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Předmluva

Váţený čtenáři,
tato kniha seznamuje zájemce z řad široké veřejnosti, policie a sběratelů se stručným
přehledem medailí, plaket, odznaků nebo jiných pamětních předmětů policie od roku 1991
aţ do současné doby.
Kniha kterou právě drţíte v ruce je jedním z prvních pokusů, né-li vůbec prvním
pokusem o zmapování této problematiky a bude slouţit především jako základní kámen pro
zájemce o danou problematiku. Stěţejním prvkem těchto ocenění bude kov a proto zde ve
většině případů nejsou uvedeny předměty např. ze skla, plastů či jiných materiálů, i
kdyţ uznávám, ţe se mnohdy jedná o esteticky i sběratelsky zajímavé kousky. Existuje
mnoho předmětů, které byly, jsou a budou v rámci jednotlivých útvarů policie udělovány
bez rozkazů. Někdy se tyto předměty dají povaţovat i jako upomínkové a mnohdy existuje
pouze tenká hranice mezi oceněním či pamětním předmětem. Rozkazy či pokyny (pokud
byly vydány) jsou zkráceny a nachází se zde číslo rozkazu, datum jeho vydání, podmínky
udělení a popis. Pokud v knize není uveden popis je to dáno tím, ţe se v rozkazu nebo
pokynu nenacházel. Záměrně se zde vyhýbám sluţebním odznakům či hodnostním
označením neboť tyto jsou dle mého soudu dostatečně známy.
Jiţ v názvu samotné knihy se objevuje slůvko stručný a není to náhodou. Zatímco
u medailí se dá jejich vydávání sledovat, u odznaků je tato situace mnohem sloţitější, neboť
jejich výroba je relativně levná a dostupná a proto existuje velké mnoţství odznaků napříč
všemi policejními útvary. V průběhu přípravy knihy jsem naráţel na nové a nové odznaky a
v určitém okamţiku jsem se musel zarazit nebo by tato kniha nikdy nespatřila světlo světa.
Kniha je členěna do několika částí, první tvoří ocenění zřízená Ministerstvem vnitra
ČR a Policejním prezídiem ČR. Druhou tvoří ocenění a další předměty útvarů
s celorepublikovou působností mimo Útvaru rychlého nasazení, který je včleněn do třetí
části zabývající se zásahovými jednotkami. Čtvrtá část je pak věnována oceněním
a odznakům krajských ředitelství a následuje ji pátá část věnována jednotlivým útvarům.
Domnívám se, ţe je jednodušší řadit menší tvary samostatně, neboť jejich hledání pod
jednotlivými ředitelstvími by mohlo být problematické. Šestá část je věnována policejnímu
školství a sedmá pak některým organizacím, které jsou úzce spjaté s policií.
Na závěr bych Všem čtenářům popřál ať mají klid na prostudování této knihy, a ať je
jim průvodcem i moţnou inspirací ve světě českých policejních medailí, odznaků a plaket.

autor
.

Vznik ocenění u Policie ČR
Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem
České národní rady ze dne 21. června 1991 v rámci České a Slovenské federativní
republiky. Po rozpadu federace k 31.12.1992 v nově vytvořené České republice nadále
plnila a plní úkoly dané ze zákona. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku,
chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní rovněţ úkoly podle trestního řádu
a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, předpisy
Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu
České republiky.
V době vzniku PČR neexistovaly medaile či ocenění policie, ale existovala pouze
státní vyznamenání. V rozmezí let 1991-1998 proto byly vydávány spíše nemnohé malé
série pamětních plaket či odznaků útvarů s dlouhou tradicí (např. pyrotechnická sluţba).
V roce 1998 došlo ke zlomové události, která měla zásadní vliv na novodobou
historii policejních ocenění. Tato událost byla popsána tehdejším ředitelem
Kriminalistického ústavu Praha panem JUDr. Hlaváčkem v Bulletinu KÚP č.2 z roku 1999,
cituji:
V příjemné předvánoční atmosféře roku 1998 byl v jednom, z reprezentačních sálů
francouzského velvyslanectví v Praze, významným způsobem poctěn tehdejší policejní
prezident JUDr. Jiří Kolář. Z rukou policejního atašé obdržel meč komisařů francouzské
policie. A právě při této slavnostní chvíli se ukázalo, že státní vyznamenání, medaile,
plakety, zástavy apod. nepatří k zapomenutým formám dobré práce.
„Jako policejní prezident jsem se už několikrát ocitl v situaci, že nemám v rukou nic, čím
bych mohl ocenit obětavý zákrok policisty anebo vynikající výsledky práce celého kolektivu,
co bych mohl předat na památku významnému zahraničnímu hostu,“ řekl tehdy oceněný
policejní prezident.
Následně po této události kontaktoval tehdejší ředitel Kriminalistického ústavu Praha
JUDr. Jan Hlaváček akademického sochaře Vlastislava Housu s jiţ připravenými návrhy na
první čtyři medaile. Během sezení byl ke grafickým návrhům medailí přidán i návrh plakety.
Tyto návrhy byly následně předloţeny policejnímu prezidentovi, kde byly během
čtvrthodinového sezení schváleny.
Poté bylo započato s přípravou rezortní normy a byly vyrobeny první vzorky medailí
pro policisty a ve verzi pro hasiče. Jednalo se o medaili Za statečnost, medaili Za zásluhy
o bezpečnost, medaili za věrnost I.,II. a III. stupně a Čestnou medaili Policie ČR. Zároveň
byla vyrobena i Plaketa Policie České republiky.
První kusy medailí rozdal ministr vnitra ČR začátkem roku 2000, kdy důleţitost
těchto ocenění se ukázala po zasedání Mezinárodního měnového fondu v Praze konaného
téhoţ roku. Od té doby vznikly další desítky ocenění jednotlivých útvarů či územních celků
a tyto si představíme na následujících stránkách.

Ministerstvo vnitra ČR a Policejní prezídium ČR
Na úvod si představíme ocenění , která vzešla z nejvyšších míst policie. V jejich
řazení se budu snaţit dodrţet pořadí vzniku jednotlivých ocenění a v případě, ţe bylo
rozhodnuto
o zřízení více jednotlivých ocenění najednou, budu se drţet pořadí v jakém
byly vyjmenovány v příslušném předpisu či rozkazu.
Medaile PČR Za statečnost
Byla zřízena nařízením MV
č.111 dne 27.října 1999 u uděluje se policistům
a zaměstnancům policie za zásluţné činy při ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti,
zejména za záchranu lidského ţivota, úspěšný zákrok proti nebezpečnému pachateli
závaţné trestné činnosti provedené odváţným, razantním
a taktickým způsobem.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z pozlacené tombakové slitiny, má kruhový
tvar a průměru 35 mm. Sílu 3 mm. Na lícové straně je uprostřed
v kruhovém poli znázorněn motiv lipových listů, kolem kruhového
pole je umístěn nápis „Za statečnost“. Na rubové straně je znak
Policie České republiky. Medaile je pohyblivým průvlečným
závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55
mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle
orientované trikolóry v národních barvách uprostřed modrého pole.
K medaili náleţí dvě stuţky o rozměrech 32 x 11 mm barevně
shodné se stuhou. Medaile se předává v etuji zelené barvy
o rozměrech 115 x 75 x 25 mm vyloţené
zeleným sametem. Součástí medaile je doklad
s vyobrazením lícové strany medaile, se
zapsanými identifikačními údaji oceněné osoby
a podpisem ministra vnitra.
Medaile PČR Za zásluhy o bezpečnost
Byla zřízena nařízením MV č.111 dne 27.října 1999 u uděluje se
policistům a zaměstnancům policie za
a) výjimečné náročné zadokumentování závaţné trestné činnosti
a zjištění jejich pachatelů,
b) dlouhodobé příkladné osobní pracovní úsilí, iniciativu nebo
vynikající výsledky na úseku prevence kriminality, rozvoje forem,
prostředků a metod policejní práce a vzdělávání.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z postříbřené tombakové slitiny, má kruhový tvar
o průměru 35 mm, sílu 3 mm. Na lícové straně je ve svislém
orientovaných plastických kruzích s lipovým motivem umístěn nad
středem medaile vodorovný reliéfní nápis „Za zásluhy o bezpečnost“. Na

rubové straně je znak Policie České republiky. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem
připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí.
Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev světlomodrá,
tmavomodrá, světlomodrá. K medaili náleţí dvě stuţky o rozměrech 32 x 11 mm barevně
shodné se stuhou. Medaile se předává v etuji modré barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm
vyloţené modrým sametem. Součástí medaile je doklad s vyobrazením lícové strany
medaile, se zapsanými identifikačními údaji oceněné osoby a podpisem ministra vnitra.
Medaile PČR Za věrnost
Byla zřízena nařízením MV č.111 dne 27. října
Medaile se uděluje policistům
a zaměstnancům policie za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních
výsledků; doby trvání sluţebního poměru v případě jeho přerušení se pro účely určení
stupně této medaile sčítají.
1. 10 let u medaile Za věrnost III. stupně
2. 20 let u medaile Za věrnost II. stupně
3. 30 let u medaile Za věrnost I. stupně

.

