily postavení útvarů dnem 24. února 1992, kdy se staly součástí (organizačními články) těch útvarů, které je dosud řídily. Přesto se v běžném jazyce policistů toto
označení nadále používá.

Příprava na přehlídku v roce 2008
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V rámci útvarů jsou organizovány jednotlivé služby a další činnosti. Rozlišuje se uspořádání metodicko-hierarchické, liniové a kombinované.
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Při metodicko-hierarchickém uspořádání nejsou mezi jednotlivými úrovněmi služby přímé vztahy nadřízenosti a podřízenosti, ale fungují zde pouze vazby metodického vedení. Jedná se
o situaci, při níž je řídící úroveň služby součástí policejního prezidia (výjimečně celorepublikového útvaru) a nižší úrovně služby
jsou součástí krajských a okresních útvarů (např. služba pořádkové policie, služba cizinecké policie od roku 2011).
Při liniovém řízení je celá služba soustředěna jako celek
v celorepublikovém útvaru, který podle potřeby zřizuje územní
pobočky (např. služba cizinecké policie 2002 až 2010). Druhou
možností liniového řízení je organizace služby v rámci soustavy
vlastních útvarů (vyšetřování, služba železniční policie v letech
1994 až 1997).

Vojenská technika ve službách policie

Při kombinovaném uspořádání směřuje od pracoviště policejního prezidia metodicko-hierarchická větev k územním útvarům
a liniová větev k celostátním útvarům s případnými vlastními
územními pobočkami (služba kriminální policie a vyšetřování).

Kontrola při železniční přepravě
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6.2 MINISTERSTVO VNITRA ČR
Po celou dobu své existence je Policie ČR podřízena Ministerstvu
vnitra ČR, které se podílí na zabezpečování činnosti policie a někdy i přímo plnilo policejní úkoly. Se vznikem Policie ČR přišla zcela
nová koncepce oddělení policejního sboru od ministerstva vnitra.
V minulosti vždy platilo, že na nejvyšší úrovni struktury policejního
sboru a struktury MV prakticky splývaly. Zákon o Policii ČR jasně
definoval, že policie je tvořena svými útvary, které nejsou součástí
MV. Na rozdíl od menších specializovaných bezpečnostních sborů
(např. vězeňské služby) však nebylo jednoduché v rámci resortu
oddělit činnosti policejní a převést je výlučně na policii, neboť policejní činnosti byly vždy hlavní náplní činnosti resortu; obdobně
je tomu tak ve vztahu ministerstva obrany a armády. Podobnou
cestou jako Policie ČR se vydal PZ SR, avšak na rozdíl od PČR
řadu policejních úkolů dodnes plní útvary MV. Naopak Federálního policejního sboru se tento proces fakticky nedotkl a struktura
sboru prakticky splývala se strukturou ministerstva.
Ministerstvo vnitra ČR řídí ministr, kterému jsou podřízeni jednotliví náměstkové. Ministerstvo se člení na útvary, které náleží do působnosti některého náměstka či do přímé působnosti ministra. Od počátku své existence (od 1. ledna 1969)
bylo české ministerstvo vnitra rozděleno na bezpečnostní úsek
a civilněsprávní úsek. Každý náměstek ministra odpovídal buď
za bezpečnostní úsek, nebo civilněsprávní úsek, přičemž na jednom úseku mohlo v závislosti na konkrétním období působit i více
náměstků. Náčelníci a velitelé útvarů bezpečnostního úseku byli
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podřízeni ministrovi, nebo některému z náměstků odpovědných
za bezpečnostní úsek. Od 1. ledna 1991 byly funkce náčelníků
odborů ministerstva nahrazeny funkcemi ředitelů a se vznikem
Policie ČR byly dnem 15. července 1991 obdobně přejmenovány
ostatní funkce v ministerstvu, s výjimkou funkce náčelníka hlavní
správy Sboru požární ochrany, kde se tato terminologie užívala až
do konce roku 1994. Do roku 1994 se také v souvislosti s objekty
ministerstva užíval název funkce náčelník a velitel objektu MV.
Ředitelé (vedoucí) útvarů civilněsprávního úseku byli podřízeni
některému z náměstků odpovědných za civilněsprávní úsek, případně ministrovi.
Existence těchto dvou úseků byla zapříčiněna dvěma zcela odlišnými sférami působnosti MV. Nejdůležitější oblastí je řízení bezpečnostních složek. To bylo úkolem bezpečnostního úseku, přičemž v některých obdobích příslušné útvary MV prováděly přímo
výkonné policejní úkoly. Zatímco pro federální ministerstvo vnitra
byla oblast bezpečnosti prakticky jedinou sférou činnosti (stejně
jako pro federální ministerstvo národní obrany řízení armády), do
působnosti republikových ministerstev patřily i úkoly na úseku
všeobecné státní správy i některé další činnosti. To tvořilo agendu civilněsprávního úseku. Oba úseky však byly zřetelně odděleny
jak v oblasti řízení, tak i např. ve věci ekonomického zabezpečení,
vlastních sbírek vnitřních předpisů nebo místa dislokace.
Rozdělení struktury Ministerstva vnitra ČR na bezpečnostní úsek
a civilněsprávní úsek bylo zrušeno dnem 1. ledna 1998, ještě
v následujících letech však organizační uspořádání a rozdělení
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kompetencí mezi náměstky tuto úsekovou strukturu kopírovalo,
než došlo k přeskupení organizace na základě věcné příbuznosti.
Od roku 2015 se rozlišují funkce náměstků ministra jako člena
vlády (tzv. politických náměstků) a funkce náměstků, kteří řídí
jednotlivé sekce. V souvislosti se zřízením státní služby přibyla
v roce 2015 na MV také funkce státního tajemníka v MV a funkce
náměstka ministra pro státní službu, který zastřešuje civilní státní
službu v celé státní správě.
Po celou dobu existence Policie ČR kontinuálně probíhá proces
postupného přechodu činností souvisících s policií z MV na útvary
policie.

Operační středisko v roce 2002
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Operační středisko v roce 2007

Operační středisko v roce 2016
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6.3 ÚTVAR ŘÍDÍCÍ POLICII ČR
Novinkou v organizaci policejních sborů bylo zřízení ústředního útvaru řídícího sbor, který nebyl součástí ministerstva vnitra.
V historii vždy plnilo úlohu řídícího pracoviště policejního sboru
ministerstvo vnitra, resp. jeho stanovená část. Například v období
první republiky existovala funkce generálního velitele četnictva,
ale nikoliv generální velitelství. I když se v některých obdobích některé útvary MV nazývaly tak, že mohly vzbuzovat dojem ústředního útvaru (hlavní velitelství SNB, hlavní správa VB, federální správa VB, centrála federální policie), vždy jim náležela pouze část
ústřední působnosti bezpečnostního sboru.
V českém ministerstvu vnitra například v období 1976 – 1988 neexistoval žádný útvar, který by alespoň názvem vzbuzoval dojem
ústředního řídícího pracoviště. Řízení republikových složek SNB
bylo rozděleno mezi správu pořádkové a dopravní služby, správu
kriminální služby, správu vyšetřování VB a další útvary MV.
K oddělení řídícího útvaru od MV došlo 1. listopadu 1990, kdy
bylo z dosavadní hlavní správy VB MV ČR vytvořeno Hlavní velitelství Veřejné bezpečnosti ČR, stojící mimo MV. V čele stál hlavní
velitel podřízený ministrovi.
Se vznikem Policie ČR bylo dnem 15. července 1991 Hlavní velitelství VB ČR přeměněno na Policejní ředitelství v čele s policejním ředitelem, který byl podřízen českému ministru vnitra. Policejního ředitele jmenovala vláda ČR na návrh ministra vnitra ČR.
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Po dlouhé době se tak v Čechách objevila funkce tzv. nejvyššího
policisty, vzhledem k tomu, že po většinu doby existence SNB stál
v jeho čele fakticky ministr vnitra. Policejní ředitelství se členilo na organizační články, jimž byl svěřen výkon řídících činností
v jednotlivých službách.
Dnem 1. ledna 1993 bylo Policejní ředitelství přejmenováno na
Policejní prezidium ČR v čele s policejním prezidentem podřízeným ministru vnitra. Policejního prezidenta jmenoval ministr vnitra se souhlasem vlády. Důvodem změny názvu mohla být inspirace jinými policejními sbory, např. v zahraničí nebo na Slovensku,
kde PZ SR řídilo Prezidium PZ SR v čele s prezidentem již v době
federace, případně i inspirace první republikou. Je však třeba
upozornit, že v době první republiky policejní prezident řídil pražské policejní ředitelství, tj. odpovídal za činnost tzv. státní policie
na území hl. m. Prahy. Dnešnímu policejnímu prezidentovi v době
první republiky odpovídala funkce generálního velitele četnictva.
Policejnímu prezidentovi jsou podřízeni náměstkové. Policejní
prezidium se člení na jednotlivé organizační články, rozdělené
mezi policejního prezidenta a jeho náměstky. Organizační uspořádání a řídící rozdělení se během let samozřejmě měnilo.
Při vzniku policejního prezidia měl policejní prezident náměstka
pro operativní služby, informatiku a technické zabezpečení, náměstka pro vnější službu, službu cizinecké a pohraniční policie,
ochrannou službu a leteckou službu a náměstka pro řízení správ
v krajích.
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Ještě v roce 1993 byl náměstek pro operativní služby, informatiku a technické zabezpečení nahrazen I. náměstkem. Nově byla
zřízena funkce náměstka řídícího útvar pro koordinaci a řízení
PČR, do jehož působnosti náležela zejména správní, pořádková
a dopravní služba, což se projevilo úpravou označení dalšího náměstka - nyní náměstka pro službu cizinecké a pohraniční policie,
ochrannou službu a leteckou službu. Naopak zrušena byla funkce
náměstka pro řízení správ v krajích.

K významné změně v označení náměstků došlo 17. září 1999;
policejní prezident měl náměstka pro neuniformovanou policii,
náměstka pro uniformovanou policii a náměstka pro ekonomiku.

V roce 1994 bylo upraveno označení dvou náměstků na I. náměstka, zároveň ředitele Ředitelství služby kriminální policie
a na náměstka pro službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu, leteckou službu a službu železniční policie. Nově byl
v rámci přechodu činností z MV na policejním prezidiu zřízen útvar
ekonomického zabezpečení v působnosti náměstka řídícího útvar
pro koordinaci a řízení PČR.

V souvislosti s nabytím účinnosti nového zákona o služebním poměru od 1. ledna 2007 ministr vnitra již nepotřebuje ke jmenování policejního prezidenta souhlas vlády.

Dnem 1. ledna 1995 se vrátilo původní označení I. náměstek.

Dnem 10. října 2007 bylo rozšířeno označení funkce náměstka
pro trestní řízení na náměstka pro trestní řízení a ředitele úřadu
SKPV. Tato funkce se od 1. srpna 2008 označuje jako náměstek
pro SKPV.

Dnem 1. dubna 1995 se změnila struktura náměstků. Policejní
prezident měl pouze dva náměstky, a to prvního náměstka a náměstka. Útvar ekonomického zabezpečení přešel do přímé působnosti policejního prezidenta.
Dne 11. března 1998 byla zřízena funkce náměstka, který řídí
organizační celky PP provádějící ekonomickou činnost. V jeho působnosti vznikla hospodářská správa a další ekonomická pracoviště.
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Dnem 1. ledna 2002 byl náměstek pro neuniformovanou policii
nahrazen náměstkem pro trestní řízení a byla zřízena funkce náměstka pro koordinaci a koncepční řízení; již 18. dubna 2002 byl
název funkce zjednodušen na náměstka.

Dnem 1. června 2007 byla zrušena funkce náměstka a jeho působnost byla rozdělena mezi další náměstky a kancelář policejního prezidenta.

Označení funkce náměstka pro uniformovanou policii bylo 1. ledna 2009 změněno na náměstka pro vnější službu.
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Dne 1. dubna 2011 přibyl náměstek pro řízení lidských zdrojů
a podporu výkonu, který byl 1. října 2012 nahrazen náměstkem
pro podporu výkonu; také byl zrušen náměstek pro ekonomiku,
jehož nahradil ekonomický ředitel, který převzal jeho působnost.
Dne 1. února 2013 byla zrušena funkce náměstka pro podporu
výkonu a 15. února 2014 byl náměstek pro vnější službu nahrazen prvním náměstkem.
Dne 1. března 2014 se vrátila funkce náměstka pro ekonomiku.
V současnosti má tedy policejní prezident tři náměstky – prvního,
pro SKPV a pro ekonomiku.

Štábní místnost
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Policejní prezidium ČR - Strojnická 27, Praha 7

Policejní prezidium ČR
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6.4 CELOREPUBLIKOVÉ ÚTVARY

6.5 OBLASTNÍ ÚTVARY

Policie ČR začínala svoji existenci s jediným celorepublikovým
útvarem, k němuž postupně přibývaly další. Nejvyššího počtu čtrnácti celostátních útvarů policie dosáhla v letech 2015 a 2016;
nyní jich čítá třináct.

Oblastní útvary tvořily v organizační struktuře Policie ČR netypický
prvek. Existovaly pouze od 1. ledna 1994 do 31. prosince 1997
a jednalo se o oblastní ředitelství služby železniční policie Praha,
Plzeň a Olomouc. Jejich územní obvody byly s menšími odchylkami vymezeny bývalými správními oblastmi státních drah. V čele
stáli ředitelé, kteří byli podřízeni řediteli Ředitelství služby železniční policie.

V čele celorepublikového útvaru stojí ředitel, který je podřízen
některému z náměstků policejního prezidenta, případně policejnímu prezidentovi nebo řediteli organizačního článku policejního
prezidia, výjimečně též řediteli jiného celorepublikového útvaru
nebo (v případě Úřadu vyšetřování pro ČR) ministru vnitra.
Prvním celorepublikovým útvarem byl Úřad vyšetřování pro ČR.
Ke dni vzniku samostatné České republiky měla policie tři celorepublikové útvary. Ve větší míře byly celorepublikové útvary zřízeny
k 1. lednu 1994 a od roku 1995 existují prakticky ve struktuře,
která funguje dosud. Zatím nejmladším celorepublikovým útvarem je Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, která vznikla v roce 2016.

Policejní vozidla v barvě khaki
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6.6 KRAJSKÉ ÚTVARY
Při vzniku Policie ČR existovaly v každém kraji dva útvary, vzniklé
z dosavadních správ VB krajů (Správy VB hl. m. Prahy), a to správy Policie ČR jednotlivých krajů (Správa Policie ČR hl. m. Prahy)
a krajské úřady vyšetřování (Úřad vyšetřování hl. m. Prahy). Ředitelé správ krajů byli podřízeni policejnímu řediteli, resp. od roku
1993 určenému náměstkovi policejního prezidenta a od roku
1995 policejnímu prezidentovi, ředitelé krajských úřadů vyšetřování podléhali řediteli Úřadu vyšetřování pro ČR, podřízenému
ministru vnitra.
Zřízení druhé soustavy krajů (14 krajů) v roce 2000 (vznikly jako
správní obvody 1. ledna 2000 a jako územní samosprávné celky
12. listopadu 2000) nemělo na uspořádání krajských útvarů policie vliv, organizace Policie ČR nadále vycházela ze systému osmi
krajů.
Dnem 1. ledna 2002 byly krajské úřady vyšetřování zrušeny,
a v každém kraji tak zůstal pouze jeden útvar.
Dnem 1. ledna 2007 byla rozšířena působnost Správy PČR Jihomoravského kraje na okres Vsetín a Správy PČR Severomoravského kraje na okres Prostějov. Touto pokusnou úpravou bylo
dosaženo začlenění Zlínského kraje a Olomouckého kraje do působnosti jediné správy. V podřízenosti více správ tak ze soustavy
14 krajů zůstaly pouze Liberecký kraj a kraj Vysočina.
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Dnem 31. prosince 2008 došlo k rozšíření působnosti Správy
PČR Jihomoravského kraje na okresy Pelhřimov a Havlíčkův Brod
a Správy PČR Severočeského kraje na okres Semily. Tím bylo dosaženo toho, že každý ze 14 samosprávných krajů náležel do působnosti jediné správy kraje.
O den později, 1. ledna 2009 byly správy krajů přeměněny na
krajská ředitelství policie. Těchto ředitelství bylo osm, a ačkoliv
ve svém názvu nesly označení tzv. velkých krajů, jejich územní
působnost byla vymezena územím jednoho, dvou, nebo tří samosprávných krajů.
Dnem 1. ledna 2010 se počet krajských ředitelství policie zvýšil na 14, takže pro každý samosprávný kraj bylo zřízeno jedno
krajské policejní ředitelství, čímž bylo s předstihem dosaženo
stavu předpokládaného novým zákonem o policii nejpozději od
roku 2012. Nově vzniklá krajská ředitelství (tzv. dceřiná) však některé úkoly plnit nemohla z důvodu diametrálně odlišné velikosti
jednotlivých krajů. Tyto úkoly (např. činnost zásahové jednotky či
odboru kriminalistické techniky a expertiz) pak pro nové krajské
ředitelství plní to krajské ředitelství, z něhož se nový útvar oddělil.
Nadále existující tzv. velké kraje byly zrušeny dnem 1. ledna 2021.
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6.7 OKRESNÍ ÚTVARY
Ke dni vzniku Policie ČR byla z dosavadních okresních, městských
a obvodních správ VB zřízena okresní, městská a obvodní ředitelství PČR a okresní, městské a obvodní úřady vyšetřování.
Správním obvodem útvaru byl okres. Městská ředitelství a městské úřady vyšetřování byly zřízeny pro okresy Plzeň–město,
Brno–město a Ostrava–město, obvodní ředitelství a obvodní úřady vyšetřování pro obvody Praha 1 až 10.
Ředitelé okresních, městských a obvodních ředitelství byli podřízeni ředitelům správ krajů, ředitelé úřadů vyšetřování podléhali
ředitelům krajských úřadů vyšetřování.
V období 31. března 1993 až 31. října 1994 byla obvodní ředitelství PČR nahrazena obvodními úřady pořádkové a dopravní policie Praha 1 až 10. Dnem 1. listopadu 1994 se uspořádání útvarů
v Praze vrátilo do původní podoby.

Dnem 1. ledna 2004 byl snížen počet obvodních ředitelství PČR
na čtyři (Praha I až Praha IV), přičemž územní obvod každého
útvaru byl vymezen dvěma, nebo třemi obvody hl. m. Prahy.
Dnem 1. ledna 2007 došlo ke sloučení okresních ředitelství PČR
Praha–východ a Praha–západ do Okresního ředitelství PČR Praha–venkov s působností pro oba okresy. Ve stejný den byly okresy
Plzeň–město a Ostrava–město rozšířeny o další obce, což se však
v praxi do působnosti městských ředitelství ani sousedních okresních ředitelství nepromítlo.
Dnem 1. ledna 2009 byla všechna okresní ředitelství zrušena
a začleněna do krajských ředitelství. Městská a obvodní ředitelství zůstala zachována v redukované podobě, neboť řada organizačních článků byla oddělena a začleněna do krajských ředitelství. Územní působnost Městského ředitelství policie Ostrava
byla rozšířena i na zbytek území okresu Ostrava–město, jak bylo
rozšířeno v roce 2007 (od 1. května 2011 však mimo obec Stará
Ves nad Ondřejnicí). V Plzni k této změně došlo k 1. lednu 2013.

Dnem 1. ledna 1996 byly v souvislosti se vznikem nového okresu
Jeseník nově zřízeny Okresní ředitelství PČR Jeseník a Okresní
úřad vyšetřování Jeseník.
Dnem 1. ledna 2002 byly zrušeny okresní, městské a obvodní úřady vyšetřování a v každém okrese (obvodu) zůstal jediný
okresní útvar.
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6.8 ZÁKLADNÍ ÚTVARY
Základními útvary byla obvodní oddělení, místní oddělení, železniční oddělení, poříční oddělení a dálniční oddělení. Dnem
24. února 1992 byly tyto útvary začleněny jako organizační články do okresních, městských a obvodních ředitelství, resp. správ
krajů.
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Požární vozidlo pro posílení pořádkových jednotek
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Hraniční kontrola
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DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ SLOŽKY

Pro zasazení popisu činnosti a úkolů Policie ČR do kontextu fungování bezpečnostních orgánů je nutné zmínit se alespoň stručně
o ostatních bezpečnostních složkách resortu vnitra.
Policejní úkoly federace plnil ke dni vzniku Policie ČR Sbor národní bezpečnosti v působnosti Federálního ministerstva vnitra ČSFR
prostřednictvím jednotlivých útvarů FMV (úřadů, správ apod.),
jejichž ředitelé (velitelé, náčelníci) byli podřízeni ministrovi nebo
některému z jeho náměstků. SNB v této době neměl žádné všeobecné územní útvary.
Dnem 27. srpna 1991 byl SNB přeměněn na Federální policejní sbor, i když faktická reorganizace a změna názvosloví v rámci FMV proběhla až 16. září 1991. Ze zákona působily v rámci
FPS tyto služby: služba kriminální policie, pátrací služba, služba
vyšetřování, ochranná služba, služba ochrany objektů zvláštního významu, letecká služba, služba rychlého nasazení a služba
cizinecké a pohraniční policie. Federální policejní sbor řídilo federální ministerstvo vnitra, členěné na jednotlivé útvary. V čele
stál ministr, který měl zpočátku jediného náměstka – současně
ředitele FPS. Ředitelé (velitelé) jednotlivých útvarů FMV (FPS) byli
podřízeni ministrovi nebo jeho náměstkovi. V rámci FPS nepůsobily všeobecné územní útvary.