Popis medaile
Medaile je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz.
Má tvar pravidelného osmiúhelníku o průměru opsané kruţnice 35
mm. Na lícové straně je uprostřed plastických kruhů hvězdicového
typu umístěna v kruhovém poli reliéfní osmicípá hvězdice zhotovena
u I. stupně z pozlacené tombakové slitiny, u II. stupně z postříbřené
tombakové slitiny a u III. Stupně z tombakové slitiny v provedení
starobronz. Kolem kruhového pole je umístěn nápis „Za věrnost“. Na
rubové straně je znak Policie České republiky. Medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze se
svislými pruhy v pořadí barev červená, bílá, modrá, bílá a červená ,
široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí. K medaili
náleţí dvě stuţky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou
na kterých je umístěna miniatura reliéfní osmicípé hvězdice o
průměru 9 mm a tloušťce 1,2 mm vyhotovená ze stejného materiálu a
ve stejném barevném provedení jako na medaili. Medaile se předává
v etuji zelené barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm vyloţené
zeleným sametem. Součástí medaile je doklad s vyobrazením lícové
strany medaile, se zapsanými identifikačními údaji oceněné osoby a
podpisem ministra vnitra.

Pozn. autora: Miniatury reliéfní osmicípé hvězdice byly zřízeny v roce 2010 vyhláškou 335 ze dne 30.
listopadu s platností dne 15. prosince 2010, která změnila vyhlášku č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a
vzor sluţebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů. Do té
doby byl na uniformě nošen příslušný počet stuţek dle odslouţených let.

Čestná medaile PČR
Byla zřízena nařízením MV č.111 dne 27.října 1999 a uděluje se
a) policistovi a zaměstnanci policie zejména za projevení osobní statečnosti, splnění
zvlášť významného sluţebního nebo pracovního úkolu, za dlouhodobé a iniciativní
dosahování velmi dobrých pracovních výsledků nebo za významný nebo trvalý
přínos k budování a prosazování dobrého jména policie pozůstalým po policistovi
nebo zaměstnanci policie, který zemřel při výkonu povolání.
b) Pracovníkovi veřejné správy za spolupráci s policií na
úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku
a bezpečnosti
c) příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sborů za
spolupráci s policií s mezinárodní trestnou činností

Popis medaile
Medaile je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz,
má tvar čtverce o straně 30 mm postaveného na vrchol, sílu 3 mm.
Na lícové straně jsou vrcholy čtverce ozdobeny stylizovanými
lipovými listy a ve vepsaném obdélníku je zobrazen státní znak
České republiky. Na rubové straně je znak Policie České republiky.
Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke
zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací
jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů
v pořadí barev modrá, zelená, bílá, zelená a modrá. K medaili náleţí
dvě stuţky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.
Medaile se předává v etuji modré barvy o rozměrech 115 x 75 x 25
mm vyloţené modrým sametem. Medaile udělená pozůstalým po
policistovi nebo zaměstnanci policie, který zemřel při výkonu povolání se předává v etuji
černé barvy a nenáleţí k ní stuţky. Součástí medaile je doklad s vyobrazením lícové strany
medaile, se zapsanými identifikačními údaji oceněné osoby a podpisem ministra vnitra.
Plaketa Policie České republiky
Byla zřízena nařízením MV č.111 dne 27. října 1999 a
uděluje se
a) zahraničním a domácím osobnostem za aktivní účast
na významných jednáních nebo snahu vedoucí
k dosaţení úmluv, jejichţ předmětem je řešení
záleţitostí veřejného pořádku a bezpečnosti
b) právnickým osobám za činnosti, kterými se
významně podílejí na prevenci kriminality nebo
propagaci práce Policie České republiky na úseku
vnitřního pořádku a bezpečnosti
c) občanům za spolupráci s Policií České republiky při řešení záleţitostí veřejného
pořádku a bezpečnosti

Popis plakety
Plaketa je zhotovena z tombakové slitiny. Je sloţena ze základního dílu a zdobeného okruţí.
Základní díl má kruhový tvar o průměru 60 mm a síle 5 mm. Na lícové straně je znak Policie
České republiky, rubová strana je hladká. Okruţí má vnější vnější průměr 70 mm a sílu
5 mm. Základní díly a okruţí mohou být pozlacené, postříbřené nebo v provedení starobronz
a lze jej navzájem kombinovat. Plaketa se předává v etuji zelené barvy o rozměrech
75 x 75 x 30 mm vyloţené zeleným sametem. Součástí plakety je doklad s vyobrazením
lícové strany plakety, se zapsanými údaji oceněné osoby a podpisem vedoucího funkcionáře,
který plaketu udělil.
Kord
Byl zřízen závazným pokynem policejního prezidenta ze dne 21.prosince 2006. Kord je
čestným věcným darem policie. Kord udělený policistovi je kázeňskou odměnou a uděluje
se
a)
b)

policejnímu prezidentovi,
policistovi v generálské hodnosti.

Kord lze udělit
a)
policistovi ve sluţební hodnosti vrchní rada nebo vrchní státní rada, pokud je
zařazen na sluţební místo náměstka policejního prezidenta, ředitele (zástupce
ředitele) nebo vedoucího (zástupce vedoucího) organizačního článku Policejního
prezidia České republiky nebo ředitele (zástupce ředitele) útvaru policie, jestliţe
jeho sluţební poměr
1. trval alespoň 30 let a
2. končí z důvodu dosaţení stanoveného věku, propuštěním ze zdravotních důvodů,
nebo propuštěním na vlastní ţádost,
b)
výjimečně policistovi za zvlášť mimořádné zásluhy o policii,
c)
významnému pracovníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za zvlášť mimořádné
zásluhy o policii.
Popis
Kord se skládá z čepele, jílce
a pochvy. Čepel je rovná o délce
840 mm a šířce 19 aţ 20 mm
s
oboustranným
výbrusem
a
jednostranným
ostřím;
je
zhotovena z nerezové oceli
klínového
průřezu;
ostří
je
nebroušeno. Čepel je značena
pořadovým číslem kusu a značkou
výrobce. Jílec se skládá z koše
a rukojeti. Rukojeť je potaţena kůţí
z rejnoka černé barvy a je šestkrát
obtočena
dvakrát
splétaným
drátkem,
hřbet
rukojeti
je
z poniklované oceli po stranách s polokruhovými výstupky se symbolem policie, nebo
s vyobrazením českého lva, je zakončen hlavicí, která je zdobena od středu vycházejícími

svislými řadami kuliček. Koš je tvarově shodný s košem kordu vzor 31 pro úředníky policie,
je vyroben z niklované mosazi, se třemi úponky; koš i jednotlivé úponky jsou zdobeny
lipovými listy. Pochva je z ocelového plechu, leskle niklovaná, v horní části je opatřena
objímkou o délce 150 mm, která je z přední strany opatřena velkým státním znakem České
republiky, který je umístěn mezi dvěma řadami kuliček; pod spodní řadou je svislá řada
lipových listů; na zadní straně objímky jsou dvě vodorovná ouška pro zavěšení; spodní
objímka má dvě řady kuliček, mezi kterými je perlení;spodní část objímky je opatřena
ostruhou. Součástí Kordu je doklad o jeho udělení se jménem, příjmením, zkratkou
hodnostního označení nebo hodnosti a akademickými či jinými obdobnými tituly osoby, jíţ
byl Kord udělen, s pořadovým číslem Kordu a podpisem toho, kdo Kord udělil.
Pamětní bodák
Pamětní bodák je čestným věcným darem policie. Pamětní bodák udělený policistovi je
kázeňskou odměnou a lze jej udělit
a)

b)
c)
d)

policistovi ve sluţební hodnosti rada, pokud je zařazen na sluţební místo ředitele
zástupce ředitele) nebo vedoucího (zástupce vedoucího) organizačního článku
Policejního prezidia České republiky nebo ředitele (zástupce ředitele) útvaru
policie, z důvodů uvedených v čl. 9 odst. 3 písm. a),
výjimečně policistovi za mimořádné zásluhy o policii,
významnému pracovníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za mimořádné
zásluhy o policii,
místo Kordu, je-li to vhodnější.