Odznak federální kriminální policie (1992)
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V době federace, tj. do 31. prosince 1992 vykonával na Slovensku obdobnou činnost jako Policie ČR Policejní sbor SR, který
svým vznikem Policii ČR o několik měsíců předešel. V rámci PZ SR
byly zákonem definovány tyto služby: služba pořádkové policie,

69

služba ochrany objektů, služba dopravní policie, služba kriminální policie, služba ochrany ekonomických zájmů a služba ochrany ústavních činitelů. PZ SR náležel do působnosti Ministerstva
vnitra SR, přičemž některé policejní činnosti a řízení některých
služeb prováděly útvary MV, resp. útvary podřízené MV. Činnost
sboru řídilo Prezidium PZ SR v čele s prezidentem podřízeným
ministru vnitra SR. PZ SR byl dále organizačně členěn na krajská
ředitelství, krajské úřady vyšetřování, okresní ředitelství a okresní
úřady vyšetřování.
Další bezpečnostní složkou resortu byl Sbor požární ochrany ČR
v působnosti MV ČR (obdobně v rámci MV SR fungoval Sbor požární ochrany SR). Řídícím orgánem byla hlavní správa Sboru požární ochrany, která byla útvarem MV. V čele stál náčelník podřízený příslušnému náměstkovi ministra. Mimo hlavní správu stála
střední škola ve Frýdku-Místku. V okresech byly zřízeny okresní správy a okresní útvary, které byly součástí okresních úřadů
s dvojí podřízeností náčelníků (v okresech Plzeň–město,
Brno–město a Ostrava–město to byly městské správy a městské
útvary jako součásti okresních úřadů a od roku 1992 magistrátů). V Praze byl útvarem Sboru požární ochrany ČR Hasičský sbor
hl. m. Prahy v čele s velitelem; byl součástí Magistrátního úřadu
hl. m. Prahy, od roku 1992 pak Magistrátu hl. m. Prahy. Dnem
1. ledna 1995 byl tento sbor reorganizován na Hasičský záchranný
sbor ČR. Řídícím útvarem bylo ředitelství jako útvar MV. V čele stál
ředitel – vrchní požární rada, mimo ředitelství byla požární škola.
V okresech působily hasičské záchranné sbory okresů (měst Plzně, Brna a Ostravy) jako součásti okresních úřadů (magistrátů)
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v čele s řediteli – okresními (městskými) požárními rady, v Praze
pak Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy jako součást Magistrátu hl. m. Prahy. Dnem 1. ledna 2001 byl sbor transformován
na plnohodnotný bezpečnostní sbor s výlučnou podřízeností MV.
Sbor řídí generální ředitelství jako útvar MV v čele s generálním
ředitelem, mimo stojí požární škola a od roku 2009 záchranný
útvar. Nižšími útvary jsou hasičské záchranné sbory krajů (podle
systému 14 krajů) a Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy. V čele
stojí ředitelé. V letech 2000 až 2006 byla funkce vrchního požárního rady, resp. generálního ředitele spojena s funkcí náměstka
ministra pro požární ochranu, integrovaný záchranný systém a civilní nouzové plánování.
Dnem 30. července 1994 vznikl v rámci MV ČR Úřad pro zahraniční styky a informace jako samostatná zpravodajská služba plnící úkoly rozvědky. Tento úřad existoval v působnosti MV ČR již
od 1. ledna 1993, kdy vznikl rozdělením úřadu FMV pro zahraniční styky a informace. Vzhledem k absenci vlastní právní úpravy byl
do 29. července 1994 zastřešen právní úpravou Policie ČR. Úkoly
úřadu plnili příslušníci Policie ČR až do 31. prosince 2006. Poté
se úřad stal již třetím bezpečnostním sborem v resortu MV ČR.
V čele úřadu stojí ředitel podřízený ministrovi. Úřad nezřizuje žádné územní útvary.
V resortu vnitra působily také složky ozbrojených sil. V době vzniku Policie ČR to byla Pohraniční stráž a vojska ministerstva vnitra. Pohraniční stráž řídila hlavní správa (později hlavní velitelství)
Pohraniční stráže a ochrany státních hranic FMV. Jednotky vojsk
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MV řídila správa vojsk MV v rámci FMV. Pohraniční stáž byla zrušena dnem 27. srpna 1991. Vojska MV přešla po rozdělení ČSFR
do působnosti MV ČR pod názvem vojska MV ČR a dnem 1. července 1993 byla zrušena. Jediným organizačním celkem, který
po zrušení vojsk MV ČR zůstal, byl útvar Ministerstva vnitra ČR
Frýdek-Místek, který byl dnem 1. ledna 1994 transformován
a převeden do působnosti Policie ČR.

Stejnokroj Federálního policejního sboru

Hlídka posílená o vojáka Pohraniční stráže - vpravo (1991)
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Nášivka polního stejnokroje pohraniční policie FPS
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VÝVOJ ČINNOSTÍ POLICIE ČR

8.1 SLUŽBA POŘÁDKOVÉ POLICIE
Pořádková služba patří spolu s kriminální službou k pilířům policie od samého počátku. Jejím úkolem je především ochrana veřejného pořádku a řešení méně závažných deliktů. V některých
obdobích služba působila i na úseku ochrany železničního provozu, což je předmětem samostatné kapitoly.
Služba pořádkové policie je pod tímto oficiálním názvem součástí
Policie ČR po celou dobu její existence. Po celou dobu je tato služba uspořádána na principu metodicko-hierarchickém.
Rozlišovací odznak služby pořádkové police

Služební stejnokroj 92 s novým odznakem a hodnostním ozn.
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V době federace náležela pořádková služba do výlučné působnosti
republik. V rámci Policie ČR byla členěna na příslušné organizační
články Policejního ředitelství, správ krajů a okresních ředitelství.
V roce 1993 nahradilo Policejní ředitelství Policejní prezidium ČR,
kde byl v působnosti náměstka pro vnější službu, službu cizinecké
a pohraniční policie, ochrannou službu a leteckou službu v rámci úseku vnější služby zahrnujícího ředitelství služby pořádkové
policie zřízen odbor pořádkové služby. Ještě v roce 1993 bylo zřízeno ředitelství služby pořádkové policie v působnosti náměstka
policejního prezidenta řídícího útvar pro koordinaci a řízení PČR.
Dne 1. dubna 1995 přešlo ředitelství služby pořádkové policie
do působnosti náměstka policejního prezidenta; v jeho působnosti byl rovněž 11. března 1998 zřízen odbor služební kynologie
a hipologie. Od 17. září 1999 náležela služba pořádkové policie
do působnosti náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou policii; v jeho gesci byl 1. října 2001 zřízen pyrotechnický od-
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bor a 1. ledna 2002 oddělení speciálních potápěčských činností
a výcviku. Od 1. dubna 2006 neslo řídící pracoviště název ředitelství služby pořádkové policie a služby železniční policie; 1. září
2008 do něj byly začleněny odbor služební kynologie a hipologie
a oddělení speciálních potápěčských činností a výcviku. Dnem
1. ledna 2009 se pak ředitelství vrátilo k původnímu názvu v působnosti náměstka policejního prezidenta pro vnější službu a od
roku 2014 prvního náměstka.
Mezi výkonná pracoviště služby patří zejména obvodní oddělení,
místní oddělení, oddělení hlídkové služby, poříční oddělení, pohotovostní motorizovaná jednotka, pořádkové jednotky, speciální
pořádkové jednotky a zásahové jednotky.
Základním výkonným organizačním článkem služby pořádkové
policie je obvodní oddělení, v Praze pak místní oddělení. Součástí oddělení může být policejní stanice. Obvodní (místní) oddělení
se zřizují vždy pro několik obcí, ve velkých městech pak pro část
města. První obvodní oddělení byla zřizována v roce 1964 a ještě
v 60. letech byla zřízena plošně v celé republice. Odlišnost názvu v Praze je dána tím, že v době zřizování obvodních oddělení
působila v Praze obvodní oddělení VB na úrovni okresních oddělení VB. Proto bylo třeba nově zřizované základní články odlišit.
Po transformaci obvodních oddělení VB v Praze na obvodní správy SNB v 70. letech už odlišný název místních oddělení zůstal
zachován a používá se dodnes. Obvodní oddělení byla součástí
okresních a městských ředitelství, místní oddělení pak byla začleněna v obvodních ředitelstvích (obvodních úřadech pořádkové
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a dopravní policie). Od reformy policie 1. ledna 2009 jsou obvodní
oddělení součástí městských ředitelství policie a místní oddělení náleží do obvodních ředitelství policie. Na většině území ČR
však z důvodu zrušení okresních ředitelství byla obvodní oddělení
převedena do krajských ředitelství jako součást územních odborů vnější služby (od června 2010 územních odborů) zřizovaných
zpravidla pro jednotlivé okresy.
Pro zajišťování pořádku a bezpečnosti na vodních plochách a vodních tocích se v rámci některých správ krajů (krajských ředitelství)
zřizují poříční oddělení.
Pro ochranu veřejného pořádku především před hromadným narušením se zřizují v rámci krajů a dříve i okresů pořádkové jednotky složené z příslušníků jinak zařazených na jiných služebních
místech. Jednotkou složenou z příslušníků, jejichž služební místo
je v jednotce začleněno, byla stálá pořádková jednotka v Praze,
později speciální pořádková jednotka. V roce 2009 byla zřízena
speciální pořádková jednotka také v rámci Krajského ředitelství
policie Jihomoravského kraje a postupně vznikly i v Ústeckém
a Moravskoslezském kraji. Dalšími pracovišti krajských a okresních útvarů na úseku ochrany veřejného pořádku jsou zejména
oddělení hlídkové služby a pohotovostní motorizovaná jednotka.
Základy zásahových jednotek byly položeny již zhruba před
50 lety, jako profesionální složky byly zřízeny počátkem 90. let ještě v rámci SNB. Zásahové jednotky jsou určeny pro zákroky proti
nebezpečným pachatelům a pro plnění dalších úkolů. Jsou sou-
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částí správ krajů, v současnosti původních osmi krajských ředitelství, přičemž plní úkoly i pro územní obvody nových krajských ředitelství. Variantou byly zásahové jednotky pro ochranu jaderných
elektráren, nyní speciální jednotky v Dukovanech a v Temelíně.
Kapitola věnovaná službě pořádkové policie je nejvhodnějším
místem pro zmínku o dalších policejních činnostech, zejména
o složkách kynologických, hipologických, potápěčských, operačních a pyrotechnických. Pyrotechnické činnosti byly od roku 2009
soustředěny do samostatné liniově uspořádané služby, což bylo
vyjádřeno vznikem nového celostátního útvaru – Pyrotechnické
služby, jejíž ředitel je podřízen náměstkovi policejního prezidenta
pro vnější službu, od roku 2014 prvnímu náměstkovi. Pyrotechnická služba zřizuje i vlastní územní pracoviště, kterými jsou expozitury Milovice, České Budějovice, Teplice, Brno a Frýdek-Místek a od roku 2016 Brdy.

Souběh staršího a novějšího vybavení pořádkové jednotky

Upravený stejnokroj bývalého Federálního policejního sboru
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Vozidlo Avia v původním žluto-bílem provedení

Vodní stříkač Tatra 815
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Hlídka poříčního oddělení ve služebním stejnokroji 67

Hlídka poříčního oddělení ve služebně-pracovním stejnokroji 92
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8.2 SLUŽBA DOPRAVNÍ POLICIE
Dopravní služba je z trojice klasických policejních služeb (pořádkové, dopravní, kriminální) nejmladší. Za rok jejího osamostatnění v důsledku nárůstu automobilové dopravy můžeme pokládat
rok 1919. Základním úkolem služby je dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu a projednávání stanovených deliktů v dopravě. Služba plnila i další úkoly, a to zejména od roku
1953. Jednalo se o vedení evidence řidičů a motorových vozidel,
vydávání řidičských a technických průkazů a státních poznávacích značek, silniční správní činnosti nebo výkon funkce zkušebních komisařů u závěrečných zkoušek v autoškolách.
Rozlišovací odznak služby dopravní police

Služba dopravní police
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Služba dopravní policie existuje v rámci Policie ČR pod tímto názvem po celých 30 let. V době federace tato oblast náležela do výlučné působnosti republik. Federální ministerstvo vnitra vedlo na
základě podkladů od republikových orgánů celostátní evidence.
Po celou dobu je tato služba uspořádána na principu metodicko
-hierarchickém. Její organizační články jsou součástí Policejního
ředitelství, resp. Policejního prezidia ČR, správ krajů a okresních
ředitelství. Na policejním prezidiu v působnosti náměstka pro
vnější službu, službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou
službu a leteckou službu v rámci úseku vnější služby zahrnujícího
ředitelství služby dopravní policie byl zřízen odbor dopravní služby. Řídícím článkem je od roku 1993 ředitelství služby dopravní
policie Policejního prezidia ČR nejprve v působnosti náměstka
řídícího útvar pro koordinaci a řízení PČR, od 1. dubna 1995 ná-
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městka policejního prezidenta, od 17. září 1999 náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou policii, od 1. ledna 2009
náměstka pro vnější službu a od 15. února. 2014 v působnosti
prvního náměstka.
Pro dohled nad provozem na dálnicích jsou již od 70. let zřizována dálniční oddělení. Dálniční oddělení jsou součástí některých
správ krajů (krajských ředitelství).
Základním pracovištěm služby je dopravní inspektorát, který byl
součástí okresních, městských a obvodních ředitelství. Od reformy policie 1. ledna 2009 jsou dopravní inspektoráty součástí
obvodních ředitelství policie a městských ředitelství policie. Na
většině území ČR však z důvodu zrušení okresních ředitelství byly
dopravní inspektoráty převedeny do krajských ředitelství jako
součást územních odborů vnější služby (od června 2010 územních odborů) zřizovaných zpravidla pro jednotlivé okresy.
Zásadní změnu v působnosti služby přinesl 1. leden a 1. červenec 2001, kdy policie přišla o část své působnosti v oblasti dopravy. Evidence řidičů a motorových vozidel, vydávání dokladů
a státních poznávacích značek, úkoly v oblasti místní a přechodné úpravy silničního provozu, působnost ve vztahu k autoškolám
a projednávání přestupků v silničním provozu mimo blokové řízení přešla z resortu vnitra do resortu dopravy. Působnost dopravních inspektorátů v této oblasti převzaly okresní úřady a od roku
2003 obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
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Vozidlo s označením dopravní služby

Budka pro řízení dopravy v barvách VB
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8.3 SPRÁVNÍ SLUŽBA
Správní služba byla oficiální službou Policie ČR už při vzniku tohoto sboru. Jejím úkolem bylo vedení evidence obyvatel, vydávání
občanských průkazů, vedení evidence držitelů zbrojních průkazů
a jejich vydávání. Dále plnila úkoly v oblasti některých správních
deliktů, např. na úseku alkoholu a návykových látek. Na základě
shromažďovaných údajů vedlo celostátní evidence federální ministerstvo vnitra.
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Rozlišovací odznak všeobecný - pro složky bez vlastního odznaku

Správní služba byla organizována na principu metodicko-hierarchickém. Samotné organizační články služby byly součástí Policejního ředitelství, správ krajů a okresních ředitelství.

Agenda občanských průkazů

Od 1. ledna 1993 správní služba zmizela z výčtu služeb v zákoně
o policii a opět se vrátila 1. září 1995 pod názvem služba správních činností. Existovat však nepřestala. Na Policejním prezidiu
ČR náležela do působnosti náměstka pro vnější službu, službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu a leteckou službu
jako součást úseku vnější služby zahrnujícího útvar správní služby
- oddělení správní služby. Ještě v roce 1993 přešla do působnosti
náměstka řídícího útvar pro koordinaci a řízení PČR pod názvem
ředitelství správních činností policie a od 18. října 1994 pod názvem ředitelství služby správních činností policie. Oblast převzal
1. dubna 1995 náměstek policejního prezidenta a 17. září 1999
náměstek policejního prezidenta pro uniformovanou policii. Na
nižších úrovních šlo o pracoviště správ krajů a okresních ředitelství.
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Zásadní zlom ve vývoji služby přinesl 1. červenec 2000, kdy byla
působnost v oblasti vydávání občanských průkazů převedena
z policejního sboru, kterému byla svěřena od roku 1953, na civilní složky MV. Samotné vydávání občanských průkazů převzaly
okresní úřady a od roku 2003 poté obecní úřady obcí s rozšířenou
působností. To se projevilo i početním oslabením služby a její reorganizací.
Od 1. ledna 2009 nese služba název služba pro zbraně a bezpečnostní materiál. Na policejním prezidiu její úkoly plní ředitelství
služby pro zbraně a bezpečnostní materiál v působnosti náměstka policejního prezidenta pro vnější službu a od roku 2014 prvního náměstka. Na nižší úrovni byla služba z dosavadního krajského a okresního stupně útvarů sloučena pouze do krajských
ředitelství policie, kde funguje jako odbor služby pro zbraně a bezpečností materiál. Krajské ředitelství, které mělo ve své územní
působnosti dva nebo tři samosprávné kraje, mělo také dva, resp.
tři odbory služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, tj. pro každý samosprávný kraj jeden. Od roku 2010, kdy byl zvýšen počet
krajských ředitelství na 14, má každé po jednom odboru. Odbor
se může členit na oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, která se původně zřizovala zpravidla pro jednotlivé okresy.
V současné době je služba v převážné míře centralizována na
krajskou úroveň. V rámci městských ani obvodních ředitelství
služba nepůsobí.
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8.4 SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
Kriminální služba stála spolu s pořádkovou službou u zrodu policejních sborů a složek. Jejím úkolem je odhalování trestné činnosti a v rozsahu určeném zákonem vedení trestního řízení. Služba plní i další specifické podpůrné úkoly. Z hlediska vývoje služby
u Policie ČR je podstatným mezníkem 1. leden 2002, kdy došlo
ke sloučení kriminální složky a složky vyšetřovací. Pro přehledný
popis vývoje před tímto datem je třeba zabývat se každou z těchto
složek zvlášť.
Odhalováním trestné činnosti se při vzniku Policie ČR zabývaly
dvě její služby, a to služba kriminální policie a služba ochrany
ekonomických zájmů. Činnost obou služeb řídilo Policejní ředitelství, služba kriminální policie pak byla dále organizována v rámci
správ krajů a okresních ředitelství. Na rozdíl od služby pořádkové
nebo dopravní policie, které existovaly pouze v rámci ČR a SR, se
o působnost na úseku kriminální služby obě republiky dělily
s federací, do jejíž působnosti náleželo odhalování nejzávažnější
trestné činnosti, zejména trestné činnosti organizované ve spojení
s cizinou a organizované trestné činnosti souvisící s nedovolenou
výrobou, držením a rozšiřováním drog, s pašováním a falšováním
a pozměňováním peněz, známek a cenných papírů. Působnost
federace vykonával ke dni vzniku Policie ČR Sbor národní bezpečnosti, konkrétně kriminální služba v rámci centrály federální
policie (včetně národní ústředny Interpolu) a pátrací služba FMV
a dále úřad pro narkotika jako součást kanceláře ministra vnitra
ČSFR. Ten byl na přelomu srpna a září 1991 nahrazen Federálním
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policejním sborem, kde pro tyto účely fungovala služba kriminální
policie a pátrací služba. Konkrétními pracovišti v rámci FMV byly
federální kriminální policie FPS, zřizující v krajích expozitury, a pátrací služba FPS, později též protidrogová brigáda FPS.
S rozdělením ČSFR převzala všechny úkoly kriminální služby Policie ČR. Řídícími pracovišti na Policejním prezidiu ČR byly v působnosti náměstka pro operativní služby, informatiku a technické zabezpečení ředitelství služby kriminální policie s názvem ústředna
kriminální policie (včetně útvaru organizovaného zločinu a zpravodajství s pracovišti v krajích, dále včetně zvláštní technické služby
s expoziturami v krajích). V působnosti policejního prezidenta fungovalo ředitelství služby ochrany ekonomických zájmů s úřadovnami v krajích.
Ještě v roce 1993 byla ústředna kriminální policie zařazena do
působnosti I. náměstka; útvar organizovaného zločinu a zpravodajství ústředny kriminální policie zahrnoval expozitury organizovaného zločinu v krajích.
Dnem 1. ledna 1994 bylo ředitelství služby kriminální policie vyčleněno z policejního prezidia a stalo se celostátním útvarem.
Obdobně služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti (nový název pro službu ochrany ekonomických zájmů) byla přeměněna na celostátní útvar s názvem Služba
policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné
činnosti. Působnost v této oblasti však mělo i ministerstvo vnitra,
konkrétně národní drogová informační služba a ústředna Inter-
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polu Praha. Tato pracoviště byla do Policie ČR začleněna dnem
1. ledna 1994. Zatímco ústředna Interpolu Praha byla zařazena
do Ředitelství služby kriminální policie, národní drogová informační služba se stala celostátním útvarem. Ředitelství služby kriminální policie v roce 1994 tvořily ústředna kriminální policie, národní ústředna Interpolu Praha, zvláštní technická služba a útvar
operativní dokumentace. Ředitelství náleželo do působnosti
I. náměstka, zároveň ředitele Ředitelství služby kriminální policie.
Dnem 1. ledna 1995 se ustálil model kombinace metodicky-hierarchického a liniového uspořádání služby kriminální policie,
který funguje dodnes. Řídící složky služby se vrátily na policejní
prezidium jako ředitelství služby kriminální policie v působnosti
I. náměstka, všeobecné územní organizační články zůstaly součástí správ krajů a okresních ředitelství. Nově byly z ředitelství
vyčleněny celostátní útvary SKP, a to Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKP, Útvar operativní dokumentace SKP
a Zvláštní technický útvar SKP. Útvary podle potřeby zřizovaly expozitury v krajích. Národní drogová informační služba byla zrušena
jako útvar a stala se součástí Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKP, naopak celostátním útvarem se stala Národní
ústředna Interpolu Praha. Služba policie pro odhalování korupce
a závažné hospodářské trestné činnosti zůstala organizována liniově jako stejnojmenný celostátní útvar s expoziturami v krajích.
Dnem 1. srpna 1998 byl zřízen celostátní útvar V. odbor SKP.
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Dnem 17. září 1999 byla SKP zařazena do působnosti náměstka
policejního prezidenta pro neuniformovanou policii.
Dnem 1. prosince 1999 byla Národní ústředna Interpolu Praha
zrušena jako útvar s celostátní působností a začleněna do policejního prezidia.
Dnem 15. ledna 2001 byl zrušen útvar V. odbor SKP a dále došlo ke vzniku nového celostátního útvaru – Národní protidrogové
centrály SKP, která byla vyčleněna z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKP. Jako jiné útvary zřizovala v jednotlivých
krajích expozitury. Zároveň byly sloučeny Útvar operativní dokumentace SKP a Zvláštní technický útvar SKP do Útvaru zvláštních
činností SKP, včetně expozitur v krajích. Z dosavadního V. odboru SKP vznikl Útvar speciálních činností SKP, který reagoval na
nové úkoly policie zejména v oblasti policejních agentů a zvláštní
ochrany svědka.
Dnem 12. února 2001 nahradil na policejním prezidiu ředitelství
služby kriminální policie kriminální úřad.
Ředitelé celostátních útvarů SKP a služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti byli podřízeni
I. náměstkovi, resp. náměstkovi policejního prezidenta pro neuniformovanou policii. Se vznikem kriminálního úřadu přešlo řízení
těchto útvarů na tento úřad.
Také o vyšetřovací složku se Policie ČR dělila s federací. Zatímco
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ve Federálním policejním sboru šlo o oficiální službu – službu vyšetřování, Policie ČR název pro službu neměla. Naprostou většinu vyšetřovací činnosti v ČR prováděla Policie ČR; do působnosti
federace náleželo vyšetřování trestných činů proti bezpečnosti
státu.
Po stránce organizační vycházela policie z modelu odděleného vyšetřování, zavedeného již v 50. letech. To znamenalo organizační
oddělení vyšetřovacích složek od kriminální služby a nově též od
všeobecných stupňů řízení ve sboru, které mělo posílit procesní
nezávislost vyšetřovatelů. V rámci Policie ČR disponovala vyšetřovací složka vlastní soustavou útvarů, které nebyly podřízeny policejnímu řediteli (prezidentovi) ani ředitelům všeobecných krajských a okresních útvarů. Na vrcholu stál celorepublikový útvar
- Úřad vyšetřování pro ČR, který vznikl ze Správy vyšetřování VB
ČR. Jeho ředitel byl podřízen ministru vnitra ČR. Nižšími útvary
byly krajské a okresní úřady vyšetřování.
Na úrovni FMV plnil úkoly vyšetřování nejprve úřad FMV pro vyšetřování protiústavní činnosti (bývalá správa vyšetřování StB), po
přeměně SNB na FPS pak šlo o správu FPS pro vyšetřování.
Vyšetřovací složka se zabývala také odhalováním protiprávních
činů souvisících s totalitním komunistickým režimem. Pro tyto
účely existoval útvar FMV pro dokumentaci a vyšetřování činnosti
StB. Policie ČR získala dne 1. listopadu 1992 nový celorepublikový útvar, a to Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB.
Jeho ředitel byl podřízen řediteli Úřadu vyšetřování pro ČR.
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Po rozdělení ČSFR převzala Policie ČR i agendu FMV v oblasti
vyšetřování. Soustava úřadů vyšetřování zůstala stejná, pouze
dnem 1. ledna 1995 byl změněn název Úřadu pro dokumentaci
a vyšetřování činnosti StB na Úřad dokumentace a vyšetřování
zločinů komunismu.
Dnem 1. ledna 2002 byl novelou trestního řádu zrušen institut vyšetřovatele a v důsledku toho došlo ke sloučení služby kriminální
policie, služby policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a úřadů vyšetřování do služby kriminální
policie a vyšetřování, která byla organizována na bázi dosavadní
SKP, tj. kombinací metodicko-hierarchického a liniového principu v podřízenosti policejního prezidenta a ředitelů všeobecných
územních útvarů.
Na Policejním prezidiu ČR byl dosavadní kriminální úřad nahrazen
dvěma organizačními články v působnosti náměstka policejního
prezidenta pro trestní řízení. Jednalo se o úřad služby kriminální
policie a vyšetřování a úřad finanční kriminality a ochrany státu
SKPV. Nový název služby se samozřejmě projevil i v názvosloví
a organizaci pracovišť správ krajů a okresních ředitelství.
V případě Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu SKP, Národní protidrogové centrály SKP, Útvaru zvláštních činností SKP
a Útvaru speciálních činností SKP byla součást názvu SKP nahrazena novým dodatkem SKPV. Ze Služby policie pro odhalování
korupce a závažné hospodářské trestné činnosti se stal Útvar pro
odhalování korupce a závažné hospodářské TČ SKPV.
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Úřady vyšetřování byly zrušeny. Úřad vyšetřování pro ČR byl rozdělen mezi výše uvedené organizační články policejního prezidia
a celostátní útvary SKPV vedoucí trestní řízení. Krajské úřady vyšetřování byly začleněny do správ krajů, okresní úřady vyšetřování pak do okresních ředitelství. Jediným útvarem, který zůstal
zachován, byl Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, který dostal k názvu dodatek SKPV a byl převeden do podřízenosti policejního prezidia. Ředitelé celostátních útvarů SKPV
byli podřízeni řediteli úřadu SKPV policejního prezidia, s výjimkou
ředitele Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
SKPV, který byl podřízen náměstkovi policejního prezidenta pro
koordinaci a koncepční řízení a od 18. dubna 2002 náměstkovi
policejního prezidenta.
Dnem 1. března 2003 byl z policejního prezidia vyjmut úřad finanční kriminality a ochrany státu SKPV a byl začleněn do Útvaru
pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti
SKPV, což s sebou přineslo změnu názvu tohoto útvaru na Útvar
odhalování korupce a finanční kriminality SKPV.
Dnem 1. července 2004 byl zřízen nový celostátní útvar – Útvar
odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV, včetně expozitur v krajích, tzv. finanční policie. Ředitel tohoto útvaru
byl podřízen přímo náměstkovi policejního prezidenta pro trestní
řízení. Tato odlišnost byla odstraněna 1. února 2006, kdy byl ředitel útvaru podřízen řediteli úřadu SKPV. Dnem 1. ledna 2007 byl
tento útvar zrušen a jeho působnost byla rozdělena mezi policejní
prezidium a stanovené celorepublikové útvary SKPV.
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Dnem 1. června 2007 byl ředitel Úřadu dokumentace vyšetřování
zločinů komunismu podřízen řediteli úřadu SKPV. Dnem 10. října
2007 došlo ke změně gesce celostátních útvarů na náměstka pro
trestní řízení a ředitele ÚSKPV.

Dne 1. února 2021 byl tento odbor pod názvem odbor centrální
analytiky začleněn do úřadu služby kriminální policie a vyšetřování.

Dnem 1. srpna 2008 byli ředitelé všech celostátních útvarů SKPV
podřízeni náměstkovi policejního prezidenta pro SKPV.
S počátkem roku 2009 se součástí SKPV stala centrála informatiky a analytických procesů SKPV jako organizační článek policejního prezidia v působnosti náměstka policejního prezidenta pro
SKPV (zrušena byla 1. dubna 2011). Ve stejný den došlo ke zrušení okresních ředitelství a dosavadní okresní pracoviště SKPV byla
jako územní odbory SKPV (od června 2010 součást územních
odborů) začleněna do krajských ředitelství vedle celokrajských
pracovišť SKPV. Okresní pracoviště zůstala na městských ředitelstvích jako územní odbory SKPV (později přímo jako jednotlivá
oddělení) a na obvodních ředitelstvích.
Dne 1. srpna 2016 byl sloučen Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV. Tímto sloučením vznikla Národní centrála proti
organizovanému zločinu SKPV jako celostátní útvar s územními
expoziturami.
Dne 1. června 2020 byl na policejním prezidiu nově zřízen odbor
centrální analytiky SKPV.
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Ukázka obsáhlosti spisových materiálů kriminálních případů
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Odznak kriminální služby do roku 1992

Odznak SKP 1992 až 2002
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Odznak SKPV 2002 až 2015

Odznak SKPV od roku 2016
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8.5 KRIMINALISTICKOTECHNICKÁ A ZNALECKÁ SLUŽBA
Kriminalistickotechnická a znalecká služba provází Policii ČR po
celou dobu její existence, byť oficiální název získala až 1. ledna
2009. Tato služba je v naší policii na vysoké úrovni již od dob
první republiky. Jejím úkolem je znaleckým zkoumáním a další
odbornou činností napomáhat odhalování trestných činů a jejich
vyšetřování.

Rozlišovací odzn. SKPV a kriminalistickotechnické a znalecké sl.

Mechanoskopie
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Služba funguje na třístupňovém principu (ústředí, kraj, okres),
který byl zaveden zhruba před pěti desítkami let, podle metodicko
-hierarchického uspořádání. Tento princip nenarušily ani odstředivé tendence republikových bezpečnostních orgánů počátkem
90. let, což se projevilo tím, že v Policii ČR neexistovalo žádné
ústřední pracoviště této služby. Organizace Policie ČR zahrnovala odbory kriminalistické techniky a expertiz správ krajů a pracoviště kriminalistické techniky okresních ředitelství. Ústředním
pracovištěm disponoval SNB, resp. Federální policejní sbor, jehož
součástí byl Kriminalistický ústav. Jedná se o nejstarší současný
centrální policejní útvar (bez ohledu na přechody mezi kategoriemi útvar a organizační článek), vzniklý v roce 1958. Poněkud
odlišná situace byla na Slovensku, kde v rámci PZ SR vznikl Kriminalistický a expertizní ústav již v době federace.
Po rozdělení ČSFR byl Kriminalistický ústav začleněn do Policie
ČR - Policejního prezidia ČR v působnosti náměstka pro operativní služby, informatiku a technické zabezpečení, resp. I. náměstka
jako součást ústředny kriminální policie. Dnem 1. ledna 1994 se
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ústav stal součástí celostátního útvaru Ředitelství služby kriminální policie, kde byl začleněn v rámci ústředny kriminální policie
a později získal název Kriminalistický ústav Praha. Dnem 1. ledna
1995 se Kriminalistický ústav Praha stal celostátním útvarem,
jehož ředitel byl podřízen I. náměstkovi policejního prezidenta,
od 17. září 1999 náměstkovi pro neuniformovanou policii, od
1. ledna 2002 náměstkovi pro koordinaci a koncepční řízení a od
18. dubna 2002 náměstkovi policejního prezidenta. Dne 1. června 2007 ústav přešel do působnosti náměstka pro trestní řízení,
resp. od 10. října 2007 náměstka pro trestní řízení a ředitele úřadu SKPV a od 1. srpna 2008 náměstka pro SKPV. Dne 1. srpna
2018 se útvar vrátil ke svému původnímu názvu Kriminalistický
ústav. Kriminalistický ústav vydává Kriminalistický sborník, který
vychází od roku 1957.

Balistika

Dnem 1. ledna 2009 došlo ke zrušení okresních ředitelství a dosavadní okresní pracoviště kriminalistické techniky byla jako součást územních odborů SKPV (od června 2010 územních odborů)
začleněna do krajských ředitelství vedle celokrajských odborů
kriminalistické techniky a expertiz. Okresní pracoviště zůstala na
městských ředitelstvích v rámci územních odborů SKPV (později
jako samostatná oddělení) a na obvodních ředitelstvích.
Při zvýšení počtu krajských ředitelství v roce 2010 nedošlo ke zřízení nových odborů kriminalistické techniky a expertiz. Dosavadní
odbory plní úkoly i pro obvody nově vzniklých krajských ředitelství.
Superprojekce
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8.6 OCHRANNÁ SLUŽBA
Ochranná služba byla pro Policii ČR novinkou, neboť až do roku
1991 byla službou výlučně federální. Služba měla oficiální označení služba ochrany ústavních činitelů a byla soustředěna v rámci
Policejního ředitelství. Její působnost se vztahovala především na
ústavní činitele České republiky.

Příslušník hradní policie v již nepoužívaném stejnokroji

O ochranu činitelů a objektů ČSFR pečoval SNB prostřednictvím
úřadu FMV pro ochrannou službu a úřadu FMV pro ochranu objektů zvláštní důležitosti, resp. FPS, který měl ze zákona dvě služby – ochrannou službu a službu ochrany objektů zvláštního významu, což byly zároveň názvy útvarů FPS.
Zcela specificky byla prováděna ochrana prezidenta republiky
a vnitřní ostraha Pražského hradu a dalších objektů, kde pobýval
prezident. Touto činností se zabývala Správa ochrany prezidenta
ČSSR, která vznikla 1. února 1990 oddělením z V. správy FMV
(správy ochrany stranických a ústavních činitelů). Tato složka nepatřila do působnosti resortu vnitra, její ředitel byl podřízen náčelníkovi Vojenské kanceláře prezidenta republiky. Úkoly správy
zabezpečovali příslušníci SNB. Dnem 27. srpna 1991 byla Správa
ochrany prezidenta ČSFR přeměněna na bezpečnostní sbor s názvem Sbor hradní policie. V čele stál ředitel, podřízený náčelníkovi
Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Příslušníci ochrané služby
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Dnem vzniku samostatné ČR převzala veškerou ochrannou službu Policie ČR. Do Policie ČR byl začleněn i dosavadní Sbor hradní
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policie, čímž se po téměř třech letech vrátila ochrana prezidenta
a vnitřní ochrana Pražského hradu do resortu vnitra. Název služby ochrany ústavních činitelů byl změněn na ochrannou službu
a takto se používá dodnes.
Ochranná služba působila pouze v rámci Policejního prezidia ČR
v působnosti náměstka policejního prezidenta pro vnější službu,
službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu a leteckou službu. Pracovištěm bylo ředitelství ochranné služby, tvořené
zejména útvary ochrany ústavních činitelů, útvary pro ochranu
objektů zvláštního významu a útvarem pro ochranu prezidenta
ČR a sídla prezidenta ČR, jehož ředitele jmenoval ministr vnitra se
souhlasem prezidenta ČR. Ještě v roce 1993 bylo upraveno označení příslušného náměstka na náměstka pro službu cizinecké
a pohraniční policie, ochrannou službu a leteckou službu; útvar
pro ochranu prezidenta ČR a sídla prezidenta ČR byl přejmenován
na hradní policii; jejíhož ředitele jmenoval nadále ministr vnitra se
souhlasem prezidenta ČR.

Dnem 1. dubna 2002 byla Ochranná služba rozdělena na dva
útvary, a to Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
a Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby, jehož ředitele jmenoval ministr vnitra se souhlasem prezidenta ČR. Tak byla
opět oddělena tzv. hradní policie, ale na rozdíl od počátku 90. let
zůstala v působnosti resortu vnitra. Dnem 1. ledna 2007 přešlo
jmenování ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta ČR ochranné
služby na příslušného funkcionáře policejního prezidia; souhlas
prezidenta republiky se nyní již nevyžaduje.
Ředitelé celostátních útvarů ochranné služby byli od 1. ledna
2009 podřízeni náměstkovi policejního prezidenta pro vnější
službu (od července do září 2012 policejnímu prezidentovi). Od
roku 2014 podléhají prvnímu náměstkovi.
Dnem 1. září 2016 byly upraveny názvy obou útvarů na Ochrannou službu a Útvar pro ochranu prezidenta ČR.

Dnem 1. ledna 1994 byla služba z policejního prezidia vyčleněna
a ustavena jako celostátní útvar s názvem Ředitelství ochranné
služby v působnosti náměstka pro službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu, leteckou službu a službu železniční
policie. Dnem 1. ledna 1995 byl zaveden název útvaru Ochranná
služba. Od 1. dubna 1995 byl útvar v gesci náměstka policejního
prezidenta a od 17. září 1999 náměstka policejního prezidenta
pro uniformovanou policii.
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8.7 LETECKÁ SLUŽBA
Historie policejní letecké služby se píše od roku 1935, kdy vznikly četnické letecké hlídky. Základním úkolem, který služba plní
dodnes, je pomoc bezpečnostním orgánům při pátrání, záchranných akcích, dopravě a dalších specifických činnostech. V minulosti policejní letectvo též zajišťovalo ochranu vzdušného prostoru
před vnějším útokem, leteckou přepravu ústavních činitelů a od
80. let se podílí na činnosti letecké záchranné služby. V současné
době provozuje též bezpilotní letecké prostředky.

Vrtulník Mi-2

Dva nejpoužívanější typy policejních vrtulníků (EC 135, Bell 412)

110

Policie ČR při svém vzniku touto službou nedisponovala, neboť
se jednalo o federální složku, tj. součást SNB, resp. FPS, v němž
letecká služba patřila mezi služby uvedené v zákoně. V rámci FMV
plnily letecké úkoly dva útvary. Policejní činnosti vykonával úřad
FMV pro leteckou službu, od září 1991 přejmenovaný na leteckou službu FPS. Druhou sférou činnosti byla letecká přeprava
ústavních činitelů. Tato druhá úloha byla v roce 1990 oddělena
od výkonu bezpečnostního letectva vznikem státního leteckého
útvaru Úřadu předsednictva vlády ČSFR. Tento útvar se již jako
civilní složka vrátil do struktur federálního ministerstva vnitra
v roce 1991.
Letecká služba Policie ČR vznikla dnem 1. ledna 1993 rozdělením
letecké služby FPS. Soustředěna byla v rámci Policejního prezidia
ČR jako ředitelství letecké služby v působnosti náměstka policejního prezidenta pro vnější službu, službu cizinecké a pohraniční
policie, ochrannou službu a leteckou službu, resp. náměstka pro
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službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu a leteckou službu.
Dnem 1. ledna 1994 byl zřízen celostátní útvar s názvem Letecká služba. Ředitel útvaru byl podřízen náměstkovi policejního
prezidenta pro službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou
službu, leteckou službu a službu železniční policie. Od 1. dubna 1995 byl útvar v gesci náměstka policejního prezidenta, od
17. září 1999 náměstka policejního prezidenta pro uniformovanou policii, od 1. ledna 2009 náměstka policejního prezidenta
pro vnější službu a od 15. února 2014 prvního náměstka.
Leteckou přepravu ústavních činitelů zajišťoval od 1. ledna 1993
státní letecký útvar Ministerstva vnitra ČR, který ve strukturách
vnitra vydržel do konce roku 1998. Dnem 1. ledna 1999 tuto činnost převzala Armáda ČR.

Vrtulník Bell 412

Vrtulník EC 135
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Letadlo státního leteckého útvaru MV

Součinnost s Horskou službou ČR
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Vrtulník letecké záchranné služby

Policejní vrtulník při hašení požáru
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8.8 SLUŽBA RYCHLÉHO NASAZENÍ
Tato služba patří k nejmladším policejním službám. Vznikla v roce
1981, a v roce 30. výročí vzniku Policie ČR tak slaví 40. výročí.
Během prvních deseti let prošla z organizačního hlediska kontrarozvědkou a správou vojsk ministerstva vnitra, až v únoru 1990
zakotvila jako samostatný útvar FMV. Jejím úkolem je provádění
zákroků proti teroristům a jiným zvlášť nebezpečným pachatelům, ale podílí se i na záchranných akcích.

Speciální maskovací oděv

V době vzniku Policie ČR se jednalo o výlučně federální složku
v rámci SNB s názvem jednotka rychlého zásahu FMV. Se vznikem Federálního policejního sboru se poprvé v zákoně objevuje
název služba rychlého nasazení. Její úkoly plnila jednotka rychlého zásahu FPS a od listopadu 1992 útvar rychlého nasazení FPS.
Služba se do struktur Policie ČR dostala s rozdělením ČSFR dnem
1. ledna 1993, ale název služby se v zákonném výčtu objevil až
o rok později. Služba byla organizována jako teprve třetí celorepublikový útvar Policie ČR s názvem Zásahová jednotka rychlého
nasazení v přímé působnosti policejního prezidenta.

Výcvik Útvaru rychlého nasazení
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Dnem 1. ledna 1994 útvar získal svůj současný název, tj. Útvar
rychlého nasazení. Ředitel útvaru byl až do 31. července 2008
podřízen policejnímu prezidentovi, poté tuto roli převzal náměstek policejního prezidenta pro SKPV (s výjimkou července až září
2012, kdy ředitele řídil policejní prezident).
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8.9 SLUŽBA ŽELEZNIČNÍ POLICIE

Vozidlo železniční policie krátce po začlenění do Policie ČR

Specifičnost provozu na železnici si již v období první republiky
vyžádala vznik zvláštních bezpečnostních orgánů přesahujících
rámec běžné ochrany v jiných odvětvích (závodní stráže). Počátkem zvláštních železničních bezpečnostních složek byla kodifikace ozbrojených strážních oddílů železničních (OSOŽ) v roce 1937.
Jednalo se o civilní složku působící v rámci resortu železnic (dopravy). Od 50. let se však začala paralelně profilovat i specializovaná železniční složka SNB, která dosáhla vrcholu v letech 1953
až 1963 jako VBŽ – Veřejná bezpečnost na železnici. I po jejím
zrušení zůstala některá specializovaná pracoviště součástí SNB.
Tato dvojkolejnost zůstala zachována do konce roku 1993.
Při svém vzniku převzala Policie ČR od SNB železniční oddělení
jako pracoviště specializovaná na ochranu veřejného pořádku na
železnici. Železniční oddělení náležela službě pořádkové policie
a byla původně základními útvary a poté součástí některých
okresních, městských a obvodních ředitelství Policie ČR. Mimo to
působila v rámci služby kriminální policie pracoviště zaměřená na
trestnou činnost souvisící se železničním provozem.