Medaile Za rozhodnost, medaile Za vzdělanost a profesionalitu, medaile Za vytrvalost
A medaili Za obětavost
Medaile byly zřízeny pokynem policejního prezidenta ze dne 28. července 2008 a zrušeny
dne 3. srpna 2009 pokynem policejního prezidenta. Tyto medaile zde záměrně uvádím,
neboť se v rozkazech nachází, nicméně nikdy nebyly vyrobeny ani uděleny z důvodů
víceméně finančních. Pro účely výběrového řízení byly vyrobeny pouze modely ze sádry.

Medaile Za rozhodnost
Bylo moţné jí udělit
a)

policistovi a zaměstnanci policie za příkladné splnění sluţebního nebo pracovního
úkolu nebo za obdobný čin, zejména na úseku ochrany vnitřního pořádku a
bezpečnosti, který vedl k úspěšnému zadrţení pachatele trestné činnosti, odhalení
trestného činu, zabránění škodlivému následku nebo poskytnutí pomoci policistou
nebo zaměstnancem policie.

Popis medaile
Medaile Za rozhodnost je zhotovena z lesklé tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru
35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně při spodním pravém okraji kruhového pole je
výrazný nápis „ROZHODNOST“, od něho se z excentricky zvoleného bodu šíří do plochy
různě veliké kruhy, které vymezují nové plochy. Naproti nápisu je symbol vyjadřující špičku
ledovce a šíři prostoru, ve kterém je zpracován stylizovaný lipový list. Na zadní straně je
vyraţen symbol policie a značka výrobce. Medaile Za rozhodnost je pohyblivým
průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze, široké 32 mm, dlouhé 55 mm
a ukončené připínací jehlicí. Stuha je hnědé barvy, při okrajích je lemována širšími pruhy
tmavě ţluté barvy. K medaili Za rozhodnost náleţí stuţka o rozměrech 32 x 11 mm, barevně
shodná se stuhou. Etuje hnědé barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm je vyloţena ţlutým
sametem. Součástí medaile Za rozhodnost je doklad o jejím udělení se jménem, příjmením,
zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti a akademickými či jinými obdobnými tituly
osoby, jíţ byla medaile Za rozhodnost udělena, a podpisem policejního prezidenta
Medaile Za vzdělanost a profesionalitu
Bylo moţné jí udělit ve dvou stupních
a)

b)

I. stupeň bylo moţné udělit policistovi, zaměstnanci policie a jiné fyzické osobě,
kteří docílili vynikajících výsledků v oblasti vzdělávání policistů nebo zaměstnanců
policie nebo se zásadním způsobem podíleli na vědeckém výzkumu v oboru
kriminalistika nebo v další forenzní vědě či na technickém rozvoji s tím
souvisejícím,
II. stupně bylo moţné lze udělit policistovi a zaměstnanci policie, který dosáhl velmi
hodnotných výsledků ve sluţební nebo pracovní činnosti souvisící se
sebevzděláváním.

Popis medaile
Medaile Za vzdělanost a profesionalitu je zhotovena z pozlacené (medaile Za vzdělanost
a profesionalitu I. stupně), nebo postříbřené (medaile Za vzdělanost a profesionalitu II.
stupně) tombakové slitiny v matovém provedení, má kruhový tvar o průměru 35 mm
a tloušťku 3 mm. Na ploše tvořené kosodélníky, uvnitř kterých jsou symboly naznačující
atributy vzdělanost a profesionalitu, je výrazný nápis v latině „QUARITE ET
INVENIENTIS“ (hledejte a naleznete). Na zadní straně je vyraţen symbol policie a značka
výrobce. Medaile Za vzdělanost a profesionalitu je pohyblivým průvlečným závěsem
připevněna ke zdvojené stuze, široké 32 mm, dlouhé 55 mm a ukončené připínací jehlicí.
Stuha je fialové barvy, na okrajích je ukončena širšími pruhy barvy šedé. K medaili Za
vzdělanost a profesionalitu náleţí stuţka o rozměrech 32 x 11 mm, barevně shodná se
stuhou. Etuje fialové barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm je vyloţena šedým sametem.

Součástí medaile Za vzdělanost a profesionalitu je doklad o jejím udělení se jménem,
příjmením, zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti a akademickými či jinými
obdobnými tituly osoby, jíţ byla medaile Za vzdělanost a profesionalitu udělena,
a podpisem policejního prezidenta.
Medaile Za vytrvalost
Bylo ji moţné ji udělit policistovi a zaměstnanci policie za dosahování velmi dobrých
výsledků ve sluţební nebo pracovní činnosti ve spojení se sluţební nebo pracovní obětavostí
a vytrvalostí v jednom oboru po dobu alespoň 10 let.
Popis medaile
Medaile Za vytrvalost je zhotovena z postříbřené tombakové slitiny v lesklém provedení, má
kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně se ze středu tvořeného
barevným emailovým krouţkem fialové barvy, na jehoţ půdorysu je stylizovaný lipový list,
rozbíhá deset profilovaných paprsků, které jsou zakončeny šikmými ploškami. Ve výsečích
paprsků na střední ploše medaile jsou v kruhu seřazena písmena tvořící nápis
„VYTRVALOST“. Na zadní straně je vyraţen symbol policie a značka výrobce. Medaile Za
vytrvalost je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze, široké 32 mm,
dlouhé 55 mm a ukončené připínací jehlicí. Stuha je šedé barvy, na okrajích je ukončena
širšími pruhy fialové barvy. K medaili Za vytrvalost náleţí stuţka o rozměrech 32 x 11 mm,
barevně shodná se stuhou. Etuje šedé barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm je vyloţena
fialovým sametem. Součástí medaile Za vytrvalost je doklad o jejím udělení se jménem,
příjmením, zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti a akademickými či jinými
obdobnými tituly osoby, jíţ byla medaile Za vytrvalost udělena, a podpisem policejního
prezidenta.
Medaili Za obětavost
Bylo ji moţné ji udělit
a)

policistovi a zaměstnanci policie jako ocenění dlouhodobé věrnosti jeho povolání,
moudrosti a osobní obětavosti

Popis medaile
Medaile Za obětavost je zhotovena z postříbřené tombakové slitiny v matovém provedení,
má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je ve vnějším
mezikruţí umístěno symetricky dvanáct profilovaných paprsků hvězdy. Ve vnitřním kruhu
při dolním okraji je výrazný nápis „ZA OBĚTAVOST“, nad ním je symbol českého lva. Na
zadní straně je vyraţen symbol policie a značka výrobce. Medaile Za obětavost je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze se svislými pruhy v pořadí
barev modrá, červená, modrá, ţlutá, červená, ţlutá, modrá, červená, modrá, široké 32 mm,
dlouhé 55 mm a ukončené připínací jehlicí. K medaili Za obětavost náleţí stuţka
o rozměrech 32 x 11 mm, barevně shodná se stuhou. Etuje modré barvy o rozměrech 115 x
75 x 25 mm je vyloţena bílým sametem. Součástí medaile Za obětavost je doklad o jejím
udělení se jménem, příjmením, zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti
a akademickými či jinými obdobnými tituly osoby, jíţ byla medaile Za obětavost udělena,
a podpisem policejního prezidenta.