Hlídka železniční policie
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Druhou linii představoval v roce 1991 Sbor ozbrojené ochrany železnic (nástupce OSOŽ), který byl sborem polocivilního typu v působnosti Federálního ministerstva dopravy a spojů ČSFR. Řídícím
orgánem bylo ústřední velitelství, kterému byla podřízena čtyři
oblastní velitelství s působností pro jednotlivé železniční správní
oblasti, a to v Praze (pro Severozápadní dráhu), v Plzni (pro Ji-
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hozápadní dráhu), v Olomouci (pro Střední dráhu) a v Bratislavě
(pro Východní dráhu). Oblastní velitelství se dále členila na útvary
a oddělení.
Dnem 29. května 1992 byl Sbor ozbrojené ochrany železnic přeměněn na plnohodnotný bezpečnostní sbor s názvem Federální
železniční policie. V rámci tohoto sboru působily dvě služby, a to
služba ochrany a služba pátrací. Sbor zůstal v působnosti Federálního ministerstva dopravy a spojů ČSFR a byl tvořen ředitelstvím a čtyřmi oblastními ředitelstvími v Praze, Plzni, Olomouci
a Bratislavě.
Dnem 1. ledna 1993 byla Federální železniční policie rozdělena.
Její nástupkyni však zůstal dosavadní název, tj. Federální železniční policie, ačkoliv federace již byla minulostí, a to z toho důvodu, že sbor byl při vzniku samostatné ČR zřízen na dobu určitou
jednoho roku; sbor nadále působil v resortu dopravy. Organizační
strukturu tak jako dosud tvořilo ředitelství a oblastní ředitelství
v Praze, Plzni a Olomouci.
Pro zajímavost lze uvést, že v rámci resortu dopravy existoval též
Sbor ozbrojené ochrany letišť, který byl stejně jako Federální železniční policie zrušen dnem 1. ledna 1994; na rozdíl od železniční policie se z něj však nestal bezpečnostní sbor, ale přeměnil se
na běžnou soukromoprávní složku. Ke stejnému dni opustilo resort dopravy i železniční vojsko Armády ČR, které bylo převedeno
do působnosti Ministerstva obrany. Tím bylo ukončeno působení
silových složek v resortu dopravy.
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Dnem 1. ledna 1994 byly obě linie ochrany železničního provozu
sloučeny v rámci Policie ČR, kde vznikla nová služba železniční
policie, která převzala veškeré činnosti Federální železniční policie i dosavadní činnosti Policie ČR v oblasti železničního provozu.
Organizační struktura služby byla liniová na bázi dosavadního členění Federální železniční policie. Ředitelství služby železniční policie stálo na vrcholu jako celostátní útvar v působnosti náměstka
policejního prezidenta pro službu cizinecké a pohraniční policie,
ochrannou službu, leteckou službu a službu železniční policie. Od
1. dubna 1995 byl útvar v gesci náměstka policejního prezidenta. Na nižší úrovni služba disponovala (obdobně jako vyšetřovací složka) vlastními územními útvary, kterými byla oblastní ředitelství služby železniční policie Praha, Plzeň a Olomouc, která si
i po zrušení tohoto členění železnic zachovala přibližně původní
územní působnost. Nižší pracoviště se označovala jako útvary,
jednalo se však o organizační články oblastních ředitelství. Na
základní úrovni byla oddělení železniční policie, což byla jednak
dosavadní oddělení Federální železniční policie, a jednak dosavadní železniční oddělení Policie ČR, která tak byla převedena ze
služby pořádkové policie do služby železniční policie.
Zásadní změnu přinesl přechod z liniového uspořádání k uspořádání metodicko-hierarchickému, ke kterému došlo dnem
1. ledna 1998. Řídícím pracovištěm zůstalo ředitelství služby železniční policie nyní jako součást policejního prezidia v působnosti náměstka policejního prezidenta a od 17. září 1999 náměstka
policejního prezidenta pro uniformovanou policii. Oblastní ředi-
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telství byla zrušena a služba byla na nižších územních úrovních
začleněna do správ krajů a okresních ředitelství, přičemž řídící
organizační články služby železniční policie byly sloučeny s články
služby pořádkové policie. Specializovanými pracovišti služby byla
oddělení doprovodu vlaků správ krajů a oddělení železniční policie některých okresních ředitelství.
Stejným způsobem jako na krajské a okresní úrovni byla 1. dubna
2006 sloučena řídící pracoviště obou služeb na policejním prezidiu, kde vzniklo ředitelství služby pořádkové policie a služby železniční policie.
Historie služby se uzavřela dnem 1. ledna 2009, kdy byla služba
z výčtu služeb vypuštěna a její úkoly převzala služba pořádkové
policie. Z hlediska organizace a působnosti se však téměř nic nezměnilo. I v rámci služby pořádkové policie zůstala specializovaná pracoviště, a to oddělení doprovodu vlaků krajských ředitelství
a oddělení železniční policie některých územních odborů vnější
služby krajských a městských ředitelství a některých obvodních
ředitelství. V současné době však tato pracoviště prakticky neexistují. Slovní spojení železniční policie mizí i jako poslední z názvů
oddělení železniční policie, která v současné době už byla téměř
všechna zrušena, resp. přeměněna na obvodní a místní oddělení.
Posledními představiteli pracovišť specializovaných na železniční
provoz zůstala dvě oddělení doprovodu vlaků a železniční policie
na krajských ředitelstvích pro Jihomoravský a Moravskoslezský
kraj. Z nich nyní zbývá jen oddělení hlavní nádraží Brno a oddělení
hlavní nádraží Ostrava.
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Oddělení železniční policie

Kontrola při železniční přepravě
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8.10 SLUŽBA CIZINECKÉ A POHRANIČNÍ POLICIE
Označení této služby v sobě zahrnuje dvě složky, které se až do
rozdělení Československa organizačně vyvíjely samostatně. Cizinecká a pasová složka měla v působnosti evidenci držitelů cestovních pasů a jejich vydávání, cizineckou agendu a výkon pasové
kontroly na státních hranicích a mezinárodních letištích. Pohraniční složka zajišťovala bezpečnostní ochranu státních hranic.
V minulosti vykonávala též pasovou kontrolu, která do působnosti
pasové složky přešla v únoru 1990.

Rozlišovací odznak služby cizinecké police

Ve struktuře Policie ČR při jejím vzniku tato služba chyběla, neboť
náležela do výlučné působnosti federace.
Cizineckou a pasovou službu vykonával v červenci 1991 Sbor národní bezpečnosti prostřednictvím úřadu FMV pro otázky uprchlíků a úřadu FMV pro cizineckou a pasovou službu, který řídil podřízené úřadovny s územní působností a nižší organizační články,
včetně oddělení pasové kontroly. Po vzniku Federálního policejního sboru zůstala cizinecká a pasová složka oddělena od pohraniční, přestože zákon obsahoval společný název služba cizinecké
a pohraniční policie. Organizační struktura zůstala prakticky nezměněná. Na vrcholu stál sekretariát zplnomocněnce vlády pro
otázky uprchlíků (útvar FMV) a úřad cizinecké policie a pasové
služby FPS, který řídil úřadovny a podřízená pracoviště. Uprchlické tábory provozovala II. divize FMV.

Pasová kontrola
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Ochrana státních hranic byla rozdělena mezi SNB a Pohraniční
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stráž, což byl stav přetrvávající z minulého režimu a vycházející
z rozdělení sousedních států do dvou kategorií. SNB střežil hranice se socialistickými státy, tj. s Německou demokratickou republikou, s Polskem, Maďarskem a Sovětským svazem. Pohraniční
stráž střežila zbývající část hranice, tj. s Rakouskem a Německou
spolkovou republikou. V roce 1990 byla tato oblast reorganizována a lze říci, že na ochraně hranic se všemi sousedními státy
se podílely obě složky. Řízení obou složek na FMV bylo společné
v rámci hlavního velitelství Pohraniční stráže a ochrany státních
hranic, jemuž byla podřízena jednotlivá pracoviště, zejména správy ochrany státních hranic. Se vznikem FPS byly obě složky začleněny do tohoto sboru. Řídícím útvarem bylo hlavní velitelství
pohraniční policie řídící velitelství pohraniční policie pro jednotlivé
úseky státních hranic. Tím bylo sjednoceno střežení státních hranic po celém obvodu ČSFR.
Při začlenění Pohraniční stráže do FPS se vojáci z povolání zařazení v Pohraniční stráži stali policisty FPS. Vojáci v základní službě ve výkonu služby zůstali. Jednalo se o zvláštní případ
kmenového služebního zařazení vojáků v bezpečnostním sboru.
V naší historii to nebylo novinkou. Vojáci v základní službě byli
v rámci SNB při ochraně státních hranic zařazeni před osamostatněním Pohraniční stráže v letech 1949 a 1950, vojáci z povolání
i vojáci v základní službě působili ve vojenské kontrarozvědce
SNB od roku 1951 do roku 1990. Opačným případem je zařazení
příslušníků bezpečnostního sboru v ozbrojených silách (příslušníci SNB v odboru zvláštního určení správy vojsk MV v letech 1985
až 1990).
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Dnem 1. ledna 1993 byla v rámci Policie ČR zřízena služba cizinecké a pohraniční policie, která poprvé i organizačně zahrnula
obě dosavadní složky. Zároveň bylo liniové uspořádání nahrazeno
metodicko-hierarchickým. Obě tyto změny nebyly příslušníky služby hodnoceny pozitivně vzhledem ke specifičnosti této policejní
složky. Řídícím pracovištěm se stalo ředitelství služby cizinecké
a pohraniční policie policejního prezidia v působnosti náměstka
policejního prezidenta pro vnější službu, službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu a leteckou službu, resp. později náměstka pro službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu a leteckou službu.
V době od 1. ledna 1994 do 31. března 1995 bylo toto ředitelství
celostátním útvarem, poté se vrátilo na policejní prezidium. Gesce náležela náměstkovi policejního prezidenta pro službu cizinecké a pohraniční policie, ochrannou službu, leteckou službu a službu železniční policie, od 1. dubna 1995 náměstkovi policejního
prezidenta a od 17. září 1999 náměstkovi policejního prezidenta
pro uniformovanou policii. Na nižších úrovních plnila úkoly služby
pracoviště správ krajů, která působila i v jednotlivých okresech.
Do služby cizinecké a pohraniční policie přešli z FPS také vojáci
základní služby, kteří u Policie ČR svoji službu dokončili. Ke dni
1. ledna 1993 sloužilo v Policii ČR celkem 910 vojáků základní
služby. Tento stav je nutno odlišit od povolávání vojáků k plnění
úkolů policie, což znamená pouze dočasnou výpomoc, přičemž
vojáci jsou služebně (kmenově) nadále zařazeni např. v armádě.
V tomto případě byli vojáci zařazeni na systemizovaných funkcích
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vojáků v základní službě ve správách krajů majících ve svém obvodu státní hranici (tj. s výjimkou správ hl. m. Prahy a Středočeského kraje) a v ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
Policejního prezidia ČR; na rozdíl od období do roku 1990 tedy
vojáci sloužili na hranicích se všemi státy. Oproti Pohraniční stráži vojáci již nedisponovali policejními pravomocemi, ale byly jim
svěřovány pouze úkoly pomocného a strážního charakteru. Vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi vojáky a příslušníky se řídily
funkcí a hodností.
Vojáci byli zařazeni v rotách a četách. Rota měla 40 až 100 vojáků, četa nejvýše 40 vojáků. Čety se členily na družstva. Funkce
velitelů rot a čet a funkce výkonných praporčíků rot vykonávali příslušníci policie, zpravidla ti, kteří měli zkušenosti ze stejné funkce
ve Federálním policejním sboru nebo v Pohraniční stráži. Tito příslušníci vykonávali velitelskou funkci vedle své základní policejní
funkce, přičemž ve věci velení vojenské jednotce byli podřízeni
přímo řediteli správy kraje, resp. řediteli ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie policejního prezidia. Funkce velitelů družstev zastávali vojáci základní služby. Výkon služby vojáků a jejich
velitelů se řídil též základními řády ozbrojených sil.
Všichni vojáci odešli z řad policie do konce března 1993.
Od 1. května 1995 byly některé úkoly správ krajů (ochrana státních hranic) převedeny na okresní ředitelství. Zpět se tato činnost
správám krajů vrátila 15. července 2000.

128

Dnem 1. července 2000 služba přišla o část své působnosti,
konkrétně o evidenci a vydávání cestovních pasů, které přešlo
na civilní složky MV. Samotné vydávání cestovních pasů převzaly
okresní úřady a od roku 2003 poté obecní úřady obcí s rozšířenou
působností. I v následujícím období byly některé činnosti předávány ministerstvu vnitra.
Dnem 1. ledna 2002 se služba vrátila k liniovému uspořádání.
Celá služba byla soustředěna do celostátního útvaru s názvem
Služba cizinecké a pohraniční policie, jejíž ředitel byl podřízen
náměstkovi policejního prezidenta pro uniformovanou policii (od
roku 2009 pro vnější službu). Vnitřními organizačními články bylo
ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie a sedm oblastních ředitelství Služby cizinecké a pohraniční policie – v Praze,
Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem, Hradci Králové,
Brně a Ostravě. Správním obvodem oblastního ředitelství v Praze
bylo území hl. m. Prahy a Středočeského kraje, ostatní ředitelství
se zřídila pro příslušný kraj. Součástí oblastních ředitelství byly
výkonné organizační články.
Se vstupem do schengenského systému byla ukončena pravidelná ostraha státních hranic. To se projevilo i změnou názvu služby
na službu cizinecké policie 21. prosince 2007 a stejnou změnou
názvu útvaru a jeho organizačních článků, k čemuž došlo dnem
1. ledna 2008. Současně byla provedena reorganizace útvaru.
Dnem 1. ledna 2011 byl útvar rozdělen a přejmenován na Ředitelství služby cizinecké policie, jehož ředitel byl podřízen náměst-
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kovi policejního prezidenta pro vnější službu (od roku 2014 prvnímu náměstkovi). Součástí útvaru jsou inspektoráty cizinecké
policie na mezinárodních letištích a záchytná zařízení pro cizince.
Součástí krajských ředitelství se staly odbory cizinecké policie. Po
dobu celého roku 2011 byla v odboru azylové a migrační politiky
MV systemizována místa příslušníků Policie ČR, což bylo jedním
z dočasných důsledků transformace této služby.

Ochrana státních hranic

Polní stejnokroj pohraniční police
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Pasová a celní kontrola
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8.11 INSPEKCE
Inspekce plní úkoly zejména při řešení trestné činnosti policistů. Z tohoto důvodu stála vždy mimo strukturu policejního sboru
a byla součástí ministerstva vnitra, jemuž byly podřízeny i případné územní pobočky.

a samozřejmě i na vlastní příslušníky a zaměstnance. Příslušníky
Generální inspekce bezpečnostních sborů se stali dosavadní příslušníci Policie ČR zařazení v Inspekci Policie ČR a v menší míře
dosavadní příslušníci Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR.

V době vzniku Policie ČR se jednalo o inspekci pro Policii ČR v čele
s hlavním inspektorem, která nahradila dosavadní inspekci pro
Veřejnou bezpečnost. V rámci FMV se užívalo tradiční označení
inspekce ministra vnitra ČSFR – obdobně tomu tak bylo v rámci
MV ČR do roku 1990.
V prosinci 1991 se inspekce vrátila k původnímu názvu inspekce
ministra vnitra. V období 1993 až 1994 působila v rámci sekce
inspekce a supervize.
Dne 1. ledna 2009 vznikla samostatná složka s názvem Inspekce
Policie ČR, která byla nadále součástí MV a jejíž úkoly i nyní plnili
příslušníci Policie ČR. Její pravomoc byla rozšířena i na občanské
zaměstnance policie.
Podstatnou změnu přinesl 1. leden 2012, kdy z dosavadní Inspekce Policie ČR vznikl samostatný bezpečnostní sbor s názvem
Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tento sbor náleží do
přímé působnosti vlády a jeho kompetence se rozšířila i na příslušníky Vězeňské služby ČR a Celní správy ČR a jejich občanské
zaměstnance (zde pouze v souvislosti s výkonem zaměstnání),
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Znak Inspekce Policie ČR (2009 - 2011)
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8.12 POLICEJNÍ ŠKOLSTVÍ
V době vzniku Policie ČR resort disponoval Vzdělávacím institutem MV ČR ve Veltrusech a středními odbornými školami SNB MV
ČR Praha, Brno, Pardubice a Jihlava. Ty byly se vznikem Policie ČR
přeměněny na střední policejní školy MV v Praze, Brně, Pardubicích a Jihlavě.
Federální ministerstvo vnitra mělo Střední školu Pohraniční stráže
a vojsk MV. Při reformě resortního školství pak středními školami
FMV na území ČR byly střední odborné školy FPS v Praze-Ruzyni
a Holešově.
Služební stejnokroj zelený 67 a modrý 92

Při rozdělení Československa převzalo MV ČR federální školy
na území ČR. Vznikly tak nové střední policejní školy MV v Ruzyni a Holešově, Jazykový institut MV (zrušen 1. ledna 1998)
a Výcvikové středisko pro Policii ČR. V letech 1993 až 1994 krátce působily pouze dvě střední policejní školy MV, a to v Praze
(s pobočkou v Praze-Ruzyni) a v Brně (s pobočkami v Jihlavě, Holešově a Pardubicích).
Ještě v roce 1993 bylo zrušeno Výcvikové středisko pro PČR (začleněno do Střední policejní školy MV v Praze) a Vzdělávací institut MV, jehož úkoly převzala Policejní akademie ČR.

Různé varianty služebního stejnokroje 92
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V letech 1995 – 1997 existovala ještě Střední policejní škola MV
v Balkové.
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V letech 2007 a 2008 postupně proběhla přeměna policejních
škol na vyšší odborné, resp. kombinované. Tak se objevuje Vyšší
policejní škola a střední policejní škola MV v Praze, Vyšší policejní
škola MV v Brně, Vyšší policejní škola MV v Jihlavě, Vyšší policejní
škola MV v Pardubicích a Vyšší policejní škola a střední policejní škola MV v Holešově. Pouze ze školy v pražské Ruzyni vzniklo
Školské a účelové zařízení MV v Praze–Ruzyni. V prosinci 2010 se
z pražské školy stala Vyšší policejní škola MV v Praze.
Dnem 1. ledna 2013 byly zrušeny policejní školy v Brně a Jihlavě
a také Školské a účelové zařízení MV v Praze-Ruzyni. Zůstaly
Vyšší policejní škola MV v Praze (zahrnující i zrušenou jihlavskou
školu), Vyšší policejní škola pro kriminální policii v Pardubicích
(zahrnující i dosavadní zařízení v Ruzyni) a Vyšší policejní škola
a střední policejní škola MV v Holešově (včetně zrušené brněnské
školy).
Dne 1. července 2015 byla pražská škola opět přeměněna na
Vyšší policejní školu a střední policejní školu MV v Praze a zároveň vznikl Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy jako
celostátní policejní útvar v podřízenosti prvního náměstka policejního prezidenta a od 1. června 2019 policejního prezidenta.
Od 1. ledna 2016 existují pouze dvě policejní školy, a to v Praze
a Holešově. Všechny školy byly k tomuto datu částečně či úplně
transformovány do Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy, který má nyní pracoviště i v jejich sídlech. Součástí útvaru jsou vzdělávací zařízení v Praze (včetně pracoviště v Jihlavě),
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v Brně (včetně pracoviště v Holešově) a v Pardubicích (včetně pracoviště v Praze–Ruzyni). V červnu 2020 se tato pracoviště sama
stala vzdělávacími zařízeními.
Resortní školství zahrnuje i vysokou školu. V době vzniku Policie
ČR však žádná vysoká škola v resortu neexistovala, neboť historicky jediná policejní vysoká škola – Vysoká škola SNB v Praze
s fakultami v Praze a Bratislavě (dříve i v Holešově) byla bez náhrady zrušena dnem 31. července 1990.
Další vysoká škola byla zřízena až dnem 29. května 1992. Jednalo se o Policejní akademii v Praze v působnosti FMV. Na rozdíl
od Vysoké školy SNB se nečlenila na fakulty a poskytovala pouze
obsahově ucelenou část vysokoškolského studia – dnešní terminologií bakalářský studijní program.
Po rozdělení ČSFR přešla delimitovaná škola do působnosti MV
ČR pod názvem Policejní akademie České republiky v Praze. Podle současného vysokoškolského zákona patří spolu s Univerzitou
obrany mezi státní vysoké školy (vedle veřejných a soukromých).
Nyní poskytuje i magisterský a doktorský studijní program a člení
se na fakulty. Od roku 2010 má škola akreditaci pro habilitační
řízení.
Všechny policejní školy vždy stály mimo struktury sboru a byly
podřízeny přímo MV.
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8.13 POLICEJNÍ ZDRAVOTNICTVÍ
Policie ČR disponovala zdravotnickými ústavy správ krajů. Na
úrovni federace fungovala Ústřední nemocnice SNB a vojsk MV
v Praze–Vršovicích (tzv. nemocnice Na Míčánkách) přejmenovaná na Nemocnici s poliklinikou MV. Dalším zdravotnickým pracovištěm byl Zdravotnický ústav speciálních služeb FMV, lékárna
FMV, Nemocnice Rokytnice, Zdravotnický ústav FMV a FPS a resortní lázně.
V resortu MV ČR existovala Poliklinika MV ČR, lázeňské léčebné
ústavy a Ústřední sklad zdravotnického materiálu (zrušen 1994).
Zdravotnické vozidlo MV s policejní SPZ

UB
KY

PO

LI

ESKÉ REP

LI

EČ
CI

Při rozdělení federace přešel Zdravotnický ústav speciálních služeb, Zdravotnický ústav FMV a FPS (nově jako Zdravotnický ústav
školské soustavy a vojsk MV ČR - zrušen 1993) i Nemocnice MV
do působnosti MV ČR. V roce 1997 byla sloučena Nemocnice MV
s Poliklinikou MV.
Dnem 1. prosince 1997 byla Nemocnice s poliklinikou MV zrušena. 1. dubna 2007 byl jako samostatný útvar MV zrušen Zdravotnický ústav speciálních služeb.
Dnem 1. ledna 2009 bylo zřízeno Zdravotnické zařízení MV, do
nějž byly začleněny i dosavadní zdravotnické ústavy správ krajů
jako oblastní zdravotnická zařízení MV.

Symbol veterinární služby Policie ČR
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8.14 MUZEUM POLICIE ČR

8.15 HUDBA

Muzeum bylo původně federálním zařízením pod názvem Muzeum SNB a vojsk MV. Dnem 1. října 1990 bylo převedeno do působnosti MV ČR pod názvem Muzeum policie.

Každá početnější a významnější vojensky organizovaná složka
má tradičně své hudební těleso. Český resort vnitra disponoval
v roce 1991 Ústřední hudbou MV ČR, která vznikla 1. října 1990
sloučením oblastních hudeb krajských správ SNB Brno a Ostrava.
Sídlem Ústřední hudby MV ČR byla Ostrava, kam přešla i část příslušníků ze zrušeného brněnského pracoviště.

Se vznikem Policie ČR se mírně změnil i název na Muzeum Policie
ČR a náčelník byl nahrazen ředitelem. V této podobě existuje dosud v působnosti MV, nikoliv jako součást policie.
Muzeum Policie ČR se specializuje na historii všech silových složek vnitra, tj. policejních sborů, Pohraniční stráže a vojsk MV, včetně těch, které již nejsou v působnosti MV (např. Hradní stráže).

V rámci federace existovala Ústřední hudba FMV, která kromě reprezentačních úkolů resortu plnila i funkci hudby Hradní stráže,
tj. vystoupení pro prezidenta republiky a Hradní stráž. V té době
se jednalo o jedinou hradní vojenskou složku, která zůstala resortu vnitra.
V předchozích téměř čtyřiceti letech náležely všechny hradní
ozbrojené složky mimo Vojenskou kancelář prezidenta republiky do působnosti MV. Když 1. února 1990 přešla z podřízenosti FMV do působnosti Vojenské kanceláře prezidenta republiky
(v přímé působnosti prezidenta) Hradní stráž i tzv. hradní policie,
zůstala v rámci resortu pouze hradní hudba.
Nejedná se však o jediné hradní hudební těleso, neboť v roce
1991 byl jako součást Hradní stráže zřízen Fanfárový orchestr
Hradní stráže, který však početně ani výkony nemůže hradní hudbě MV konkurovat.

Muzeum Policie ČR - Ke Karlovu 1, Praha 2
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Dnem 1. ledna 1993 přibyla v Ministerstvu vnitra ČR k Ústřední
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hudbě MV ČR Hudba Hradní stráže Praha, která vznikla delimitací Ústřední hudby FMV. Vzhledem k tomu, že vedle úkolů hradní
hudby plnila i funkci policejní hudby, byla 1. července 1993 přejmenována na Hudbu Hradní stráže a Policie ČR.
Dnem 1. ledna 1996 byla obě hudební tělesa převedena z ministerstva vnitra do Policie ČR. Hudba Hradní stráže a Policie ČR byla
začleněna do policejního prezidia, kde působí dodnes. Ústřední
hudba MV ČR se stala hudebním tělesem Správy PČR Severomoravského kraje nejprve pod původním názvem, později byla přejmenována na Hudbu Policie ČR Ostrava. Dnem 1. února 2000
byla zrušena.
Hudba Hradní stráže a Policie ČR v policejním stejnokroji

Rozlišovací odznak Hudby Hradní stráže a Policie ČR

142

Hudba Hradní stráže a Policie ČR ve stejnokroji Hradní stráže
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8.16 OSTATNÍ ČINNOSTI
Kromě základních služeb působí v policii další pracoviště plnící
úkoly hospodářské, právní, legislativní, personalistické, tiskové,
kontrolní a další. Jiná pracoviště se zabývají mezinárodními vztahy, krizovým řízením či výcvikem a služební přípravou.

Pyrotechnický robot tEODor s ochrannou transportní bání

V počátcích existence Policie ČR řadu těchto úkolů vykonávaly
útvary ministerstva vnitra. Například hospodářské zabezpečení
patřilo do působnosti hlavního týlu pro Policii ČR a od roku 1993
sekce ekonomické, hlavního týlu a odboru hospodářského zabezpečení pro Policejní prezidium ČR. Ještě v roce 1993 bylo změněno uspořádání útvarů MV na finanční sekci, týlovou sekci, odbor
ekonomického zabezpečení pro MV a odbor ekonomického zabezpečení pro Policejní prezidium ČR.
Dnem 1. února 1994 byl na MV zrušen odbor ekonomického zabezpečení pro Policejní prezidium ČR a začleněn do policejního
prezidia, kde položil základ útvaru ekonomického zabezpečení
a později hospodářské správě, nyní správě logistického zabezpečení. Postupně docházelo k předávání těchto činností útvarům
policie, takže dnes je i v oblasti týlového zabezpečení a dalších
služeb policie mnohem samostatnější ve vztahu k MV. Tento proces v menší míře pokračuje i nadále.

Nákladní vůz Pyrotechnické služby značky Tatra
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SLUŽEBNÍ
POMĚR

9

SLUŽEBNÍ POMĚR

Úkoly policie plní především příslušníci Policie ČR ve služebním
poměru. Některé činnosti dále vykonávají občanští zaměstnanci
v běžném pracovním poměru.
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků byl
vždy specifickým vztahem diametrálně odlišným jak od soukromoprávního pracovního poměru, tak i od civilních veřejnoprávních
služebních poměrů. V současnosti jsou kromě vojáků z povolání
a příslušníků bezpečnostních sborů ve veřejnoprávním služebním
poměru vybraní státní úředníci.

Služební slib 2016

Služební slib 2018
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Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků
se vyznačuje silným důrazem na služební kázeň a významným
ovlivňováním i mimoslužebního života příslušníků. Porušení služební kázně má závažné následky ve formě kázeňského postihu
a v závažných případech i postihu trestněprávního. Velitel má nad
příslušníkem kázeňskou pravomoc, která se vztahuje i na činy,
které se u civilních osob posuzují jako přestupky, a to i v době
mimo službu. Na příslušníky bezpečnostních sborů a vojáky se
také vztahují ustanovení trestního zákoníku o vojenských trestných činech a jejich trestné činy všeho druhu projednávaly až do
svého zrušení 1. ledna 1994 vojenské soudy.
Při vzniku Policie ČR vykonávali příslušníci všechny funkce,
s výjimkou činností pomocného charakteru, které byly svěřeny
občanským zaměstnancům. Stejně tak byly obsazeny útvary bezpečnostního úseku Ministerstva vnitra ČR, s výjimkou funkcí vykonávaných příslušníky Sboru požární ochrany ČR a později vojáky
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a s výjimkou útvarů, které prošly zcivilněním. Do roku 1991 obsazovali příslušníci i funkce náměstků ministra vnitra ČR odpovědných za bezpečnostní úsek. Se vznikem Policie ČR byli do těchto
funkcí dosazeni civilisté.
Podobně bylo příslušníky a vojáky obsazeno celé federální ministerstvo vnitra, pouze výjimečně byly některé útvary civilní. Příslušníci byli zařazeni ve funkcích všech náměstků ministra, v roce
1990 k nim přibyli i civilní náměstkové. Se vznikem FPS v roce
1991 civilní náměstkové z ministerstva zmizeli a jediný náměstek
ministra byl příslušníkem. V minulosti bylo v některých obdobích
obsazováno příslušníky i místo československého ministra vnitra,
např. na konci 80. let.

sáhlo zcivilnění policie takových rozměrů jako v případě Vězeňské služby ČR, kde byla zcivilněna i místa v přímém výkonu služby
ve styku s odsouzenými (vychovatelé, psychologové, zdravotnický
personál), a dokonce i funkce generálního ředitele, což je však již
minulostí. V současné době je snahou podle možností převádět
kvalifikované činnosti v policii do služebního poměru.
Po krátkou dobu prvních tří měsíců roku 1993 byla v policii systemizována i místa vojáků v základní službě, kteří zde dokončovali
výkon služby započatý v Pohraniční stráži. Vojáci vykonávali službu pod velením příslušníků Policie ČR, což umožňovalo obdobné
právní postavení vojáků a příslušníků.

Krátce po rozdělení ČSFR bylo zahájeno zcivilňování ministerstva
vnitra. Některé útvary přešly do struktur policie, v jiných byli příslušníci převedeni do pracovního poměru. Postupně zůstaly obsazeny policisty pouze útvary úzce souvisící s činností policie,
zejména inspekce, policejní školy, kurýrní pracoviště, specializovaná zdravotnická pracoviště. V letech 2009 až 2010 byla příslušníkem obsazena též funkce prvního náměstka ministra vnitra
a poté i funkce jednoho z dalších náměstků. Policisté plnili úkoly
také v Úřadu pro zahraniční styky a informace, a to až do konce
roku 2006. Dnem 1. ledna 2007 se stali příslušníky tohoto úřadu.
Na konci 90. let postihlo zcivilnění také samotnou policii. Zcivilněna byla například místa sekretářek a dále ekonomický úsek,
personalistika, legislativa, psychologické služby. Naštěstí nedo-

150

Identifikační číslo na stejnokroj hradní police
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Identifikační číslo do roku 1993

Kovové identifikační číslo od roku 1993
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Žluté látkové identifikační číslo od roku 2000

Stříbřité látkové identifikační číslo od roku 2015
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Služební průkaz do roku 1992

Služební průkaz od roku 1992 do roku 1995
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Služební průkaz od roku 1995 do roku 2002

Služební průkaz od roku 2002
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STEJNOKROJE

10

STEJNOKROJE

Výrazným prvkem tváře policie je podoba policejních stejnokrojů.
Za uplynulých třicet let se v policii vystřídala celá řada stejnokrojů, což bylo způsobeno i začleňováním jiných složek do policie,
včetně jejich stejnokrojů. V průběhu existence policie proběhlo
přestrojení, proto se rozlišují stejnokroje staré, které již byly vyřazeny, a stejnokroje nové. Přestrojení proběhlo převážně v letech
1993 až 1995.

První stejnokroj Policie ČR - služební stejnokroj 67

Nejběžnějším typem starého stejnokroje byl služební stejnokroj
67 olivově zelené barvy s červenými doplňky, u služby cizinecké
a pohraniční policie též bez červených doplňků, případně společenský stejnokroj SNB petrolejově zelené barvy s červenými doplňky, na jehož základě byl v roce 1990 vytvořen také stejnokroj
PMJ. Kombinace zelené barvy a červených doplňků byla pro policejní sbory tradiční již od dob četnictva. Tyto stejnokroje Policie
ČR převzala s drobnými úpravami od Sboru národní bezpečnosti.
Počátkem roku 1993 se na velice krátkou dobu ve výstroji policie objevil stejnokroj FPS zelenošedé barvy s červenými doplňky.
Tento stejnokroj s sebou přinesli dosavadní příslušníci některých
složek Federálního policejního sboru, zejména ochranné služby.
V upravené podobě se užíval i u jízdní policie. Stejnokroj byl zaveden teprve po vzniku FPS a určen byl i příslušníkům Federální
bezpečnostní informační služby – v tomto případě měl místo červených doplňků doplňky černé.

Nejnovější stejnokroj Policie ČR - společenský stejnokroj 92
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V roce 1993 se s přechodem letecké služby do výstroje dostal letecký stejnokroj SNB tmavomodré barvy. V témže roce byly ze zru-
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šeného FPS převzaty vojenské stejnokroje 62 a 63 barvy khaki,
resp. společenský stejnokroj 69 tmavozelené barvy. Tyto stejnokroje se užívaly ve složkách služby cizinecké a pohraniční policie,
které byly původně součástí Pohraniční stráže. Vojenský stejnokroj 63 nosili také vojáci základní služby zařazení v této službě.
V roce 1994 v souvislosti se vznikem služby železniční policie rozšířil výčet policejních stejnokrojů stejnokroj Federální železniční
policie modré barvy.
Ze speciálních stejnokrojů zděděných po předchůdcích Policie
ČR to byl zejména lehký motocyklový oblek zelené barvy s červenou hodnostní podložkou, kožený motocyklový oblek hnědé barvy
s červenými doplňky a pracovní stejnokroj pro psovody zelené
barvy s červenými doplňky.
Výčet stejnokrojů uzavíraly polní stejnokroje 60 s maskovacím potiskem tzv. jehličí, 85 barvy khaki a polní stejnokroj pohraniční
policie s barevnou maskovací variantou potisku jehličí. Polní stejnokroj 85 se při výkonu služby užíval až do konce 90. let, polní
stejnokroj 60 byl u některých útvarů ještě v 1. polovině prvního
desetiletí tohoto století součástí osobní výbavy jednotlivce pro mimořádné použití. Pro zajímavost lze dodat, že ve Vězeňské službě
ČR se tento nejdéle užívaný polní stejnokroj nosil při výkonu služby ještě v roce 2006.
Novým stejnokrojem Policie ČR se stal tmavomodrý služební stejnokroj 92, který nahradil téměř všechny dosavadní stejnokroje.
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Představen byl v létě 1992 a následně byl zařazen do zkušebního
užívání vybranými útvary. Jeho pravidelné přidělování bylo zahájeno v roce 1993. Tento stejnokroj se s úpravami provedenými
přibližně v posledních patnácti letech může užívat do roku 2021.
V roce 1993 se do výstroje policie dostaly stejnokroje hradních
složek zavedené v roce 1990. Jedná se o stejnokroj hradní policie, užívaný pracovištěm ochranné služby střežícím prezidenta republiky a Pražský hrad, a vojenské stejnokroje hudebníků Hudby
Hradní stráže a Policie ČR, kteří však mimo tyto stejnokroje nosí
také běžný policejní stejnokroj 92. Hradní stejnokroje jsou modré,
u hudebníků též červené barvy.
V roce 1995 byl zaveden nový letecký stejnokroj 95 tmavomodré
barvy pro létající personál letecké služby.
V roce 2005 se objevil tmavomodrý společenský stejnokroj, určený na rozdíl od minulé praxe pouze vybraným funkcionářům.
Pro jízdu na motocyklu byl vytvořen tmavomodrý stejnokroj na
motocykl 92, který byl následně nahrazen stejnokrojem na motocykl 05 v kombinaci žluté a černé barvy. Veškeré polní a pracovní stejnokroje postupně nahradil tmavomodrý služebně-pracovní
stejnokroj 92, vyráběný i v provedení kombinézy.
V roce 2015 bylo zahájeno již druhé přestrojování Policie ČR.
Zaveden byl společenský stejnokroj 92 tmavomodré barvy, který nahrazuje dosavadní služební stejnokroj 92 pro slavnostní
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a společenské účely; dále nahrazuje dosavadní společenský stejnokroj, stejnokroj hradní policie a letecký stejnokroj 95. Dalším
typem stejnokroje je služební stejnokroj 15 tmavomodré (příp. reflexní žluté) barvy, který pro účely zejména vnější služby nahrazuje služební stejnokroj 92 a nahrazuje též stejnokroj na motocykl
a v některých případech služebně-pracovní stejnokroj 92. Ve výstroji zůstávají služebně-pracovní stejnokroj 92 a vojenské stejnokroje hudebníků.
Na stejnokroje se vracejí červené prvky, zlaté doplňky pro důstojníky a generály nebo např. čepice lodička (již od roku 2014). Přestrojení bude dokončeno nejpozději do konce roku 2021.
Některá vyobrazení mají původní, v PČR již neužívaný odznak, případně odznak chybí.

Stejnokroj Federální bezpečnostní informační služby
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Odbor zvláštního určení - předchůdce Útvaru rychlého nasazení

Pracovní stejnokroj pro psovoda
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Stejnokroj pro pasovou kontrolu

Služební stejnokroj 67 - služba dopravní policie
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Motocyklový oblek

Stejnokroj PMJ vytvořený ze společenského stejnokroje SNB
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Společenský stejnokroj z roku 2005

Polní stejnokroj 60
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Stejnokroj FPS po úpravách pro Policii ČR

Polní stejnokroj 85
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Služební stejnokroj 92

Služební stejnokroj 92 s bundou 05
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Služební stejnokroj 15

Služebně-pracovní stejnokroj 92
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OZNAČENÍ POLICEJNÍCH
DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ
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První barevné provedení vozidel Policie ČR

OZNAČENÍ POLICEJNÍCH
DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ

Policie vždy užívala vozidla jak v civilním provedení, tak ve zvláštní
barevné kombinaci. Okamžitě po vzniku Policie ČR v létě 1991
bylo zahájeno a v krátké době provedeno přebarvení policejních
vozidel z dosavadní chromově žluté barvy s bílými dveřmi a víky
motoru a zavazadlového prostoru a černými písmeny VB na bílá
vozidla se zeleným pruhem a černým nápisem POLICIE na bocích
a zádi, příp. i vpředu, kde byl jinak umístěn symbol Policie ČR.
Na rozdíl od předchozího provedení chyběl kód na střeše; dosud
byl totiž na žluté střeše bílý obdélník se dvěma černými písmeny
a dvěma čísly. Nově byla střecha bílá. Obdobné barevné provedení získala i vozidla FPS a PZ SR a dále vozidla Vojenské policie,
která dosud byla rovněž žluto-bílá, avšak s písmeny TAI, tj. Tanková a automobilní inspekce.
Nákladní automobily a nejstarší osobní vozidla si ponechala původní žluto-bílé provedení, pouze písmena VB nahradily nápisy
POLICIE. V této kombinaci bylo možné policejní vozidla spatřit až
do roku 1996, a v případě Vojenské policie dokonce ještě počátkem tohoto tisíciletí.

Nejnovější barevné provedení vozidel Policie ČR
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Okrajově se v policii objevily i další kombinace. V roce 1993 převzala policie od Sboru hradní policie bílá vozidla se zeleným pruhem a nápisem HRADNÍ POLICIE, v roce 1994 se začleněním Federální železniční policie se přidala bílá vozidla s modrým pruhem
a nápisem POLICIE. Obě tyto varianty byly postupně nahrazeny
běžným policejním provedením. Častým provedením byl také vojenský nátěr barvou khaki užívaný zejména u pohraniční policie
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a později případně doplněný nápisem POLICIE; toto provedení je
ojediněle k vidění ještě dnes.
V roce 2008 byl zelený pruh doplněn heslem POMÁHAT
A CHRÁNIT a v témže roce se představilo nové barevné
provedení policejních vozidel – stříbrná barva s modrými
a žlutými prvky, nápisy POLICIE, uvedeným heslem a později kódem na střeše. Tímto barevným provedením jsou opatřována pouze nová vozidla, automobily s původní barevnou
kombinací se užívají souběžně a podle platné vyhlášky mohou
v této podobě sloužit do konce roku 2021, ovšem z většiny z nich
byl v roce 2020 odstraněn zelený pruh.
Vozidla českého resortu vnitra užívala zvláštní státní poznávací
značky, jejichž systém je nejstarší a pochází již z roku 1946. Ve
formě evidenčních čísel funguje dodnes. Značku tvoří písmeno B
(bezpečnost) a číslo. Český resort vnitra užíval pětimístná čísla,
přičemž první číslice vyjadřovala druh vozidla. Číslo 1 měly motocykly, 2 osobní automobily, 3 autobusy, 4 nákladní automobily,
dodávky pro přepravu nákladu a vozidla v provedení kombi, 5 speciální vozidla (traktory, terénní automobily, obrněné transportéry,
nákladní automobily se speciální nástavbou, sanitky apod.). Číslice 0 se užívala na značkách pro manipulační a zkušební účely.
Systém evidoval i další techniku vybavenou motorem, která však
neměla přímo SPZ (stroje, elektrocentrály, tanky apod.); zde byla
první číslice 9. Přívěsy a návěsy měly malé písmeno b a čtyřmístné pořadové číslo.
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Obdobně byla evidována vozidla u ostatních dvou resortů vnitra.
Zde bylo číslo šestimístné (u přívěsů pětimístné) a začínalo číslicí
resortu – číslo 1 mělo FMV a číslo 3 MV SR (obdobně byla původně pro MV ČR určena číslice 2, k tomuto opatření však nedošlo).
Číslice na druhém místě u motorových vozidel vyjadřovala druh
vozidla výše uvedeným způsobem. Po rozdělení ČSFR převzal
český resort i část federálních vozidel, u nichž zůstala původní
značka zachována.
Značky přidělované od roku 1995 již druh vozidla nerozlišují.
Mají pouze velké písmeno B a pětimístné číslo začínající číslicí 6
a po vyčerpání řady 7. Později přibyla čísla začínající číslicí 8 pro
Zařízení služeb pro MV. Nadále se užívají čísla začínající číslicemi
0 a 9. Po vyčerpání číselné řady začínající číslicí 7 v roce 2014
systém přešel na šestimístná čísla začínající číslicí 2.
Ve formě tabulek na vozidle se touto značkou označovala všechna policejní vozidla se zvláštním barevným provedením a v řadě
případů i vozidla ostatní. Civilní SPZ používala především vozidla
kriminální policie, u nichž je žádoucí příslušnost k policii skrýt,
a některá další vozidla; v těchto případech se však jednalo o tzv.
krycí značku, skutečná SPZ zapsaná v technickém průkazu byla
i zde policejní.
V roce 1996 bylo zahájeno po jednotlivých krajích postupné nahrazování tabulek s policejními SPZ krycími civilními značkami,
a to plošně, tj. i u vozidel v policejních barvách (ojediněle i dříve). Nejdříve přišlo na řadu hl. m. Praha a Jihočeský kraj, výměnu
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uzavřely Západočeský a Severomoravský kraj. Poslední tabulky
s písmenem B zmizely do konce roku 1997.
V letech 2000 a 2001 byla všechna vozidla resortu přeevidována
z policejních SPZ (které už ve fyzické podobě neexistovaly) na dosavadní krycí značky. Od roku 2000 se novým vozidlům přidělují
civilní SPZ, dosavadní policejní značky však plní roli evidenčních
čísel a v jejich řadě se pokračuje dosud.
Policie ČR disponuje od roku 1993 také leteckou technikou.
I v tomto případě převzala způsob označování od svých předchůdců. Vrtulníky v resortu užívá letecká služba Policie ČR, letadly pak
disponoval až do svého zrušení v roce 1999 státní letecký útvar
MV ČR.

na OK, pomlčka a tři další písmena. Armádní letadla mají pouze
čtyřmístné číslo. V resortu vnitra se letadla státního leteckého
útvaru označovala stejně jako letadla civilní, poznávacím znamením však byla za pomlčkou písmena BY doplněná třetím písmenem. Vrtulníky Policie ČR se označovaly písmenem B, pomlčkou
a čtyřmístným číslem. V roce 2007 proběhlo přeznačení všech
policejních vrtulníků na kód OK-BY doplněný dalším písmenem.
Tato kombinace se uvolnila zrušením státního leteckého útvaru
MV 1. ledna 1999.
Obdobným vývojem prošlo též označování policejních plavidel.