Účastnické odznaky
Tyto odznaky byly dosud vydávány vţdy, pokud se na území České republiky konala akce
mezinárodního charakteru při které byl nasazen větší počet policistů. Jedinou výjimku tvoří
odznak Sluţba v zahraničí, který je udělován policistům slouţícím mimo hranice naší
republiky.
Pamětní účastnický odznak „MMF 2000“
Odznak byl zřízen rozkazem policejního prezidenta č.158 ze dne 18.října 2000 v souvislosti
s úspěšným splněním úkolů policie při bezpečnostním opatření v době konání 55.Výročního
zasedání rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu
a Skupiny Světové banky v Praze.Tento odznak obdrţeli
příslušníci Policie České republiky, kteří se zúčastnili
uvedeného bezpečnostního opatření. Za zmínku stojí fakt,
ţe jako u jednoho z mála je v rozkazu zmíněn i počet
zadaný do výroby a to 12 500 kusů těchto odznaků.
Pamětní účastnický odznak „NATO 2002“
Odznak byl zřízen rozkazem policejního prezidenta
č.202 ze dne 18. prosince 2002 v souvislosti
s úspěšným splněním úkolů policie při bezpečnostním
opatření v době konání Summitu NATO v listopadu
2OO2 v Praze. Tento odznak obdrţeli příslušníci PČR,
kteří se zúčastnili bezpečnostního opatření v době
konání Summitu NATO v listopadu roku 2002.
Pamětní účastnický odznak „MMF 2000 + NATO 2002“
Odznak byl zřízen rozkazem policejního prezidenta
č.202
ze dne 18. prosince 2002 v souvislosti
s úspěšným splněním úkolů policie při bezpečnostním
opatření v době konání Summitu NATO v listopadu
2OO2 v Praze. Tento odznak obdrţeli příslušníci
Policie České republiky, kteří se zúčastnili
bezpečnostního opatření v době konání Summitu
NATO v listopadu roku 2002 a bezpečnostního opatření v době konání 55.Výročního
zasedání rad guvernérů Mezinárodního měnového fondu a Skupiny Světové banky v Praze
roku 2000 a obdrţeli odznak „MMF 2000“. Tito policisté obdrţeli odznak s kombinací
nápisů „MMF 2OOO“ a „NATO 2002“, který nahrazoval původní odznak „MMF 2000“.
Účastnický odznak Služba v zahraničí
Byl zřízen závazným pokynem policejního prezidenta č.90 dne
25.srpna 2005 a lze jej udělit
a)
policistovi, který se úspěšně zúčastnil plnění
významných úkolů policie v zahraničí. Témuţ
policistovi lze účastnický odznak Sluţba v zahraničí
udělit pouze jednou.

Popis
Účastnický odznak Sluţba v zahraničí má tvar kruhu o průměru 38 mm. Tvoří ho symbol
policie v modrém mezikruţí s nápisem „SLUŢBA V ZAHRANIČÍ“. Středem účastnického
odznaku Sluţba v zahraničí horizontálně prochází bílý, červený a modrý pruh.
K účastnickému odznaku Sluţba v zahraničí náleţí doklad potvrzující jeho udělení.
Účastnický odznak EU2009.CZ
Odznak byl zřízen rozkazem policejního prezidenta
č. 96 ze dne 23. července 2009. Tento odznak byl
udělován příslušníkům a zaměstnancům Policie České
republiky, kteří se podíleli
na organizaci nebo
bezpečnostním zajištění předsednictví České republiky
Radě Evropské unie.
Účastnický odznak MS Liberec 2009
Odznak byl zřízen rozkazem policejního prezidenta č. 96 ze dne
23. července 2009. Tento odznak byl udělován příslušníkům
a zaměstnancům Policie České republiky a vojákům z povolání,
kteří se podíleli na bezpečnostním zajištění Mistrovství světa
v lyţování 2009 v Liberci.
Účastnický odznak bezpečnostního opatření START 2010
Odznak byl zřízen rozkazem policejního prezidenta
č.133 ze dne 19. října 2010. Tento odznak byl
udělován příslušníkům a zaměstnancům Policie
České republiky a pracovníkům orgánů veřejné
správy, kteří se podíleli na bezpečnostním zajištění
jednání prezidentů Ruské federace a Spojených
států amerických v Praze v roce 2010.
Další odznaky
Do této kategorie můţeme zařadit
kapsové odznaky, kdy se jedná o znak
útvaru umístěný na koţeném poutku.
V případě, ţe výstrojní součástka nemá
pravou kapsu je pro tento případ pouţíván
odznak ve tvaru znaku policejního
prezídia s uchycením na špendlík, který je
často označován jako kapsový odznak pro
ţeny. Tyto odznaky mají i některé útvary a
další organizační články policie, kdy
slouţí k rychlé orientaci zařazení daného příslušníka k určitému
útvaru, krajskému ředitelství, územnímu odboru či městskému
ředitelství.

Hudba Hradní stráţe a Policie České republiky
Tento útvar spadá přímo pod Policejní prezídium ČR. Hudba Hradní stráţe a Policie České
republiky je velký dechový orchestr, který jiţ více neţ šedesát let vysoce profesionálně
reprezentuje českou hudební kulturu, a to nejen doma, ale i v zahraničí. Svým vznikem
v roce 1945 navázal na bohatou tradici vojenských, policejních i četnických hudeb z období
první československé republiky. Mezi prvořadé povinnosti Hudby Hradní stráţe a Policie
České republiky patří zajištění hudebního doprovodu při všech státních ceremoniích na
Praţském hradě, především státních návštěv a nástupních audiencí velvyslanců. Orchestr je
také významným kulturním reprezentantem Policie České republiky a zároveň plní veškeré
sluţební úkoly vyplývající z tohoto postavení.

Plaketa Hudby HS a PČR
Plaketu obdrţeli členové Hudby HS a PČR případně osoby s blízkým vztahem k tomuto
hudebnímu tělesu. Obdrţeli ji i někteří členové partnerských orchestrů u nás i v zahraničí.

Další odznaky Hudby HS a PČR
Mezi tyto patří kulatý klopový odznak se znakem útvaru – lyrou.

Ocenění útvarů s celorepublikovou působností

Kriminalistický ústav Praha Policie České republiky
Pamětní medaile „50 let Kriminalistického sborníku“
Byla zřízena rozkazem policejního prezidenta č.124 dne 25. září
2006 a je určena
a) příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky a dalším
osobám za
1. aktivní podíl a vynaloţené úsilí při vytváření časopisu
Kriminalistický sborník,
2. výrazný autorský přínos v oblasti šíření odborných
informací souvisejících s činností policie
Popis medaile
Pamětní medaile je zhotovena z postříbřené tombakové slitiny, má
kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťce 3 mm; na lícové straně je
znázorněn motiv charakterizující symboliku, ke které byla medaile
vydána a stylizovaný nápis „50 let
Kriminalistického sborníku“; medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna
ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé
55 mm ukončené připínací jehlicí; stuha má
tmavě fialovou barvu, v levé polovině je pět
svislých prouţků širokých 1 mm oranţové barvy; k pamětní medaili
náleţí stuţka o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.
Medaile se předává v etuji modré barvy o rozměrech
115 x 75 x 25 mm vyloţené modrým sametem; součástí medaile je
doklad s vyobrazením lícové strany medaile, ve kterém jsou zapsané
identifikační údaje oceněné osoby.
Pamětní medaile „50 let Kriminalistického ústavu Praha“
Byla zřízena rozkazem policejního prezidenta č.163 dne 20. října
2008 a je určena
a) příslušníkům a zaměstnancům Policie České republiky a dalším
osobám za dlouhodobý a významný přínos pro rozvoj a budování
Kriminalistického ústavu Praha. Medaile je
tzv. párovou medailí k medaili vydané
v roce 2006 při příleţitosti 50.výročí
časopisu Kriminalistický sborník.
Popis medaile
Pamětní medaile je zhotovena z tombakové slitiny, má kruhový
tvar o průměru 35 mm a tloušťce 3 mm; na lícové straně je
znázorněn motiv charakterizující kriminalistickou techniku
a znaleckou činnost v tomto oboru; v pravé horní části ohraničené

kruhovou výsečí je znázorněn fragment daktyloskopické stopy, část dna nábojnice a část
makromolekuly DNA; podél okruţí je stylizovaný nápis 1958 – 2008 charakterizující dobu
existence Kriminalistického ústavu Praha; okruţí pamětní medaile je ohraničeno
stylizovaným lipovým listem, který vychází ze symboliky uţité na jiných atributech
Kriminalistického ústavu Praha; na rubové straně není reliéf; pamětní medaile bude
připevněna pohyblivým průvlečným závěsem ke zdvojené stuze široké 32 mm a dlouhé
55 mm ukončené připínací jehlicí v provedení zlato-ţluto-oranţové barvy; na levé straně
stuhy je pět svisle orientovaných úzkých prouţků tmavě modré barvy; k pamětní medaili
náleţí dvě stuţky o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodné se stuhou.
Plaketa k 50. výročí Kriminalistického ústavu Praha
Byla zřízena rozkazem ředitele Kriminalistického ústavu Praha Policie České republiky
č.108 dne 3.října 2008
Plaketa uděluje ředitel ústavu a je určena příslušníkům a
zaměstnancům Policie České republiky (dále jen „policie“),
dalším osobám a institucím za
1. dlouhodobý přínos při budování ústavu,
2. výrazný podíl na rozvoji znalecké činnosti v policii,
3. významnou spolupráci a propagaci ústavu,