Na rozdíl od policejních vozidel neexistoval pro letadla jednotný
způsob barevného označení. Vrtulníky byly v minulosti většinou
barvy khaki, později se objevily civilnější barevné verze. Letadla
byla bílá s doplňky ve státních barvách. Barevné provedení vrtulníků se sjednotilo v roce 2007 na kombinaci modré a stříbrné
nebo bílé barvy s nápisy POLICIE.
Již od roku 1935 užívají policejní letadla specifickou podobu
označení státní příslušnosti. Zatímco civilní letadla jsou označena obdélníkem v barvách státní vlajky a armádní letadla kruhem
v těchto barvách, letadla resortu MV mají po celou dobu existence bezpečnostního letectva v těchto barvách sférický trojúhelník.
Specifická je i poznávací značka. U civilních letadel ji tvoří písme-
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Policejní vozidlo Mercedes

177

Služební vozidlo BMW

Policejní vozidlo Mazda

178

Šestimístná policejní SPZ převzatá z federálního resortu vnitra

Policejní SPZ s kontrolními nálepkami

179

Jedno z posledních vozidel s policejní SPZ na tabulce

Již civilní SPZ žluté barvy pro nákladní a speciální vozidla

180

Nejstarší typ policejního vozu Škoda Octavia

Policejní vozidlo Ford

181

Zeleno-bílá vozidla s heslem POMÁHAT A CHRÁNIT

Současné barevné provedení

182

Policejní vozidlo BMW

Vozidlo Hyundai

183

Vozidlo Avia v civilním provedení s policejní SPZ

Obrněný transportér

184

Policejní sněžný skútr v civilním provedení

Vozidlo pro přepravu nebezpečného materiálu

185

Terénní čtyřkolka v silniční úpravě

Terénní čtyřkolka ve sněžné úpravě

186

Policejní motocykly

Policejní člun

187

Vrtulník před zavedením jednotného barevného provedení

Letadlo státního leteckého útvaru MV

188

Vrtulník s původní poznávací značkou

Vrtulník se současnou poznávací značkou

189

12

ZÁVĚR

12

ZÁVĚR

Policie ČR stojí bohatostí svojí historie a rozsahem své působnosti
v čele bezpečnostních sborů a tvoří významný prvek ve více než
stoleté historii bezpečnostních sborů naší republiky. Lze doufat
a očekávat, že uplynulých třicet let je pouhým krátkým začátkem
budoucí dlouhé existence a rozvoje.
I Vy můžete být jedním z nás! www.policie.cz/nabor
Policista - povolání, které je posláním.

Síla a křehkost
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Budoucnost Policie České republiky
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13

PŘÍLOHY

13

PŘÍLOHY

13.1 POLICEJNÍ ŘEDITELÉ A PREZIDENTI
POLICEJNÍ ŘEDITELÉ
pplk. JUDr. František Zelenický

1991

plk. JUDr. František Zelenický

1992

plk. JUDr. Ivan Vyleta

1992

POLICEJNÍ PREZIDENTI

Policejní ředitelé a prezidenti v pořadí podle tabulky 13.1
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plk. JUDr. Ivan Vyleta

1993

plk. Mgr. Stanislav Novotný

1993 - 1994

plk. Oldřich Tomášek

1995 - 1998

plk. JUDr. Jiří Kolář

1998 - 2000

genmjr. JUDr. Jiří Kolář

2000 - 2001

genpor. JUDr. Jiří Kolář

2001 - 2005

plk. Mgr. Vladislav Husák

2005 - 2007

plk. Mgr. Oldřich Martinů

2007 - 2008

brig. gen. Mgr. Oldřich Martinů

2008 - 2009

genmjr. Mgr. Oldřich Martinů

2009 - 2010

plk. Mgr. Petr Lessy

2011 - 2012

plk. Mgr. Martin Červíček

2012 - 2013

brig. gen. Mgr. Martin Červíček

2013 - 2014

plk. Mgr. Petr Lessy

2014

plk. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

2014

brig. gen. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

2014 - 2016

genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

2016 - 2018

genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D., MBA

2018

plk. Mgr. Jan Švejdar

2018 - 2019

brig. gen. Mgr. Jan Švejdar

2019 - 2020

genmjr. Mgr. Jan Švejdar

od 2020

197

13.2 PŘEHLED ZÁKONŮ O POLICII ČR

13.4 PŘEHLED SLUŽEB

NÁZEV

NABYTÍ ÚČINNOSTI

POZBYTÍ PLATNOSTI

OBDOBÍ

SLUŽBY

zákon č. 283/1991 Sb.,
o Policii České republiky

15.07.1991

01.01.2009

15.07.1991
až
31.12.1992

správní služba

zákon č. 273/2008 Sb.,
o Policii České republiky

01.01.2009

zákon platí dodnes

služba pořádkové policie
služba dopravní policie
služba kriminální policie
služba ochrany ekonomických zájmů
služba ochrany ústavních činitelů

13.3 PŘEHLED ZÁKONŮ O SLUŽEBNÍM POMĚRU

01.01.1993
až
31.12.1993

služba pořádkové policie
služba dopravní policie
služba kriminální policie

NÁZEV

NABYTÍ ÚČINNOSTI

POZBYTÍ PLATNOSTI

služba ochrany ekonomických zájmů

zákon č. 76/1959 Sb.,
o některých služebních
poměrech vojáků

01.05.1960;
v Policii ČR se uplatnil od
01.01.1993 pro vojáky
v základní službě

01.12.1999; v Policii
ČR se přestal používat
01.04.1993

ochranná služba

zákon č. 100/1970 Sb.,
o služebním poměru příslušníků Sboru národní
bezpečnosti

01.01.1971; pro příslušníky
Policie ČR se uplatnil od
15.07.1991

zákon platí dodnes;
pro příslušníky Policie
ČR se přestal užívat
01.07.1992

zákon č. 186/1992 Sb.,
o služebním poměru
příslušníků Policie České
republiky

01.07.1992

01.01.2007

zákon č. 361/2003 Sb.,
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů

01.01.2007
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letecká služba
služba cizinecké a pohraniční policie
01.01.1994
až
31.08.1995

služba pořádkové policie
služba dopravní policie
služba kriminální policie
služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské
trestné činnosti
ochranná služba
letecká služba

zákon platí dodnes

služba rychlého nasazení
služba železniční policie
služba cizinecké a pohraniční policie
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OBDOBÍ

SLUŽBY

OBDOBÍ

SLUŽBY

01.09.1995
až
31.12.2001

služba správních činností

21.12.2007
až
31.12.2008

služba správních činností

služba pořádkové policie
služba dopravní policie

služba dopravní policie

služba kriminální policie

služba kriminální policie a vyšetřování

služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské
trestné činnosti

ochranná služba
letecká služba

ochranná služba

služba rychlého nasazení

letecká služba

služba železniční policie

služba rychlého nasazení
služba železniční policie
služba cizinecké a pohraniční policie
01.01.2002
až
20.12.2007

služba pořádkové policie

služba cizinecké policie
od
01.01.2009

služba pro zbraně a bezpečnostní materiál
služba pořádkové policie

služba správních činností

pyrotechnická služba

služba pořádkové policie

služba dopravní policie

služba dopravní policie

služba kriminální policie a vyšetřování

služba kriminální policie a vyšetřování

kriminalistickotechnická a znalecká služba

ochranná služba

ochranná služba

letecká služba

letecká služba

služba rychlého nasazení

služba rychlého nasazení

služba železniční policie

služba cizinecké policie

služba cizinecké a pohraniční policie
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13.5 PŘEHLED ÚTVARŮ ŘÍDÍCÍCH POLICII ČR

13.6 PŘEHLED CELOREPUBLIKOVÝCH ÚTVARŮ

OBDOBÍ

ÚTVAR

OBDOBÍ

ÚTVAR

15.07.1991 – 31.12.1992

Policejní ředitelství

Úřad vyšetřování pro ČR

od 01.01.1993

Policejní prezidium České republiky

15.07.1991
až
31.10.1992
01.11.1992
až
31.12.1992

Úřad vyšetřování pro ČR

01.01.1993
až
31.12.1993

Úřad vyšetřování pro ČR

01.01.1994
až
31.12.1994

Ředitelství služby kriminální policie

Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB

Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB
Zásahová jednotka rychlého nasazení
Národní drogová informační služba
Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ
Úřad vyšetřování pro ČR
Úřad pro dokumentaci a vyšetřování činnosti StB
Ředitelství ochranné služby
Letecká služba
Útvar rychlého nasazení
Ředitelství služby železniční policie
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie

Znak Policejního prezidia ČR
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203

OBDOBÍ

ÚTVAR

OBDOBÍ

ÚTVAR

01.01.1995
až
31.03.1995

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKP

01.01.1998
až
31.07.1998

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKP

Útvar operativní dokumentace SKP
Zvláštní technický útvar SKP

Zvláštní technický útvar SKP

Národní ústředna Interpolu Praha

Národní ústředna Interpolu Praha

Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ

Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ

Kriminalistický ústav Praha

Kriminalistický ústav Praha

Úřad vyšetřování pro ČR

Úřad vyšetřování pro ČR

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Ochranná služba

Ochranná služba

Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení

Ředitelství služby železniční policie
Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie
01.04.1995
až
31.12.1997

Útvar operativní dokumentace SKP

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKP

01.08.1998
až
30.11.1999

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKP
Útvar operativní dokumentace SKP
Zvláštní technický útvar SKP

Útvar operativní dokumentace SKP

V. odbor SKP

Zvláštní technický útvar SKP

Národní ústředna Interpolu Praha

Národní ústředna Interpolu Praha

Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ

Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ

Kriminalistický ústav Praha

Kriminalistický ústav Praha

Úřad vyšetřování pro ČR

Úřad vyšetřování pro ČR

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Ochranná služba

Ochranná služba

Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení
Ředitelství služby železniční policie

204

205

OBDOBÍ

ÚTVAR

OBDOBÍ

ÚTVAR

01.12.1999
až
14.01.2001

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKP

01.01.2002
až
31.03.2002

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

15.01.2001
až
31.12.2001

Útvar operativní dokumentace SKP
Zvláštní technický útvar SKP

Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV

V. odbor SKP

Útvar zvláštních činností SKPV

Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ

Útvar speciálních činností SKPV

Kriminalistický ústav Praha

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Úřad vyšetřování pro ČR

Kriminalistický ústav Praha

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Ochranná služba

Ochranná služba

Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení

Služba cizinecké a pohraniční policie

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKP
Národní protidrogová centrála SKP
Útvar zvláštních činností SKP

01.04.2002
až
28.02.2003

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
Útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV

Útvar speciálních činností SKP

Útvar zvláštních činností SKPV

Služba policie pro odhalování korupce a závažné hospodářské TČ

Útvar speciálních činností SKPV

Kriminalistický ústav Praha

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Úřad vyšetřování pro ČR

Kriminalistický ústav Praha

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu

Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Ochranná služba

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby

Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení
Služba cizinecké a pohraniční policie
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207

OBDOBÍ

ÚTVAR

OBDOBÍ

ÚTVAR

01.03.2003
až
30.06.2004

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

01.01.2007
až
31.12.2007

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV

Národní protidrogová centrála SKPV

Útvar zvláštních činností SKPV

Útvar zvláštních činností SKPV

Útvar speciálních činností SKPV

Útvar speciálních činností SKPV

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Kriminalistický ústav Praha

Kriminalistický ústav Praha

Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby

Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení

Služba cizinecké a pohraniční policie
01.07.2004
až
31.12.2006

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
Útvar odhalování nelegálních výnosů a daňové kriminality SKPV

Služba cizinecké a pohraniční policie
01.01.2008
až
31.12.2008

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV

Národní protidrogová centrála SKPV

Útvar zvláštních činností SKPV

Útvar zvláštních činností SKPV

Útvar speciálních činností SKPV

Útvar speciálních činností SKPV

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Kriminalistický ústav Praha

Kriminalistický ústav Praha

Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby

Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení

Služba cizinecké policie

Služba cizinecké a pohraniční policie
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OBDOBÍ

ÚTVAR

OBDOBÍ

ÚTVAR

01.01.2009
až
31.12.2010

Pyrotechnická služba

01.07.2015
až
31.07.2016

Pyrotechnická služba

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

Národní protidrogová centrála SKPV

Útvar zvláštních činností SKPV

Útvar zvláštních činností SKPV

Útvar speciálních činností SKPV

Útvar speciálních činností SKPV

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
Kriminalistický ústav Praha
Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby

Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby

Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení

Ředitelství služby cizinecké policie

Služba cizinecké policie
Pyrotechnická služba
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV
Útvar zvláštních činností SKPV
Útvar speciálních činností SKPV
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
Kriminalistický ústav Praha
Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby
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Útvar odhalování korupce a finanční kriminality SKPV

Národní protidrogová centrála SKPV

Kriminalistický ústav Praha

01.01.2011
až
30.06.2015

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
01.08.2016
až
31.08.2016

Pyrotechnická služba
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV
Útvar zvláštních činností SKPV
Útvar speciálních činností SKPV
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
Kriminalistický ústav Praha
Útvar pro ochranu ústavních činitelů ochranné služby
Útvar pro ochranu prezidenta ČR ochranné služby
Letecká služba

Letecká služba

Útvar rychlého nasazení

Útvar rychlého nasazení

Ředitelství služby cizinecké policie

Ředitelství služby cizinecké policie

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
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OBDOBÍ

ÚTVAR

01.09.2016
až
31.07.2018

Pyrotechnická služba
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV
Útvar zvláštních činností SKPV
Útvar speciálních činností SKPV
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV

13.7 PŘEHLED OBLASTNÍCH ÚTVARŮ
OBDOBÍ

ÚTVAR

15.07.1991 31.12.1993

Útvary této kategorie neexistovaly.

01.01.1994
až
31.12.1997

Oblastní ředitelství oblast bývalé Severozápadní dráhy, tj. přibližně
služby železniční
území hl. m. Prahy, Středočeského, Severočespolicie Praha
kého a části Východočeského kraje
Oblastní ředitelství oblast bývalé Jihozápadní dráhy, tj. přibližně
služby železniční
území Jihočeského a Západočeského kraje
policie Plzeň

Kriminalistický ústav Praha
Ochranná služba
Útvar pro ochranu prezidenta ČR

Oblastní ředitelství oblast bývalé Střední dráhy, tj. přibližně území
služby železniční
Jihomoravského, Severomoravského a částečpolicie Olomouc
ně Východočeského kraje

Letecká služba
Útvar rychlého nasazení
Ředitelství služby cizinecké policie

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST

od
01.01.1998

Útvary této kategorie neexistují.

Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
od
01.08.2018

Pyrotechnická služba
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Národní protidrogová centrála SKPV
Útvar zvláštních činností SKPV
Útvar speciálních činností SKPV
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu SKPV
Kriminalistický ústav
Ochranná služba
Útvar pro ochranu prezidenta ČR
Letecká služba
Útvar rychlého nasazení
Ředitelství služby cizinecké policie
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy
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Čepice stejnokroje železniční policie s chybějícím znakem
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13.8 PŘEHLED KRAJSKÝCH ÚTVARŮ

OBDOBÍ

ÚTVAR

ÚZEMNÍ OBVOD

01.01.2002
až
31.12.2008

Správa hl. m. Prahy

hl. m. Praha

Správa Středočeského kraje

Středočeský kraj

Správa Jihočeského kraje

Jihočeský kraj1

OBDOBÍ

ÚTVAR

ÚZEMNÍ OBVOD

15.07.1991
až
31.12.2001

Správa hl. m. Prahy

hl. m. Praha

Úřad vyšetřování hl. m. Prahy

hl. m. Praha

Správa Západočeského kraje

Západočeský kraj

Správa Středočeského kraje

Středočeský kraj

Správa Severočeského kraje

Severočeský kraj2

Krajský úřad vyšetřování Středočeského
kraje

Středočeský kraj

Správa Východočeského kraje

Východočeský kraj3

Správa Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj4

Správa Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Správa Severomoravského kraje

Severomoravský kraj5

Krajský úřad vyšetřování Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

hl. m. Praha

Západočeský kraj

Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje

Středočeský kraj

Správa Západočeského kraje
Krajský úřad vyšetřování Západočeského
kraje

Západočeský kraj

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Správa Severočeského kraje

Severočeský kraj

Krajské ředitelství policie Západočeského
kraje

Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj

Krajský úřad vyšetřování Severočeského
kraje

Severočeský kraj

Krajské ředitelství policie Severočeského
kraje

Ústecký kraj,
Liberecký kraj

Správa Východočeského kraje

Východočeský kraj

Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje

Královéhradecký kraj,
Pardubický kraj

Krajský úřad vyšetřování Východočeského
kraje

Východočeský kraj

Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje

Správa Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

Jihomoravský kraj,
kraj Vysočina, Zlínský
kraj

Krajský úřad vyšetřování Jihomoravského
kraje

Jihomoravský kraj

Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje

Moravskoslezský
kraj, Olomoucký kraj

Správa Severomoravského kraje

Severomoravský kraj

Krajský úřad vyšetřování Severomoravského
kraje

Severomoravský kraj
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01.01.2009
až
31.12.2009

215

OBDOBÍ

ÚTVAR

ÚZEMNÍ OBVOD

od
01.01.2010

Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

hl. m. Praha

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Středočeský kraj

13.9 PŘEHLED OKRESNÍCH ÚTVARŮ
OBDOBÍ

ÚTVAR

ÚZEMNÍ OBVOD

15.07.1991
až
31.12.2001

Obvodní ředitelství Praha 1

obvod Praha 1

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 12

obvod Praha 1

Obvodní úřad vyšetřování Praha 1

obvod Praha 1

Obvodní ředitelství Praha 2

obvod Praha 2

Obvodní úřad pořádkové a dopravní policie Praha 22

obvod Praha 2

1

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

Plzeňský kraj

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Karlovarský kraj

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Ústecký kraj

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Liberecký kraj

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje

Královéhradecký
kraj

Obvodní úřad vyšetřování Praha 2

obvod Praha 2

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Pardubický kraj

Obvodní ředitelství Praha 3

obvod Praha 3

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

Jihomoravský
kraj

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 32

obvod Praha 3

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

kraj Vysočina

Obvodní úřad vyšetřování Praha 3

obvod Praha 3

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Zlínský kraj

Obvodní ředitelství Praha 4

obvod Praha 4

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje

Moravskoslezský
kraj

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 42

obvod Praha 4

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Olomoucký kraj

Obvodní úřad vyšetřování Praha 4

obvod Praha 4

Obvodní ředitelství Praha 5

obvod Praha 5

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 52

obvod Praha 5

Obvodní úřad vyšetřování Praha 5

obvod Praha 5

Obvodní ředitelství Praha 6

obvod Praha 6

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 62

obvod Praha 6

Obvodní úřad vyšetřování Praha 6

obvod Praha 6

Obvodní ředitelství Praha 7

obvod Praha 7

1

1

1

1

Poznámky k tabulce:
Názvy krajů a jejich územní působnost jsou uvedeny do 31.12.2008 podle zákona
č. 36/1960 Sb. (8 krajů) a od 01.01.2009 podle ústavního zákona č. 347/1997
Sb. (14 krajů).
1 - dne 31.12.2008 mimo okres Pelhřimov
2 - dne 31.12.2008 i pro okres Semily (Východočeský kraj)
3 - dne 31.12.2008 mimo okresy Semily a Havlíčkův Brod
4 - od 01.01.2007 i pro okres Vsetín (Severomoravský kraj) a mimo okres Prostějov;
- od 31.12.2008 i okresy Pelhřimov (Jihočeský kr.) a Havlíčkův Brod (Východočeský kr.)
5 - od 01.01.2007 i okres Prostějov (Jihomoravský kraj) a mimo okres Vsetín
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1

1
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15.07.1991
až
31.12.2001

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 72

obvod Praha 7

Obvodní úřad vyšetřování Praha 7

obvod Praha 7

Obvodní ředitelství Praha 81

obvod Praha 8

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 82

obvod Praha 8

Obvodní úřad vyšetřování Praha 8

Okresní ředitelství Kolín

okres Kolín

Okresní úřad vyšetřování Kolín

okres Kolín

Okresní ředitelství Kutná Hora

okres Kutná Hora

Okresní úřad vyšetřování Kutná Hora

okres Kutná Hora

Okresní ředitelství Benešov

okres Benešov

obvod Praha 8

Okresní úřad vyšetřování Benešov

okres Benešov

Obvodní ředitelství Praha 91

obvod Praha 9

Okresní ředitelství Příbram

okres Příbram

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 92

obvod Praha 9

Okresní úřad vyšetřování Příbram

okres Příbram

Okresní ředitelství Beroun

okres Beroun

Obvodní úřad vyšetřování Praha 9

obvod Praha 9

Okresní úřad vyšetřování Beroun

okres Beroun

Obvodní ředitelství Praha 101

obvod Praha 10

Okresní ředitelství Rakovník

okres Rakovník

Obvodní úřad pořádkové a dopravní
policie Praha 102

obvod Praha 10

Okresní úřad vyšetřování Rakovník

okres Rakovník

Obvodní úřad vyšetřování Praha 10

obvod Praha 10

Okresní ředitelství České Budějovice

Okresní ředitelství Praha-východ

okres Praha-východ

okres České Budějovice

Okresní úřad vyšetřování Praha-východ

okres Praha-východ

Okresní úřad vyšetřování České Budějovice

okres České Budějovice

Okresní ředitelství Praha-západ

okres Praha-západ

Okresní ředitelství Český Krumlov

okres Český Krumlov

Okresní úřad vyšetřování Praha-západ

okres Praha-západ

Okresní úřad vyšetřování Český Krumlov

okres Český Krumlov

Okresní ředitelství Kladno

okres Kladno

Okresní ředitelství Prachatice

okres Prachatice

Okresní úřad vyšetřování Kladno

okres Kladno

Okresní úřad vyšetřování Prachatice

okres Prachatice

Okresní ředitelství Mělník

okres Mělník

Okresní ředitelství Strakonice

okres Strakonice

Okresní úřad vyšetřování Mělník

okres Mělník

Okresní úřad vyšetřování Strakonice

okres Strakonice

Okresní ředitelství Mladá Boleslav

okres Mladá Boleslav

Okresní ředitelství Písek

okres Písek

Okresní úřad vyšetřování Mladá Boleslav

okres Mladá Boleslav

Okresní úřad vyšetřování Písek

okres Písek

Okresní ředitelství Nymburk

okres Nymburk

Okresní ředitelství Tábor

okres Tábor

okres Nymburk

Okresní úřad vyšetřování Tábor

okres Tábor

Okresní úřad vyšetřování Nymburk
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15.07.1991
až
31.12.2001
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15.07.1991
až
31.12.2001
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Okresní ředitelství Jindřichův Hradec

okres Jindřichův Hradec

Okresní úřad vyšetřování Jindřichův Hradec

okres Jindřichův Hradec

Okresní ředitelství Pelhřimov

15.07.1991
až
31.12.2001

Okresní ředitelství Ústí nad Labem

okres Ústí nad Labem

Okresní úřad vyšetřování Ústí nad Labem

okres Ústí nad Labem

Okresní ředitelství Litoměřice

okres Litoměřice

okres Pelhřimov

Okresní úřad vyšetřování Litoměřice

okres Litoměřice

Okresní úřad vyšetřování Pelhřimov

okres Pelhřimov

Okresní ředitelství Louny

okres Louny

Městské ředitelství Plzeň

okres Plzeň-město

Okresní úřad vyšetřování Louny

okres Louny

Městský úřad vyšetřování Plzeň

okres Plzeň-město

Okresní ředitelství Chomutov

okres Chomutov

Okresní ředitelství Plzeň-jih

okres Plzeň-jih

Okresní úřad vyšetřování Chomutov

okres Chomutov

Okresní úřad vyšetřování Plzeň-jih

okres Plzeň-jih

Okresní ředitelství Most

okres Most

Okresní ředitelství Plzeň-sever

okres Plzeň-sever

Okresní úřad vyšetřování Most

okres Most

Okresní úřad vyšetřování Plzeň-sever

okres Plzeň-sever

Okresní ředitelství Teplice

okres Teplice

Okresní ředitelství Rokycany

okres Rokycany

Okresní úřad vyšetřování Teplice

okres Teplice

Okresní úřad vyšetřování Rokycany

okres Rokycany

Okresní ředitelství Děčín

okres Děčín

Okresní ředitelství Klatovy

okres Klatovy

Okresní úřad vyšetřování Děčín

okres Děčín

Okresní úřad vyšetřování Klatovy

okres Klatovy

Okresní ředitelství Česká Lípa

okres Česká Lípa

Okresní ředitelství Domažlice

okres Domažlice

Okresní úřad vyšetřování Česká Lípa

okres Česká Lípa

Okresní úřad vyšetřování Domažlice

okres Domažlice

Okresní ředitelství Liberec

okres Liberec

Okresní ředitelství Tachov

okres Tachov

Okresní úřad vyšetřování Liberec

okres Liberec

Okresní úřad vyšetřování Tachov

okres Tachov

Okresní ředitelství Jablonec nad Nisou

Okresní ředitelství Cheb

okres Cheb

okres Jablonec nad
Nisou

Okresní úřad vyšetřování Cheb

okres Cheb

Okresní úřad vyšetřování Jablonec nad
Nisou

okres Jablonec nad
Nisou

Okresní ředitelství Sokolov

okres Sokolov

Okresní ředitelství Hradec Králové

okres Hradec Králové

Okresní úřad vyšetřování Sokolov

okres Sokolov

Okresní úřad vyšetřování Hradec Králové

okres Hradec Králové

Okresní ředitelství Karlovy Vary

okres Karlovy Vary

Okresní ředitelství Jičín

okres Jičín

Okresní úřad vyšetřování Karlovy Vary

okres Karlovy Vary

Okresní úřad vyšetřování Jičín

okres Jičín
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15.07.1991
až
31.12.2001