Popis
Pro účely připomenutí 50. výročí ústavu je znak KÚ Praha zakomponován do kruhové
plochy, jeţ obsahuje komponovaný text a graficky vyjádřenou číslici „50“; plaketa je
zhotovena z tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 50 mm a tloušťce 4 mm; na
lícové straně je v levé části plocha ohraničená šikmou linií v úhlu 60 stupňů, ve které je linie
lipových listů směrem ke kruhovému okraji doplněná rovnoběţnými linkami; v pravé části
je grafický znak ústavu, který vystupuje
nad okolní plochu; kruhový znak
současně tvoří číslici „0“ ve
stylizovaném
provedení
číslice
„padesát“; v dolní části plakety je nápis
1958 – 2008 charakterizující dobu
existence ústavu; na rubové straně není
reliéf.
Další odznaky
Kulatý klopový odznak se znakem KÚP a dále odznak k 50. výročí ústavu

Letecká sluţba
Medaile ředitele Letecké služby
Byla zřízena pokynem ředitele Letecké sluţby č.9 dne 26.března 2010, medaili lze udělit
a) příslušníkovi Policie České republiky (dále jen „policista“), zaměstnanci Policie

České republiky (dále jen „zaměstnanec“) zařazenému u Letecké sluţby a bývalému
policistovi nebo zaměstnanci Letecké sluţby za
1. splnění mimořádného sluţebního nebo pracovního úkolu,
2. trvalé dosahování velmi dobrých sluţebních nebo pracovních výsledků,
3. významný přínos při budování, posilování a upevňování dobrého
jména Letecké sluţby,
4. celoţivotní přínos pro Leteckou sluţbu,
b) policistovi, zaměstnanci, fyzické nebo právnické osobě za
1. mimořádný čin vykonaný v souvislosti s činností
Letecké sluţby,
2. realizaci projektů přímo souvisejících s činností a
úkoly Letecké sluţby,
3. významný přínos při rozvíjení partnerství a spolupráce
s Leteckou sluţbou,
c) policistovi, zaměstnanci nebo fyzické osobě za plnění
úkolů v rámci sluţební nebo pracovní činnosti ve prospěch
Letecké sluţby, při kterém došlo k ublíţení na zdraví
nebo smrti policisty, zaměstnance nebo fyzické osoby
spolupracující s Leteckou sluţbou.
Medaili lze udělit téţ „in memoriam“. Medaile udělená in
memoriam se předává pozůstalým po oceněném. Nejsou-li po
oceněném pozůstalí, nebo odmítají-li její převzetí, uloţí se
medaile důstojným způsobem na posledním pracovišti
oceněného.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz. Má tvar čtverce o straně
30 mm a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je zobrazen znak Letecké sluţby, nad ním je ve
dvou řádcích nápis „LETECKÁ SLUŢBA POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“, v dolní
polovině pod znakem jsou stylizované lipové ratolesti. Na rubové straně medaile je
uprostřed znak policie, nad ním je ve třech řádcích nápis „MEDAILE ŘEDITELE
LETECKÉ SLUŢBY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“ a pod ním evidenční číslo medaile.
Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 32 mm,
dlouhé 55 mm a ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle
orientovaných pruhů modro-bílo-červeno-modrých (v poměru 10-2-2-18 mm). K medaili
náleţí stuţka o rozměrech 32 x 11 mm barevně shodná se stuhou. Medaile se předává v etui
modré barvy o rozměrech 115 x 75 x 25 mm vyloţené modrým sametem. Medaile udělená
in memoriam se předává v etui černé barvy bez stuţky. Z finančních důvodů dosud nedošlo
k výrobě tohoto ocenění.
Pamětní plaketa k 75. výročí vzniku Bezpečnostního letectva
Byla zřízena pokynem ředitele Letecké sluţby č.10 dne 26.března 2010, kdy tuto plaketu
lze udělit
(1) příslušníkovi nebo zaměstnanci Policie České republiky, fyzické nebo právnické osobě
za celoţivotní přínos pro Leteckou sluţbu a významný přínos při rozvíjení partnerství a
spolupráce s Leteckou sluţbou.
(2) Plaketu uděluje ředitel Letecké sluţby na základě písemného návrhu nebo bez návrhu.

(3) Návrhy na udělení plakety předkládají řediteli Letecké sluţby náměstek ředitele Letecké
sluţby, vedoucí technického odboru Letecké sluţby a vedoucí ekonomického odboru
Letecké sluţby cestou kanceláře ředitele Letecké sluţby a vedoucí kanceláře ředitele
Letecké sluţby přímo.
(4) Plaketu lze udělit téţ „in memoriam“. Plaketa udělená in memoriam se předá pozůstalým
po oceněném. Nejsou-li po oceněném pozůstalí, nebo odmítají-li její převzetí, uloţí se
plaketa důstojným způsobem na posledním pracovišti
oceněného.
Popis plakety
Plaketa je zhotovena z tombakové slitiny v provedení
starobronz. Má kruhový tvar o průměru 70 mm a tloušťce
5 mm. Na lícové straně plakety je zobrazen znak Letecké
sluţby, nad ním obrys vrtulníku typu EC 135 a pod ním
letopočet 1935-2010. Pod letopočtem jsou stylizované
lipové ratolesti. Po obvodu plakety je v horní polovině
nápis „LETECKÁ SLUŢBA POLICIE ČR“ a v dolní
polovině nápis „ČETNICKÉ LETECKÉ HLÍDKY“.
Rubová strana plakety je hladká. Plaketa je připevněna na dřevěné podloţce z leštěného
dřeva ve tvaru erbu o rozměrech cca 180 x 150 mm. Plaketa se předává v etui modré barvy
vyloţené sametem.
Z finančních důvodů nedošlo do současnosti k výrobě tohoto ocenění.
Plaketa k 75. výročí založení
Vzhledem ke skutečnosti, ţe nedošlo k 75. výročí útvaru
k výrobě a předání ţádného z výše uvedených ocenění,
příslušníci útvaru si nechali vyrobit na vlastní náklady
plaketu. Tuto plaketu nechali vyhotovit ve dvou
provedeních a to v provedení starobronz a omezenou sérii
ve stříbře. Na plaketě je vyobrazen znak útvaru nad nímţ
se nachází letopočty 1935 -2010, pod znakem útvaru se
nachází lipová ratolest; po obvodu plakety je pak vyveden
nápis „LETECKÁ SLUŢBA POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY“.
Další odznaky
Jedná se o tzv. „Velká křídla“ , která
jsou určena pro letecký personál –
piloty, doktory, záchranáře a další.
Dále pak existují tzv. „Malá křídla“, která byla vyráběna jako upomínkový předmět
v různých barevných variantách z hnědého, bílého, ţlutého a šedého kovu plus jeden
chromovaný. Tyto odznaky se vyráběly (mimo chromovanou verzi) vţdy ve dvou variantách
v jedné barvě, kdy první varianta měla znak Letecké sluţby
tzv. sférický trojúhelník v barevném provedení a druhá
varianta měla tento znak v barvě materiálu z jakého byly
vyrobena. Mimo tato provedení existují i křídla ze stříbra a
zlata, která byla vyrobena na zakázku.

Národní protidrogová centrála SKPV
Předchůdcem útvaru byla Protidrogová brigáda Praha, která vznikla v roce 1991. Jiţ
dvacátým rokem je útvar, který se v současnosti jmenuje Národní protidrogová centrála
policejním útvarem s celostátní působností, který se snaţí s maximálním nasazením
naplňovat účel, ke kterému byla zřízen. Jeho hlavním úkolem je vyhledávat, odhalovat
a vyšetřovat trestnou činnost na úseku nedovolené výroby a obchodu s omamnými
a psychotropními látkami a jedy, zejména v jejích organizovaných a mezinárodních
formách. Cílem je snaha o sniţování nabídky nelegálních drog v České republice
a prosazování práva v této oblasti. Kromě toho se podílí na tvorbě a realizaci národní
strategie protidrogové politiky a v preventivní oblasti vytváří projekty zaměřené na
vzdělávání odborné veřejnosti a nespecifickou
primární prevenci.
Pamětní odznak
Při příleţitosti 15. výročí zaloţení útvaru byl
vydán pro příslušníky útvaru pamětní odznak .
Odznak veterána NPC
V případě odchodu policisty po 10 letech aktivní sluţby od útvaru, tento obdrţí pamětní
odznak veterána. Ze zadní strany je pak vyryto číslo odznaku, kdy spolu s odznakem je
udělován pamětní list s vyznačením délky sluţby u útvaru a číslem odznaku.
Nůž
Jsou oceňování příslušníci
NPC, kteří slouţí déle jak
5 let a dosahují velmi
dobrých
pracovních
výsledků v souladu s kodexem cti NPC. Jedná se o věcný dar s právem jej odebrat je li
porušen kodex cti. Nůţ má na patici znak NPC, sluţební číslo majitele a na čepeli nápis
„HONOR ET JUSTITIA“ (Čest a spravedlnost).

Prsten
Příslušníkům útvaru, kteří jsou v aktivní sluţbě víc neţ 10 let je udělován stříbrný pamětní
prsten s vyobrazením znaku útvaru.

Pamětní plaketa pro příslušníky útvaru
Je udělována ředitelem útvaru na základě jeho uváţení, kdy se jedná o oboustrannou
plaketu, která je určena výhradně pro příslušníky útvaru. Z přední strany je vyobrazen znak
NPC s opisy „Policie České republiky“ „Národní protidrogová centrála“, které se vinou
kolem znaku útvaru. Ze zadní strany se pak nachází stylizované vyobrazení souboje
Herkula s bájnou Hydrou symbolizující nikdy nekončící boj útvaru s drogami.

Pamětní plaketa určená mimo rezort PČR
Je udělována ředitelem útvaru na základě jeho uváţení, kdy se jedná se jednostrannou
plaketu, která je udělována občanům či institucím mimo rezort PČR. V jejímţ středu se
nachází znak útvaru, přidrţovaný z kaţdé strany českým dvouocasým lvem. V horní části se
nachází opis „Policie České republiky“ a v dolní pak opis „ Národní protidrogová centrála“.
Další odznaky
Do této kategorie patří všechny ostatní klopové
a upomínkové odznaky, kdy za zmínku stojí starší
s jiţ nepouţívanou zkratkou útvaru „NPDC“ případně
odznaky Protidrogového odboru Plzeň a Brno.
Upozornění si zaslouţí odznak ve tvaru loga útvaru,
kdy jednobarevný byl vydán oficiálně ale barevná
verze vznikla mimo útvar a není znám její původ.

Pyrotechnická sluţba
Pyrotechnická sluţba je výkonným útvarem Policie České republiky s celorepublikovou
působností, který je gesčním pracovištěm pro oblast pyrotechnických činností
vykonávaných policejními pyrotechniky. Mezi pyrotechnické činnosti patří zejména
odborné úkony spojené s pouţíváním, vyhledáváním, shromaţďováním, prověřováním,
zneškodňováním, manipulací a přepravou munice, výbušnin, pyrotechnických výrobků,
podezřelých předmětů a nástraţných výbušných systémů. Historie útvaru se počítá od roku
1948, kdy došlo ke vzniku útvaru pod Ministerstvem vnitra pod který přešla část tehdy
vojenských pyrotechniků.
Plaketa Pyrotechnického odboru PP ČR
V roce 2003 byla vyrobena plaketa s logem Pyrotechnického
odboru Policejního prezídia ČR.
Plaketa k 50. výročí pyrotechnické služby
Jedná se jednostrannou plastovou plaketu v etui, která je
vodorovně rozdělena na dvě poloviny. V horní polovině je
znázorněn výbuch na modrém pozadí s nápisem „POLICIE
ČESKÉ
REPUBLIKY
50
LET
PYROTECHNICKÉ
ČINNOSTI“. V dolní polovině se pak na hnědém pozadí nachází
vyobrazení tří svázaných lipových listů s datem 1998.
Plaketa k 55. výročí pyrotechnické služby
Jedná se o jednostrannou plaketu z kovové slitiny v barvě
bronzu, jejíţ výtvarné ztvárnění je dílem akademického sochaře
Vlastislava Housy. Byla udělována jako ocenění pyrotechnikům
Policie ČR na Mezinárodní konferenci policejních pyrotechniků,
organizované tehdejším Pyrotechnickým odborem Policejního
prezidia Policie ČR a konané v červnu 2004 v areálu Policejní
akademie v Praze.
Plaketa k 60. výročí pyrotechnické služby
Byla předávána registrovaným účastníkům III. mezinárodní
pyrotechnické konference, která se konala ve dnech 2. aţ 5.září
2008 v areálu Policejní akademie ČR v Praze. Plaketa je z čirého
skla z vybroušeným motivem.
Další odznaky
Odznak pyrotechnika policie – oválný
odznak existuje ve dvou barevných
variantách bílé a modré, kdy tyto odznaky v počtu
5 ks obdrţelo v roce 2003 několik pyrotechniků z
Hradce Králové. V současnosti je nabízen výrobcem
pro pyrotechniky policie. Odznak Pyrotechnické
sluţby Praha do klopy , byl pouţíván příslušníky útvaru.

Sluţba cizinecké policie
Sluţba cizinecké policie je vysoce specializovanou sloţkou Policie České republiky, která
plní úkoly související s povolováním vstupu a pobytu cizinců na území České republiky,
odhalováním nelegální migrace, uplatňováním represivních opatření vůči cizincům
zdrţujícím se na území České republiky v rozporu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů,
plněním úkolů vyplývajících z mezinárodních smluv a přímo pouţitelných právních
předpisů Evropského společenství a řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti
s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností.
Čestný odznak Psovod služby cizinecké a pohraniční policie
Byl zřízen pokynem ředitele Policie České republiky sluţby
cizinecké a pohraniční policie č.58 dne 17. dubna 2007 v těchto
stupních
(1) Čestný odznak III. stupně.
(2) Čestný odznak II. stupně.
(3) Čestný odznak I. Stupně.
Jejich udílení se řídi následující kritérii
(1) Čestný odznak III. stupně lze udělit
a) za 1. místo v jednotlivcích na oblastní soutěţi sluţby,
nebo
b) za nejméně pětiletou úspěšnou práci psovoda v přímém výkonu sluţby a
trojnásobnou účast na oblastní soutěţi sluţby, nebo
c) za mimořádné zásluhy o sluţební kynologii na teritoriální úrovni.
(2) Čestný odznak II. stupně lze udělit
a) za 1., 2. nebo 3. místo v jednotlivcích na celostátní soutěţi sluţby, nebo
b) za nejméně osmiletou úspěšnou práci psovoda v přímém výkonu sluţby
a dvojnásobnou účast na celostátní soutěţi sluţby s umístěním na 1., 2. nebo
3. místě v druţstvech, nebo
c) za mimořádné zásluhy o sluţební kynologii na úrovni sluţby.
(3) Čestný odznak I. stupně lze udělit
a) za 1., 2. nebo 3. místo v jednotlivcích na celostátní soutěţi Policie České
republiky (dále jen „policie“), nebo
b) za nejméně desetiletou úspěšnou práci psovoda v přímém výkonu sluţby a
dvojnásobnou účast na celostátní soutěţi policie s umístěním na 1., 2. nebo
3. místě v druţstvech, nebo
c) za mimořádné zásluhy o sluţební kynologii na úrovni policie.
(4) Mimořádnými zásluhami ve smyslu odst. 1, 2, 3 písm. c) se rozumí zejména
a) zásluhy o rozvoj sluţební kynologie na teritoriální úrovni, úrovni sluţby nebo
policie,
b) příkladné úspěšné a opakované praktické pouţití sluţebního psa (zejména vedlo-li
prokazatelně k odhalení nebo zabránění spáchání trestného činu, nebo k odhalení
pachatele trestného činu nebo věcí souvisejících s trestnou činností, apod.).
(5) Čestný odznak lze ve smyslu odst. 4 písm. a) udělit kromě policistům i jiným osobám,
které se prokazatelně zaslouţily o rozvoj sluţební kynologie na různých úrovních.
(6) Jestliţe byl jiţ policista za zásluhy ve smyslu odst. 4 písm. b) v minulosti oceněn