222

Okresní ředitelství Semily

okres Semily

Okresní úřad vyšetřování Semily

okres Semily

Okresní ředitelství Trutnov

okres Trutnov

Okresní úřad vyšetřování Trutnov

15.07.1991
až
31.12.2001

Okresní ředitelství Hodonín

okres Hodonín

Okresní úřad vyšetřování Hodonín

okres Hodonín

Okresní ředitelství Břeclav

okres Břeclav

okres Trutnov

Okresní úřad vyšetřování Břeclav

okres Břeclav

Okresní ředitelství Náchod

okres Náchod

Okresní ředitelství Znojmo

okres Znojmo

Okresní úřad vyšetřování Náchod

okres Náchod

Okresní úřad vyšetřování Znojmo

okres Znojmo

Okresní ředitelství Pardubice

okres Pardubice

Okresní ředitelství Třebíč

okres Třebíč

Okresní úřad vyšetřování Pardubice

okres Pardubice

Okresní úřad vyšetřování Třebíč

okres Třebíč

Okresní ředitelství Rychnov nad Kněžnou

okres Rychnov nad
Kněžnou

Okresní ředitelství Jihlava

okres Jihlava

Okresní úřad vyšetřování Rychnov nad
Kněžnou

okres Rychnov nad
Kněžnou

Okresní úřad vyšetřování Jihlava

okres Jihlava

Okresní ředitelství Žďár nad Sázavou

Okresní ředitelství Chrudim

okres Chrudim

okres Žďár nad Sázavou

Okresní úřad vyšetřování Chrudim

okres Chrudim

Okresní úřad vyšetřování Žďár nad Sázavou

okres Žďár nad Sázavou

Okresní ředitelství Havlíčkův Brod

okres Havlíčkův Brod

Okresní ředitelství Blansko

okres Blansko

Okresní úřad vyšetřování Havlíčkův Brod

okres Havlíčkův Brod

Okresní úřad vyšetřování Blansko

okres Blansko

Okresní ředitelství Ústí nad Orlicí

okres Ústí nad Orlicí

Okresní ředitelství Prostějov

okres Prostějov

Okresní úřad vyšetřování Ústí nad Orlicí

okres Ústí nad Orlicí

Okresní úřad vyšetřování Prostějov

okres Prostějov

Okresní ředitelství Svitavy

okres Svitavy

Okresní ředitelství Kroměříž

okres Kroměříž

Okresní úřad vyšetřování Svitavy

okres Svitavy

Okresní úřad vyšetřování Kroměříž

okres Kroměříž

Městské ředitelství Brno

okres Brno-město

Okresní ředitelství Zlín

okres Zlín

Městský úřad vyšetřování Brno

okres Brno-město

Okresní úřad vyšetřování Zlín

okres Zlín

Okresní ředitelství Brno-venkov

okres Brno-venkov

Okresní ředitelství Uherské Hradiště

okres Uherské Hradiště

Okresní úřad vyšetřování Brno-venkov

okres Brno-venkov

okres Uherské Hradiště

Okresní ředitelství Vyškov

okres Vyškov

Okresní úřad vyšetřování Uherské Hradiště

Okresní úřad vyšetřování Vyškov

okres Vyškov

Městské ředitelství Ostrava

okres Ostrava-město

Městský úřad vyšetřování Ostrava

okres Ostrava-město

223

15.07.1991
až
31.12.2001

224

Okresní ředitelství Karviná

okres Karviná

Okresní úřad vyšetřování Karviná

okres Karviná

Okresní ředitelství Frýdek-Místek

okres Frýdek-Místek

Okresní úřad vyšetřování Frýdek-Místek

okres Frýdek-Místek

Obvodní ředitelství Praha 4

Okresní ředitelství Nový Jičín

okres Nový Jičín

Obvodní ředitelství Praha 5

Okresní úřad vyšetřování Nový Jičín

okres Nový Jičín

Obvodní ředitelství Praha 6

Okresní ředitelství Vsetín

okres Vsetín

Obvodní ředitelství Praha 7

Okresní úřad vyšetřování Vsetín

okres Vsetín

Obvodní ředitelství Praha 8

Okresní ředitelství Přerov

okres Přerov

Okresní úřad vyšetřování Přerov

okres Přerov

Okresní ředitelství Opava

01.01.2002
až
31.12.2008

Obvodní ředitelství Praha 14

obvod Praha 1

Obvodní ředitelství Praha 24

obvod Praha 2

Obvodní ředitelství Praha 3

obvod Praha 3

4
4

obvod Praha 4

4

obvod Praha 5

4

obvod Praha 6

4

obvod Praha 7

4

obvod Praha 8

4

Obvodní ředitelství Praha 9

obvod Praha 9

Obvodní ředitelství Praha 104

obvod Praha 10

okres Opava

Obvodní ředitelství Praha I5

obvody Praha 1, 6, 7

Okresní úřad vyšetřování Opava

okres Opava

Obvodní ředitelství Praha II5

obvody Praha 2 a 5

Okresní ředitelství Olomouc

okres Olomouc

Obvodní ředitelství Praha III

obvody Praha 3, 8, 9

Okresní úřad vyšetřování Olomouc

okres Olomouc

Obvodní ředitelství Praha IV

Okresní ředitelství Šumperk

okres Šumperk

Okresní ředitelství Praha-východ

okres Praha-východ

Okresní úřad vyšetřování Šumperk

okres Šumperk

Okresní ředitelství Praha-západ

okres Praha-západ

Okresní ředitelství Bruntál

okres Bruntál

Okresní ředitelství Praha-venkov

Okresní úřad vyšetřování Bruntál

okres Bruntál

Okresní ředitelství Jeseník3

okres Jeseník

Okresní úřad vyšetřování Jeseník3

okres Jeseník

5

obvody Praha 4 a 10

5
6

6
7

okresy Praha-východ
a Praha-západ

Okresní ředitelství Kladno

okres Kladno

Okresní ředitelství Mělník

okres Mělník

Okresní ředitelství Mladá Boleslav

okres Mladá Boleslav

Okresní ředitelství Nymburk

okres Nymburk

Okresní ředitelství Kolín

okres Kolín

Okresní ředitelství Kutná Hora

okres Kutná Hora

Okresní ředitelství Benešov

okres Benešov

Okresní ředitelství Příbram

okres Příbram
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01.01.2002
až
31.12.2008
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Okresní ředitelství Beroun

okres Beroun

Okresní ředitelství Rakovník

okres Rakovník

Okresní ředitelství České Budějovice

okres České Budějovice

Okresní ředitelství Český Krumlov

okres Český Krumlov

Okresní ředitelství Prachatice

okres Prachatice

Okresní ředitelství Strakonice

okres Strakonice

Okresní ředitelství Písek

01.01.2002
až
31.12.2008

Okresní ředitelství Most

okres Most

Okresní ředitelství Teplice

okres Teplice

Okresní ředitelství Děčín

okres Děčín

Okresní ředitelství Česká Lípa

okres Česká Lípa

Okresní ředitelství Liberec

okres Liberec

Okresní ředitelství Jablonec nad Nisou

okres Jablonec nad
Nisou

okres Písek

Okresní ředitelství Hradec Králové

okres Hradec Králové

Okresní ředitelství Tábor

okres Tábor

Okresní ředitelství Jičín

okres Jičín

Okresní ředitelství Jindřichův Hradec

okres Jindřichův Hradec

Okresní ředitelství Semily

okres Semily

Okresní ředitelství Pelhřimov

okres Pelhřimov

Okresní ředitelství Trutnov

okres Trutnov

Městské ředitelství Plzeň

okres Plzeň-město8

Okresní ředitelství Náchod

okres Náchod

Okresní ředitelství Plzeň-jih

okres Plzeň-jih9

Okresní ředitelství Pardubice

okres Pardubice

Okresní ředitelství Plzeň-sever

okres Plzeň-sever9

Okresní ředitelství Rychnov nad Kněžnou

okres Rychnov nad
Kněžnou

Okresní ředitelství Rokycany

okres Rokycany

Okresní ředitelství Chrudim

okres Chrudim

Okresní ředitelství Klatovy

okres Klatovy

Okresní ředitelství Havlíčkův Brod

okres Havlíčkův Brod

Okresní ředitelství Domažlice

okres Domažlice

Okresní ředitelství Ústí nad Orlicí

okres Ústí nad Orlicí

Okresní ředitelství Tachov

okres Tachov

Okresní ředitelství Svitavy

okres Svitavy

Okresní ředitelství Cheb

okres Cheb

Městské ředitelství Brno

okres Brno-město

Okresní ředitelství Sokolov

okres Sokolov

Okresní ředitelství Brno-venkov

okres Brno-venkov

Okresní ředitelství Karlovy Vary

okres Karlovy Vary

Okresní ředitelství Vyškov

okres Vyškov

Okresní ředitelství Ústí nad Labem

okres Ústí nad Labem

Okresní ředitelství Hodonín

okres Hodonín

Okresní ředitelství Litoměřice

okres Litoměřice

Okresní ředitelství Břeclav

okres Břeclav

Okresní ředitelství Louny

okres Louny

Okresní ředitelství Znojmo

okres Znojmo

Okresní ředitelství Chomutov

okres Chomutov

Okresní ředitelství Třebíč

okres Třebíč
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01.01.2002
až
31.12.2008

od
01.01.2009
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Okresní ředitelství Jihlava

okres Jihlava

Poznámky k tabulce:

Okresní ředitelství Žďár nad Sázavou

okres Žďár nad Sázavou

Vymezení okresů a obvodů v hl. m. Praze je uvedeno podle zákona č. 36/1960 Sb.
a od 01.01.2021 podle zákona č. 51/2020 Sb.

Okresní ředitelství Blansko

okres Blansko

Okresní ředitelství Prostějov

okres Prostějov

Okresní ředitelství Kroměříž

okres Kroměříž

Okresní ředitelství Zlín

okres Zlín

Okresní ředitelství Uherské Hradiště

okres Uherské Hradiště

Městské ředitelství Ostrava

okres Ostrava-město10

Okresní ředitelství Karviná

okres Karviná

Okresní ředitelství Frýdek-Místek

okres Frýdek-Místek11

Okresní ředitelství Nový Jičín

okres Nový Jičín11

Okresní ředitelství Vsetín

okres Vsetín

Okresní ředitelství Přerov

okres Přerov

Okresní ředitelství Opava

okres Opava11

Okresní ředitelství Olomouc

okres Olomouc

Okresní ředitelství Šumperk

okres Šumperk

Okresní ředitelství Bruntál

okres Bruntál

OBDOBÍ

ÚTVAR

Okresní ředitelství Jeseník

okres Jeseník

obvodní oddělení

Obvodní ředitelství policie Praha I

obvody Praha 1, 6 a 7

15.07.1991
až
23.02.1992

Obvodní ředitelství policie Praha II

obvody Praha 2 a 5

železniční oddělení

Obvodní ředitelství policie Praha III

obvody Praha 3, 8 a 9

poříční oddělení

Obvodní ředitelství policie Praha IV

obvody Praha 4 a 10

Městské ředitelství policie Plzeň

okres Plzeň-město

od 24.02.1992

Městské ředitelství policie Brno

okres Brno-město

Poznámka k tabulce:

Městské ředitelství policie Ostrava

okres Ostrava-město13

Útvary jsou uvedeny pouze typově.

1 - Útvar neexistoval od 31.03.1993 do 31.10.1994.
2 - Útvar existoval jen od 31.03.1993 do 31.10.1994.
3 - Útvar vznikl 01.01.1996.
4 - Útvar existoval do 31.12.2003.
5 - Útvar existoval od 01.01.2004.
6 - Útvar existoval do 31.12.2006.
7 - Útvar existoval od 01.01.2007.
8 - Od 01.01.2007 se působnost fakticky vztahovala jen na město Plzeň.
9 - Od 01.01.2007 se působnost fakticky vztahovala i na část okresu Plzeň-město.
10 - Od 01.01.2007 se působnost fakticky vztahovala jen na město Ostravu.
11 - Od 01.01.2007 se působnost fakticky vztahovala i na část okresu Ostrava-město.
12 - Do 31.12.2012 obvod zahrnoval jen město Plzeň.
13 - Od 01.05.2011 obvod nezahrnuje obec Stará Ves nad Ondřejnicí.

13.10 PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚTVARŮ

12

místní oddělení

dálniční oddělení
Útvary této kategorie neexistují.
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13.11 PŘEHLED HODNOSTÍ A HODNOSTNÍCH OZNAČENÍ
OBDOBÍ
15.07.1991
až
30.11.1999

mužstvo
----

vojín
poddůstojníci

----

svobodník

VOJÁCI

----

desátník

mužstvo

----

četař

----

vojín

praporčíci

rotmistři

----

svobodník

rotný

rotný

poddůstojníci

strážmistr

rotmistr

desátník

nadstrážmistr

nadrotmistr

praporčíci

četař

----

štábní rotmistr

rotný

rotný

POLICIE ČR

----
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01.12.1999
až
31.12.2006

praporčíci

praporčíci

podpraporčík

podpraporčík

strážmistr

rotmistr

praporčík

praporčík

nadstrážmistr

nadrotmistr

nadpraporčík

nadpraporčík

podpraporčík

podpraporčík

----

štábní praporčík

praporčík

praporčík

důstojníci

nižší důstojníci

nadpraporčík

nadpraporčík

podporučík

podporučík

důstojníci

důstojníci

poručík

poručík

podporučík

podporučík

nadporučík

nadporučík

poručík

poručík

kapitán

kapitán

nadporučík

nadporučík

kapitán

kapitán

major

major

major

major

podplukovník

podplukovník

podplukovník

podplukovník

plukovník

plukovník

plukovník

plukovník

generálové

generálové

generálové

generálové

----

brigádní generál

generálmajor

generálmajor

generálmajor

generálmajor

generálporučík

generálporučík

generálporučík

generálporučík

generálplukovník

generálplukovník

generálplukovník

----

----

armádní generál

----

armádní generál

vyšší důstojníci
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01.01.2007
až
31.12.2010
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mužstvo
----

vojín
poddůstojníci

01.01.2011
až
24.03.2014

mužstvo
----

vojín

----

svobodník

----

svobodník

poddůstojníci

----

desátník

----

desátník

----

četař

praporčíci

četař

praporčíci

rotmistři

rotný

rotný

rotný

rotný

strážmistr

rotmistr

strážmistr

rotmistr

nadstrážmistr

nadrotmistr

nadstrážmistr

nadrotmistr

----

štábní rotmistr

podpraporčík

----

praporčíci

praporčíci

praporčík

praporčík

podpraporčík

podpraporčík

nadpraporčík

nadpraporčík

praporčík

praporčík

----

štábní praporčík

nadpraporčík

nadpraporčík

důstojníci

nižší důstojníci

----

štábní praporčík

podporučík

----

důstojníci

nižší důstojníci

poručík

poručík

podporučík

podporučík

nadporučík

nadporučík

poručík

poručík

kapitán

kapitán

nadporučík

nadporučík

kapitán

kapitán

major

major

vyšší důstojníci

podplukovník

podplukovník

major

major

plukovník

plukovník

podplukovník

podplukovník

generálové

generálové

plukovník

plukovník

brigádní generál

brigádní generál

generálové

generálové

generálmajor

generálmajor

brigádní generál

brigádní generál

generálporučík

generálporučík

generálmajor

generálmajor

----

armádní generál

generálporučík

generálporučík

----

armádní generál

vyšší důstojníci
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od
25.03.2014

mužstvo
----

vojín

----

svobodník
poddůstojníci

----

desátník

praporčíci

četař

rotný

rotný
praporčíci
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strážmistr

rotmistr

nadstrážmistr

nadrotmistr

podpraporčík

----

praporčík

praporčík

nadpraporčík

nadpraporčík

----

štábní praporčík

nižší důstojníci

nižší důstojníci

podporučík

----

poručík

poručík

nadporučík

nadporučík

kapitán

kapitán

vyšší důstojníci

vyšší důstojníci

major

major

podplukovník

podplukovník

plukovník

plukovník

generálové

generálové

brigádní generál

brigádní generál

generálmajor

generálmajor

generálporučík

generálporučík

----

armádní generál

Poznámky k období 15.07.1991 – 30.11.1999: Hodnosti příslušníků ostatních
bezpečnostních sborů byly stejné jako u příslušníků Policie ČR, s výjimkou PZ SR,
kde byla od listopadu 1991 jediná generálská hodnost generál a u příslušníků
kriminální policie byly místo praporčických a důstojnických hodností stanoveny civilní hodnosti, dále s výjimkou Bezpečnostní informační služby (ČR), kde
chyběly hodnosti podpraporčík, nadpraporčík, podporučík, nadporučík a generálplukovník, a s výjimkou Celní správy ČR od roku 1997, která užívala civilní
hodnosti. Příslušníci polocivilních sborů (mimo Celní správu do roku 1997, kde
se užívaly civilní hodnosti), tj. Sboru ozbrojené ochrany železnic do roku 1992,
Sboru ozbrojené ochrany letišť do roku 1993, sborů požární ochrany do roku
1994 a Hasičského záchranného sboru ČR od roku 1995, užívali praporčické
a důstojnické hodnosti jako PČR, místo hodností strážmistr a nadstrážmistr však
měli hodnosti rotmistr a nadrotmistr; stejné hodnosti užívali zaměstnanci závodních požárních útvarů do roku 1994 a hasičských záchranných sborů podniků od
roku 1995. Vojáci v základní službě zařazení v PČR mohli získat hodnosti vojín,
svobodník, desátník, četař, rotný, rotmistr, podporučík.
Poznámky k období 01.12.1999 – 31.12.2006: Hodnosti příslušníků ostatních bezpečnostních sborů byly stejné jako u příslušníků Policie ČR, s výjimkou
Bezpečnostní informační služby, kde chyběly hodnosti podpraporčík, nadpraporčík, podporučík, nadporučík a generálplukovník, a s výjimkou Celní správy
ČR, která užívala civilní hodnosti. Příslušníci Hasičského záchranného sboru ČR,
který byl do roku 2000 polocivilním sborem, užívali do roku 2000 praporčické
a důstojnické hodnosti jako PČR, místo hodností strážmistr a nadstrážmistr však
měli hodnosti rotmistr a nadrotmistr; do roku 2000 tyto hodnosti užívali také
zaměstnanci hasičských záchranných sborů podniků.
Poznámky k období od 01.01.2007: U PČR zahrnují skupiny (od 25.03.2014
sbory) praporčíci a důstojníci (od 25.03.2014 nižší důstojníci a vyšší důstojníci)
hodnostní označení, která jsou komunikačním vyjádřením civilních služebních
hodností, které odpovídají služebnímu místu, v případě skupiny (od 25.03.2014
sboru) generálové jde o hodnosti. Hodnostní označení a hodnosti příslušníků
ostatních bezpečnostních sborů jsou stejné jako u PČR, pouze zde neplatí rozdělení do skupin, resp. sborů.
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HODNOSTNÍ OZNAČENÍ 1991 - 1995

rotný (rtn.)

strážmistr (stržm.)

nadstrážmistr
(nstržm.)
podpraporčík (pprap.)

praporčík (prap.)

nadpraporčík (nprap.)

podporučík (ppor.)

poručík (por.)
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nadporučík (npor.)

kapitán (kpt.)

major (mjr.)

podplukovník (pplk.)

plukovník (plk.)

generálmajor (genmjr.)

generálporučík (genpor.)

generálplukovník (genplk.)
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HODNOSTNÍ OZNAČENÍ 1992 - 2019

rotný (rtn.)

strážmistr (stržm.)

nadstrážmistr
(nstržm.)
podpraporčík (pprap.)

praporčík (prap.)

nadpraporčík (nprap.)

podporučík (ppor.)

poručík (por.)
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nadporučík (npor.)

kapitán (kpt.)

major (mjr.)

podplukovník (pplk.)

plukovník (plk.)

generálmajor (genmjr.) do roku 2006
brigádní generál (brig. gen.) od roku 2007
generálporučík (genpor.) do roku 2006
generálmajor (genmjr.) od roku 2007

generálplukovník (genplk.) do roku 2006
generálporučík (genpor.) od roku 2007
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HODNOSTNÍ OZNAČENÍ OD ROKU 2015

rotný (rtn.)

strážmistr (stržm.)

nadstrážmistr
(nstržm.)
podpraporčík (pprap.)

praporčík (prap.)

nadpraporčík (nprap.)

podporučík (ppor.)

poručík (por.)
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nadporučík (npor.)

kapitán (kpt.)

major (mjr.)

podplukovník (pplk.)

plukovník (plk.)

brigádní generál (brig. gen.)

generálmajor (genmjr.)

generálporučík (genpor.)
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Při svém vzniku převzala Policie ČR spolu s dosavadními stejnokroji i dosavadní hodnostní označení, které bylo umístěno na
náramenících červené barvy. Na náramenícíh měly být knoflíky
s pěticípou hvězdou nahrazeny vyobraznými knoflíky; ne vždy
však byla tato změna provedena. Dále byl odstraněn resortní odznak SNB, zavedený na společenském stejnokroji v 70. letech
a na ostatních stejnokrojích v roce 1980. V roce 1993 se spolu
s pohraniční policií dostaly do Policie ČR stejnokroje se zelenými
nárameníky, na nichž bylo stejné hodnostní označení jeko zde vyobrazené; některé nárameníky měly knoflíky se zkříženými meči.

plňková barva v podobě lemovky nárameníků. Policie dále upustila od používání nezvyklého hodnostního označení hradní policie
a označení leteckých funkcí.
V letech 2015 až 2019 se souběžně užívalo staré hodnostní označení s osmicípými hvězdami a současné s trojcípými a pěticípými
hvězdami.