čestným odznakem, bude mu při opětovném udělení čestného odznaku za další zásluhy
přiznán stupeň navazující na stupeň předchozí.
(7) Pro účely udělení jednotlivých stupňů čestného odznaku se uznávají účasti na soutěţích
sluţby a policie v kategorii hlídkové, pátrací a v kategoriích speciálních.
(8) Udělení vyššího stupně čestného odznaku není podmíněno získáním niţšího stupně,
zároveň není nárok na získání stupně niţšího.
O udělení čestného odznaku je vystaveno osvědčení opatřené evidenčním číslem, které dále
obsahuje stupeň čestného odznaku, hodnost, jméno a příjmení oceněného, datum udělení a
podpis ředitele sluţby nebo jeho zástupce
Popis čestného odznaku
Odznak má tvar štítu o výšce 40 mm a šířce 30 mm. Tvoří jej kruhový symbol sluţby v
barevném provedení (kombinace modré, zelené, bílé, šedé a černé barvy) umístěný ve středu
odznaku, po obvodu lemovaný nápisem „Sluţba cizinecké a pohraniční policie“. Ve spodní
části odznaku je umístěn nápis „PSOVOD“ a pod ním je římskými číslicemi uveden stupeň
„I., II. nebo III“.
Odznak speciálních činností Služby cizinecké policie
Byl zřízen pokynem ředitele Sluţby cizinecké policie č.84 dne 7. července 2009 , kdy se
uděluje v oborech speciálních činností Sluţby cizinecké policie (dále jen „Sluţba“)
a) kynologie,
b) střelba z odstřelovačské pušky,
c) pyrotechnická činnost
d) vyhodnocování dokladů
Důvody udělování odznaku
(1) Odznak III. stupně lze udělit příslušníkovi Policie České republiky (dále jen „policista“)
za dosaţený stupeň profesní připravenosti ve vykonávaném oboru speciální činnosti
u sluţby spočívající v
a) příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u Sluţby a umístění na
b) 1. místě v kategorii jednotlivců v oblastním (regionálním) kole soutěţe
organizovaném Sluţbou nebo Sportovním klubem Policie České republiky
dále jen „klub“) ve vykonávaném oboru speciální činnosti, nebo
c). nejméně pětiletém příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u
Sluţby a trojnásobné účasti na oblastním (regionálním) kole soutěţe
organizovaném Sluţbou nebo klubem ve vykonávaném oboru speciální činnosti,
nebo
d) nejméně osmiletém příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u
Sluţby,
e) fyzické nebo právnické osobě za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru speciálních
činností Sluţby na úrovni organizačního článku Sluţby.
(2) Odznak II. stupně lze udělit policistovi za dosaţený stupeň profesní připravenosti ve
vykonávaném oboru speciální činnosti u Sluţby spočívající v
a) příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u Sluţby a umístění na
1., 2. nebo 3. místě v kategorii jednotlivců v celostátní soutěţi organizované
Sluţbou nebo klubem ve vykonávaném oboru speciální činnosti, nebo
b) nejméně osmiletém příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u
Sluţby a dvojnásobné účasti v celostátní soutěţi organizované Sluţbou nebo

klubem ve vykonávaném oboru speciální činnosti a umístění na 1., 2. nebo 3.
místě v druţstvech,
c) nejméně desetiletém příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u
Sluţby,
d) fyzické nebo právnické osobě za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru speciálních
činností Sluţby na úrovni Sluţby.
(3) Odznak I. stupně lze udělit policistovi za dosaţený stupeň profesní připravenosti ve
vykonávaném oboru speciální činnosti u Sluţby spočívající v
a) příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u Sluţby a umístění na
1., 2. nebo 3. místě v kategorii jednotlivců v celostátní soutěţi Policie České
republiky ve vykonávaném oboru speciální činnosti, nebo
b) nejméně desetiletém příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností u
Sluţby a dvojnásobnou účast v celostátní soutěţi Policie České republiky ve
vykonávaném oboru speciální činnosti s umístěním na 1., 2. nebo 3. místě
v druţstvech, nebo
c) nejméně patnáctiletém příkladném výkonu sluţby v oboru speciálních činností
u Sluţby,
d) fyzické nebo právnické osobě za mimořádné zásluhy o rozvoj oboru speciálních
činností Sluţby přesahující úroveň Sluţby.
(4) Udělení vyššího stupně odznaku není podmíněno získáním jeho niţšího stupně.
(5) Odznak lze v jednotlivých stupních udělit pouze jednou.
(6) Odznak lze odejmout policistovi za jednání poškozující Policii České republiky nebo za
jednání, které je v příkrém rozporu s důvody jejího udělení.

Popis Odznaku
(1) Odznak tvoří gotický štít v kruhu na křídlech o rozměrech 40 x 67 mm. Je zhotoven z
biţuterní slitiny v provedení starostříbro, barva štítu je podle stupně odznaku bronzová,
stříbrná nebo zlatá.
(2) V kruhu kolem štítu jsou umístěny nápisy „Sluţba cizinecké policie“ a „Speciální
činnosti“. Na štítu je umístěn piktogram podle oboru vykonávané speciální činnosti
a) hlava psa, pro obor kynologie,
b) odstřelovačská puška v zaměřovací osnově, pro obor střelby z odstřelovačské
pušky,
c) vybuchující puma na pozadí stylizovaných lipových ratolestí, pro obor
pyrotechnické činnosti.
d) lupa a pinzeta, pro obor vyhodnocování dokladů.
(3) Piktogramy jsou doplněny římskou číslicí označující I., II. nebo III. stupeň odznaku
podle článku 2 pokynu.
(4) Součástí odznaku je doklad o jeho udělení opatřený evidenčním číslem, který dále
Obsahuje jméno, příjmení, sluţební hodnost nebo zkratku hodnostního označení a
akademický či jiný obdobný titul osoby, jíţ byl odznak udělen, datum udělení
a podpis ředitele Sluţby.
Pamětní medaile služby cizinecké policie
Byla zřízena pokynem ředitele Sluţby cizinecké policie č.131 dne 6. října
2009, pamětní medaili lze udělit
příslušníkovi policie (dále jen „policista“) a zaměstnanci Sluţby
cizinecké policie zejména za projevení osobní statečnosti, splnění
zvlášť významného sluţebního nebo pracovního úkolu, za
dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních
výsledků,
b)
policistovi a zaměstnanci Sluţby cizinecké policie k ţivotnímu
jubileu a při příleţitosti odchodu do starobního důchodu,
c)
příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za spolupráci se
Sluţbou cizinecké policie,
d)
fyzické osobě a právnické osobě za dlouholetou a významnou
spolupráci se Sluţbou cizinecké policie.
Pamětní medaili lze udělit téţ in memoriam. Pamětní medaile udělená
oceněnému, který před jejím předáním zemřel, se předává pozůstalým po
oceněném. Nejsou-li po oceněném pozůstalí nebo odmítají-li pozůstalí
převzetí, uloţí se důstojným způsobem na posledním pracovišti
oceněného.
a)

Popis medaile
Pamětní medaile je kulatá o průměru 35 mm, na lícové straně je umístěn znak Sluţby
cizinecké policie (hlava psa), na zadní straně je vyraţen symbol Policie České republiky.
Pamětní medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze, široké
32 mm, dlouhé 55 mm a ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle
orientovaných pruhů v pořadí barev modrá, červená, bílá, modrá, černá, ţlutá, černá, ţlutá,
černá, ţlutá, černá, modrá, bílá, červená a modrá. K Pamětní medaili náleţí stuţka o
rozměrech 32 x 10 mm, barevně shodná se stuhou. Na ţlutém podkladu je umístěn znak

Sluţby cizinecké policie o průměru 10,2 mm. Součástí Pamětní medaile je doklad o jejím
udělení se jménem, příjmením, zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti
a
akademickými či jinými obdobnými tituly osoby, jíţ byla Pamětní medaile udělena, a
podpisem ředitele Sluţby cizinecké policie.
Plaketa Služby cizinecké policie
Byla zřízena pokynem ředitele Sluţby cizinecké policie č.131
dne 6. října 2009, plaketu lze udělit
a)
policistovi a zaměstnanci Sluţby cizinecké policie
zejména za projevení osobní statečnosti,
splnění
zvlášť významného sluţebního nebo pracovního
úkolu, za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi
dobrých pracovních výsledků,
b)
policistovi a zaměstnanci Sluţby cizinecké policie k
ţivotnímu jubileu a při příleţitosti odchodu do
starobního důchodu,
c)
příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za spolupráci se Sluţbou
cizinecké policie,
d)
fyzické osobě a právnické osobě za dlouholetou a významnou spolupráci se
Sluţbou cizinecké policie.
Plaketu lze udělit téţ in memoriam. Plaketa udělená oceněnému, který před jejím předáním
zemřel, se předává pozůstalým po oceněném. Nejsou-li po oceněném pozůstalí nebo
odmítají-li pozůstalí převzetí, uloţí se důstojným způsobem na posledním pracovišti
oceněného.
Další odznaky
Mezi další odznaky můţeme zařadit dva typy klopových
odznaků. Sluţba rovněţ má kapsový odznak a tzv. odznak
pro ţeny.