Od 24. března 1992 se začalo objevovat nové hodnostní označení zavedené s novým služebním stejnokrojem 92, které do roku
1995 nahradilo veškerá dosavadní provedení (s výjimkou hradní
policie). Toto nové hodnostní označení zcela vybočovalo z dosavadních tradic především stříbrnými osmicípými hvězdami (malými praporčickými a velkými důstojnickými) a stříbrnými kolejničkami a užitím stříbrné barvy pro důstojníky. Označení generálských
hodností bylo dokonce zavedeno až v roce 2000. Stříbrná lemovka generálských nárameníků byla zavedena v roce 2008.
Od 1. června 2015 se může užívat nové hodnostní označení, které znamená návrat k tradicím. Praporčíci mají stříbrné trojcípé
hvězdy a důstojníci a generálové zlaté pěticípé hvězdy. Označení
doplňují stříbrné a zlaté kolejničky a generálská zlatá pletená lemovka. Generálové na náramenících nosí též rozlišovací odznak
příslušné služby; ostatní mají tento odznak na klopách límce
saka. Do hodnostního označení se vrací též tradiční červená do-
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Hodnostní označení plukovníka na stejnokroji hradní policie
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13.12 ZNAKY ÚTVARŮ A ORGANIZAČNÍCH ČLÁNKŮ
V rámci rozvoje policejní symboliky a snahy o vizuální individualizaci jednotlivých útvarů byly v roce 2006 vytvořeny znaky policejního prezidia a územních útvarů. Jako barevný základ pro znaky
krajských správ byly použity barvy ze znaků krajských měst, neboť tzv. velké kraje, pro něž byly krajské správy zřízeny, vlastní
znaky neměly. Byly tak používány znaky správ hl. m. Prahy a krajů
Středočeského, Jihočeského, Západočeského (nyní Plzeňského),
Severočeského (nyní Ústeckého), Východočeského (nyní Královéhradeckého), Jihomoravského a Severomoravského (nyní Moravskoslezského).

V případě budoucího zřízení nových útvarů na okresní úrovni budou vytvořeny znaky nové, aby byl znak každého útvaru jedinečný.
Postupně vznikaly a byly schvalovány znaky jednotlivých útvarů
s celostátní působností. V současné době mají svůj znak všechny
celostátní útvary. Kromě útvarů má svůj znak celá řada organizačních článků jako zde vyobrazené příklady.

Již v roce 2006 byly s předstihem vytvořeny znaky pro útvary ve
zbývajících krajích, které byly použity od roku 2010, kdy se počet
krajských ředitelství zvýšil z osmi na čtrnáct.
Znaky jednotlivých útvarů jsou také součástí útvarových praporů, užívají se na písemnostech i na služebních stejnokrojích, a to
i v polní maskovací verzi.
Zároveň již tehdy vznikly znaky pro okresní, městská a obvodní
ředitelství Policie ČR, které měly stejný barevný podklad jako znak
příslušné krajské správy, takže znaky všech okresních útvarů
v jednom kraji byly stejné. Od roku 2009 existuje v okresech již
pouze sedm těchto útvarů. Jedná se o obvodní ředitelství v Praze
a městská ředitelství v Brně, Ostravě a Plzni.
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Symbol Policie ČR - používán od roku 1991
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Policejní prezidium
České republiky

Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie
Královéhradeckého kraje

Krajské ředitelství policie
hlavního města Prahy
Krajské ředitelství policie
Středočeského kraje

Krajské ředitelství policie
Jihočeského kraje
Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje

Krajské ředitelství policie
Karlovarského kraje
Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje
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Krajské ředitelství policie
Pardubického kraje
Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství policie
kraje Vysočina
Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje

Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje
Krajské ředitelství policie
Olomouckého kraje
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Obvodní ředitelství policie
Praha I - IV (do roku 2021)
Městské ředitelství policie
Plzeň

Městské ředitelství policie
Brno
Městské ředitelství policie
Ostrava

Obvodní ředitelství policie
Praha I
Obvodní ředitelství policie
Praha II

Obvodní ředitelství policie
Praha III
Obvodní ředitelství policie
Praha IV

248

Kriminalistický ústav
Ochranná služba

Útvar pro ochranu
prezidenta ČR
Útvar rychlého nasazení

Ředitelství služby
cizinecké policie
Útvar policejního vzdělávání
a služební přípravy

Úřad dokumentace
a vyšetřování zločinů
komunismu SKPV

DEFINICE-BAREV:
Pantone barva
černá
modrá tmavá
540 C
žlutá
123 C
bílá

vyšívací nit
1180
1204
1188
1179

Národní centrála proti
organizovanému zločinu
SKPV
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Útvar zvláštních činností
SKPV

poříční oddělení KŘP
Středočeského kraje

Útvar speciálních činností
SKPV

odbor cizinecké policie KŘP
Karlovarského kraje

oddělení hlídkové služby
Prostějov KŘP Olom. kraje

Pyrotechnická služba

spec. pořádková jednotka
KŘP Moravsk. kraje

Národní protidrogová
centrála SKPV

Útvar odhalování korupce a
finanční kriminality SKPV

ÚOOZ

zásahová jednotka KŘP
Ústeckého kraje

Útvar pro odhalování
organizovaného zločinu
SKPV

operační odbor PP ČR

DEFINICE-BAREV:
černá
bílá
červená trojúhelník+lev
modrá trojúhelník
řetěz
lom řetěz+písmo

Pantone barva
186 C
661 C
175 C
2716 C

vyšívací nit
1180
1179
1050
1254
1306
1085

Tento vzor byl schválen ředitelem Vojenského historického ústavu
a Komisí vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu
a Policejního prezídia PČR. Nelze v něm provádět jakékoli změny velikostí
a poměru stran, grafických prvků ve znaku ani odstínů barev. Všechny změny
musí být předem konzultovány a odsouhlaseny komisí VHÚ Praha.
Znak lze zvětšovat či zmenšovat poměrově pouze jako celek.
© Ministerstvo obrany ČR – VHÚ a Policejní prezídium PČR.

odbor vnitřní kontroly PP ČR

§

správa logistického
zabezpečení PP ČR

Letecká služba
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13.13 SLUŽEBNÍ MEDAILE A NĚKTERÁ OCENĚNÍ PČR

Čestná medaile Policie České republiky

Služební medaile Za věrnost I., II., III. stupně

Plaketa Policie České republiky

Kord Policie České republiky

Služební medaile Za zásluhy o bezpečnost

Služební medaile Za statečnost
Pamětní bodák Policie České republiky
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Vyobrazené medaile byly zavedeny koncem devadesátých let rozhodnutím ministra vnitra. Nabytím účinnosti současného zákona
o služebním poměru se v roce 2007 z medailí Za věrnost, Za zásluhy o bezpečnost a Za statečnost staly služební medaile, které se udělují jako kázeňské odměny. Čestnou medaili lze kromě
policistů udělit i dalším osobám. Specifickými formami ocenění
jsou Plaketa, Kord a Pamětní bodák, které se narozdíl od medailí
nenosí na stejnokroji, ale jsou určeny k vystavení. Všechna vyobrazená ocenění uděluje policejní prezident. V policii je dále na
různých úrovních zřízena celá řada dalších medailí a odznaků.

13.14 POČETNÍ STAVY PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR
ROK

POČET

ROK

POČET

01.01.1990

28 649

01.01.2006

45 207

01.01.1991

30 961

01.01.2007

45 429

01.01.1992

32 404

01.01.2008

42 364

01.01.1993

40 049

01.01.2009

42 441

01.01.1994

42 659

01.01.2010

43 272

01.01.1995

45 717

01.01.2011

41 224

01.01.1996

43 990

01.01.2012

39 037

01.01.1997

43 722

01.01.2013

38 363

01.01.1998

43 271

01.01.2014

38 754

01.01.1999

44 089

01.01.2015

39 497

01.01.2000

44 828

01.01.2016

40 055

01.01.2001

44 680

01.01.2017

40 389

01.01.2002

45 538

01.01.2018

40 152

01.01.2003

46 616

01.01.2019

40 404

35000

01.01.2004

46 486

01.01.2020

40 228

30000

01.01.2005

47 129

01.01.2021

40 434

50000

45000
40000

25000
20000

Poznámky: Údaje za roky 1990 a 1991 udávají počty příslušníků Sboru národní bezpečnosti zařazených v resortu Ministerstva vnitra České republiky.
Nárůst počtů k 1. lednu 1993 je způsoben zařazením dosavadních příslušníků zrušeného Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie do Policie
České republiky v důsledku rozdělení Československa.

15000
10000
5000

0

Početní stavy příslušníků Policie ČR podle tabulky 13.14
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13.15 SEZNAM PADLÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR
Za více než sto let trvání naší republiky odvedli příslušníci policejních sborů obrovský kus poctivé a záslužné práce. Bohužel
náročná služba si někdy vybere nejvyšší daň. Stovky příslušníků
policejních sborů obětovaly službě svůj život, a naplnily tak beze
zbytku slova služební přísahy či služebního slibu. Mezi nimi byly
i desítky příslušníků Policie České republiky.

kpt. JUDr. Jiří Kročiš

29.05.1994

nstržm. Tomáš Bittner

05.07.1994

npor. Jiří Filip

12.07.1994

npor. Ing. Jaromír Kulhánek

19.01.1995

kpt. Ladislav Hunkař

24.01.1995

por. Ing. Zdeněk Bureš

24.02.1995

rtn. Jiří Doležel

05.04.1995

nstržm. Josef Milota

06.08.1995

JMÉNO

DATUM ÚMRTÍ

nprap. Hana Šantorová

24.08.1995

nstržm. Pavel Pražák

03.01.1992

prap. Vladimír Černý

04.11.1995

prap. Luděk Landa

25.03.1992

pplk. JUDr. Ivo Dušek

30.01.1996

nstržm. René Grygar

26.03.1992

por. Iveta Dvořáková

09.02.1996

ppor. Jaroslav Bryxí

26.04.1992

nstržm. Oldřich Hlavatý

18.04.1996

plk. František Martinovec

02.05.1992

pprap. Luboš Svatek

05.05.1996

por. Vladimír Machat

14.09.1992

kpt. Milan Kumstát

23.09.1996

pprap. Stanislav Puš

04.10.1992

npor. Radomír Kula

21.12.1996

stržm. Luděk Straka

15.10.1992

prap. Květoslav Buchta

11.03.1997

ppor. Vladimír Špiřík

09.11.1992

ppor. Martin Bartoš

23.04.1997

kpt. Jaroslav Klos

02.03.1993

kpt. Jaroslav Tesař

23.04.1997

stržm. Aleš Chalupa

19.03.1993

ppor. Michal Braniš

17.07.1997

kpt. Josef Švingr

21.04.1993

nstržm. Jan Jiřík

01.08.1997

nstržm. Radek Douda

10.07.1993

pprap. Pavel Šperling

17.10.1997

pprap. Pavel Kopřiva

24.09.1993

nstržm. Martin Duchoň

06.11.1997

por. Miroslav Hasík

08.10.1993

mjr. Ing. Roman Vodrážka

06.11.1997

npor. Milan Bartošek

18.11.1993

npor. Ivo Fabrika

26.12.1997

stržm. Jiří Balážik

16.05.1994

mjr. René Vitásek

17.04.1998
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kpt. Ing. Dušan Fabšík

20.04.1998

npor. Bc. Karel Ullmann

05.09.2004

npor. Ing. Ivan Gregorovský

20.04.1998

por. Ivo Kučera

01.10.2004

mjr. Jiří Linhart

23.04.1998

kpt. Radovan Doba

01.10.2004

por. Jiří Hrubý

13.06.1998

mjr. Bc. Petr Staňa

28.09.2005

npor. Stanislav Podepřel

02.04.1999

prap. Milan Mrázek

06.05.2007

por. Jiří Pešek

04.08.1999

prap. Ondřej Boháč

06.05.2007

nstržm. Vít Spěvák

04.08.1999

nstržm. Josef Vacek

01.08.2007

kpt. Stanislav Pikola

26.08.1999

por. Zdeněk Černý

24.12.2007

nstržm. Josef Vach

24.11.1999

nprap. Pavel Votápek

10.04.2008

ppor. Josef Rohan

24.01.2000

ppor. Ladislav Machálek

11.04.2008

nstržm. Pavel Hladík

09.12.2000

pprap. Roman Jedlička

03.09.2008

por. Daniel Stýblo

17.04.2001

pplk. Zdeněk Baláž

01.04.2009

por. Ivo Marek

17.04.2001

nprap. Lukáš Müller

16.09.2009

pplk. Bc. Pavel Jahelka

22.05.2001

nstržm. Tomáš Kováč

17.11.2009

prap. Martin Velechovský

19.06.2001

npor. Bc. Jaroslav Jacháček

21.06.2010

por. Ján Mato

02.08.2002

pprap. Jaroslav Dědourek

12.06.2011

npor. Bc. Tomáš Bareš

05.11.2002

nprap. Radek Votruba

12.06.2011

ppor. Monika Macelová

27.12.2002

nprap. Jan Brychta

17.07.2011

nstržm. Jan Čáp

12.03.2003

prap. Petra Zajíčková

03.05.2014

nstržm. Miroslav Šefčík

30.03.2003

nprap. Jiří Dlouhý

29.12.2014

plk. František Záhora

26.08.2003

pprap. Milan Danihelka

29.12.2014

nprap. Aleš Nováček

29.08.2003

prap. Petr Kunc

16.03.2016

ppor. Tadeáš Matuszek

04.10.2003

nprap. Václav Haase

20.12.2016

ppor. Tomáš Turoň

04.10.2003

pprap. Jakub Mrozowski

04.09.2018

ppor. Martin Rusnok

04.10.2003

por. Bc. Marek Rožeň

12.11.2019

pprap. Pavel Veselý

11.10.2003

pprap. Pavol Kikloš

05.07.2020
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13.16 SLUŽEBNÍ PŘÍSAHA A SLIB

13.17 30 YEARS OF THE POLICE OF THE CZECH REPUBLIC

K historii a tradicím vojensky organizovaných složek již od nepaměti patří přísaha, kterou jejich příslušníci skládají. V průběhu třicetileté existence Policie ČR se vystřídala tři znění služební přísahy
(slibu).

The Czech National Council Act of No. 283/1991 on the Police of
the Czech Republic was approved on June 21, 1991 and on its
basis the Police of the Czech Republic were established on July
15, 1991.

Služební přísaha (§ 5 odst. 3 zákona č. 100/1970 Sb.)
Já, příslušník Policie České republiky, slavnostně prohlašuji, že budu
věrný České a Slovenské Federativní Republice. Budu čestným, statečným
a ukázněným příslušníkem Policie České republiky. Při plnění svých služebních povinností se budu řídit ústavou a zákony a budu chránit ústavní zřízení
České a Slovenské Federativní Republiky, práva občanů a veřejný pořádek.
K tomu jsem připraven vynaložit všechny své síly i schopnosti a nasadit i svůj
život. Tak přísahám! Platné do 30.06.1992.

The federal system was an important factor influencing the state
apparatus. This organizational model was particularly important
for the Police of the Czech Republic because the internal order
and security fell within the common scope of the Federation and
both individual states – the Czech and the Slovak Republics.

Služební přísaha (§ 6 odst. 2 zákona č. 186/1992 Sb.)
Slibuji, že budu čestným, statečným a ukázněným příslušníkem Policie České
republiky. Své síly a schopnosti vynaložím ve prospěch společnosti tak, abych
chránil práva občanů, veřejný pořádek a bezpečnost a ústavní zřízení České republiky, a to i s nasazením vlastního života. Při plnění svých služebních povinností se budu vždy řídit ústavou a zákony a v souladu s nimi i rozkazy a pokyny
svých nadřízených. Tak přísahám. Platné od 01.07.1992 do 31.12.2006.
Služební slib (§ 17 odst. 3 zákona č. 361/2003 Sb.)
Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu služby budu nestranný a budu
důsledně dodržovat právní a služební předpisy, plnit rozkazy svých nadřízených
a nikdy nezneužiji svého služebního postavení. Budu se vždy a všude chovat
tak, abych svým jednáním neohrozil dobrou pověst bezpečnostního sboru.
Služební povinnosti budu plnit řádně a svědomitě a nebudu váhat při ochraně
zájmů České republiky nasadit i vlastní život. Platné od 1. ledna 2007.
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Due to political changes in 1989, emancipatory tendencies especially of the Slovak Republic dramatically increased which reflected in the effort to obtain a greater part of common responsibilities, or possibly a part of federal ones. Thus, there were constant
conflicts of jurisdiction that manifested themselves also in the
area of interior matters because the only security force – the National Security Corps (Czech: Sbor národní bezpečnosti) carried
out the then police tasks divided among the Federation and the
Republics. The NSC found itself in a unique situation where, on
the one side, it should have represented a single military organized Police Corps and, on the other side, it was controlled by three
centers, i.e. three Ministries of Interior.
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The development in 1991 tended to disintegration of the united
corps and formation of separated Czech, Slovak, and Federal Police Forces and some other specialized police units.
The Police of the Czech Republic were established on the basis of
the existing Czech units of the NSC and became the general police force of the Czech Republic. Similarly, more than four months
earlier, the existing Slovak units of the NSC were transformed to
the Police of the Slovak Republic and performed analogous tasks
as the Police of the Czech Republic. In addition to these police
forces, Federal Security Forces operated within the territory of
Czechoslovakia. The most important of them was the NSC which,
along with the establishment of the Police of the Czech Republic,
became exclusively federal. On August 27, 1991, the NSC was
transformed to the Federal Police Corps. At that time, especially
abovementioned the three Police Forces shared all police tasks
in Czechoslovakia.
The Police of the Czech Republic performed explicitly the tasks
within the responsibility of the Czech Republic but it also participated in common activities. On the territory of the Czech Republic, the Czech Police had exclusive powers in the area of public
order, transport and administrative service. Along with the Federal Police Corps, the Czech Police performed tasks of the criminal
service, technical investigation, expertise and investigation service, and also protection service.
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The first major milestone after the establishment of the Police of
the Czech Republic was the division of Czechoslovakia in 1993.
The Police of the Czech Republic had to face a difficult task to
assume the role of the main security force and ensure a smooth
transition of federal security units to its organizational structure.
The structure consisted of the Police Presidium, Regional Administrations and District Headquarters. In 1994, units with nation-wide competence were established in bigger numbers (till
then, they operated only in the field of investigation and rapid
deployment). Until 2001, the Investigative Service disposed of its
own organizational structure (the Bureau of Investigation), and
until 1997 also the Railway Police Service (the Police Directorate
and Regional Headquarters in Prague, Pilsen and Olomouc).
On January 1, 2009 the Act of No. 273/2008 on the Police of the
Czech Republic came into force. This Act completed the reform
of the Police of the Czech Republic and brought some radical
changes as regards the status of its parts. Regional Administrations were replaced by Regional Directorates. District Headquarters were abolished and incorporated into Regional Directories.
Local and Municipal Police Headquarters’ responsibilities were
reduced and a part of their powers as well as organizational parts
were handed over to Regional Directorates.
Since January 1, 2010 the Police of the Czech Republic consist of
14 Regional Police Directorates, i.e. one for each Region.
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POZNÁMKY
13.18 ZKRATKY
ČR
Česká republika (od roku 1990)
ČSFR Československá federativní republika (1990)
Česká a Slovenská Federativní Republika (1990 – 1992)
ČSR Československá republika (1918 - 1960)
Česká socialistická republika (1969 – 1990)
ČSSR Československá socialistická republika (1960 – 1990)
FMV Federální ministerstvo vnitra (1969 – 1992)
FPS Federální policejní sbor (1991 – 1992)
KŘP krajské ředitelství Policie České republiky (od roku 2009)
MV
ministerstvo vnitra
PČR Policie České republiky (od roku 1991)
PP ČR Policejní prezidium České republiky (od roku 1993)
PZ SR Policejní sbor Slovenské republiky (1991 - 1993)
SKP služba kriminální policie (1991 – 2001)
SKPV služba kriminální policie a vyšetřování (od roku 2002)
SNB Sbor národní bezpečnosti (1945 – 1991)
SPZ státní poznávací značka
SR
Slovenská republika (od roku 1990)
SSR Slovenská socialistická republika (1969 – 1990)
StB
Státní bezpečnost (1945 – 1990)
TČ
trestná činnost
VB
Veřejná bezpečnost (1949 – 1991)
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