Oddělení doprovodu letadel
V roce 2009 byla vydána pamětní mince u příleţitosti
pátého výročí zaloţení specializovaného oddělení
doprovodu letadel. Mince je o průměru 4 cm, kdy na
lícové straně se nachází znak útvaru Oddělení
doprovodu letadel a na rubové straně je umístěn symbol
Policie České republiky a opis : POLICIE ČESKÉ
REPUBLIKY . Tento útvar disponuje rovněţ klopovým
odznakem ve tvaru znaku útvaru.

Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality SKPV
Vznikl v roce 2003, kdy bylo nutné vytvoření vysoce specializované, odborně zdatné,
maximálně flexibilní, mobilní a morálně silně odolné policejní sloţky zaměřené na boj
s nejnebezpečnějšími formami korupce a závaţné
hospodářské a finanční kriminality, za důsledného
vyuţívání kriminálního zpravodajství (zpravodajského
procesu) jako základní metody vysoce profesionálního
získávání a zpracování operativních informací, jejich
analýzy a následného vyuţití pro rozhodovací proces
státních orgánů v oblasti předcházení ekonomické
kriminalitě, efektivní a kvalitní průběh a výstup v oblasti
trestního řízení, zajištění co největšího objemu výnosů
ze závaţné trestné činnosti a majetku pachatelů pro
náhradu škod a případný trest propadnutí majetku nebo
věci.
Plaketa ÚOKFK
Jedná se o plaketu, která je primárně určena pro pracovníky útvaru jako upomínkový
předmět.Ve výjimečných případech je udělován osobám zaměstnaným ve státní správě,
které spolupracují s útvarem.
Další odznaky
Jediným dalším odznakem je oválný klopový odznak se znakem útvaru.

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV
Útvar pro odhalování organizovaného zločinu SKPV vznikl v lednu 1995, je výkonným
pracovištěm sluţby kriminální policie a vyšetřování s působností na celém území České
republiky. Ve vymezeném rozsahu je koordinační, metodickým a kontrolním pracovištěm.
ÚOOZ plní v oblasti boje s organizovaným zločinem v ČR úkoly stanovené příslušnými
zákony a národními bezpečnostními strategiemi. Hlavními úkoly jsou zejména:
1. Získávání, soustřeďování, uchovávání, analýza a vyuţívání informací
důleţitých pro boj s organizovaným zločinem
2. Odhalování, vyšetřování a zjišťování pachatelů TČ:
 na úseku nedovoleného obchodování nebo
přechovávání zbraní střeliva, vojenského materiálu,
radioaktivních látek atp.
 v oblasti obchodu s lidmi a nelegální migrace
 násilné trestné činnosti, vydírání, nástraţných
výbušných systémů
 v oblasti padělání a pozměňování peněz a dalších
platebních prostředků
 v oblasti terorismu a extremismu
 v oblasti zločineckých struktur a jejich aktivit na území ČR
 v oblasti rozsáhlé majetkové trestné činnosti

Plaketa ÚOOZ
Jedná se o jednostrannou plaketu s vyobrazením znaku útvaru, která je udělována ředitelem
útvaru na základě jeho uváţení. Je určena pro příslušníky útvaru případně pro další osoby či
instituce spolupracující s útvarem.
Další odznaky
Do této kategorie můţeme zařadit klopový odznak ve tvaru znaku
útvaru.

Útvar pro odhalování zločinů komunismu SKPV
Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen ÚDV) vznikl rozhodnutím
ministra vnitra 1. ledna 1995,kdy spadal pod Ministerstvo spravedlnosti. Od 1. ledna 2002 je
ÚDV ze zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, v platném znění, součástí sluţby
kriminální policie a vyšetřování. Základní poslání ÚDV je odhalovat a stíhat trestné činy
v spáchané v období mezi 25. únorem 1948 a 29. prosincem 1989, které nebyly
z politických důvodů pravomocně rozhodnuty.
Pamětní plaketa (mince) k 15. výročí založení útvaru
V roce 2010 vydána pamětní
mince k 15. výročí zaloţení
útvaru. Mince byla udělována
pracovníkům útvaru případně
osobám, které byly blízce spjaty
s útvarem.

Útvar pro ochranu
ústavních činitelů
Útvar zajišťuje:
 osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní dopravu trvale chráněných ústavních
činitelů České republiky
 osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní dopravu osob, kterým je po dobu jejich
pobytu na území České republiky poskytována ochrana podle mezinárodních dohod
 ochranu diplomatických objektů (zastupitelských úřadů a rezidencí velvyslanců)
 ochranu chráněných objektů a prostorů zvláštního významu pro vnitřní pořádek a
bezpečnost, které schválila vláda - Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu
Parlamentu ČR, Ústavního soudu ČR, Úřadu vlády ČR, Ministerstva zahraničních
věcí ČR, Min. vnitra ČR a dalších (např. část mezinárodního letiště Praha -Ruzyně)
 provádí hygienicko-toxikologickou ochranu
 v souvislosti s ochranou chráněných osob organizuje opatření k zajištění bezpečnosti
osob a objektů

Federální ochranná sluţba
V roce 1991 byl zákonem č.333 zřízen Federální policejní sbor, který ze zákona zajišťoval
ochranu ústavních činitelů České a Slovenské Federativní Republiky a bezpečnost
chráněných osob, kterým je při jejich pobytu na území České a Slovenské Federativní
Republiky
poskytována
osobní
ochrana
podle
mezinárodních dohod.
Rozlišovací odznaky
V této době byly pouţívány
pro příslušníky ochranné
sluţby kulaté rozlišovací
odznaky s nápisem FOS pod kterým se nacházel státní znak. Dále se zde nacházel nápis
„Federální ochranná sluţba“ nebo „Federálna ochranná sluţba“ podle místa dislokace útvaru
v Praze či Bratislavě. Tyto odznaky byly vyráběny ve třech barevných variantách a to
červené, modré a bílé a dvou provedeních podkladu stříbrného a zlatého. Odznaky se
stříbrným pokladem byly určeny pro muţstvo a ty se zlatým pro poddůstojníky. Jejich
uchycení bylo řešeno jehlou nebo trnem s puzetou, kdy odznaky byly ze zadní strany
číslovány ale byly pouţívány i odznaky bez čísla.
Jednorázové odznaky
V letech 1993 aţ 1998 se označení příslušníků na bezpečnostních akcích provádělo
jednorázovými odznaky o různých průměrech a barevném provedení. Na těchto odznacích
se kromě barevných variant pouţívala rovněţ písmena abecedy a číslice. Styční důstojníci
jich měli desítky různých barev ve tvaru kapky, krouţku, kolečka, šperku apod. (cca 19921998). Na obrázcích jsou některé z mnoha moţných variant barev a velikostí.

Rozlišovací odznaky tzv. „Pežoty“
Přezdívka odznaku je odvozena od jeho vzhledu, který vzdáleně připomíná logo výrobce
automobilů Peugeot. Jedná se o kulatý odznak o průměru 17mm jehoţ hlavním motivem
dvojocasý lev v zlatém kruhu vyvedený ve zlaté barvě, kdy okraj odznaku je orámován
zlatou barvou. V mezikruţí se pak nalézá nápis „OCHRANNÁ SLUŢBA POLICIE ČR“.
Všechny odznaky byly a jsou opatřeny na rubu "trnem" pro uchycení a trojmístným
evidenčním číslem.Tyto odznaky se začaly pouţívat od 23.2.1999 a dají se rozdělit na
2 skupiny
1) trvalé -měli je přiděleni policisté na příslušné funkci po celou dobu zařazení.

Byly vydány 4 vzory - černý, modrý, zelený a červený, kdy barvy slouţily pro odlišení

různých odborností uvnitř útvaru (setkal jsem s různými verzemi vysvětlení barevnosti
odznaků, nicméně se přikláním k této) . Platnost odznaků skončila
31.12.2003. Červená barva vţdy patřila Útvaru pro ochranu prezidenta, kdy
se tento útvar osamostatnil 1. dubna 2002. Od 1.1.2004 byly tyto vzory
nahrazeny vzorem jedním - s barvou "čejenská hněď". Ostatní atributy se
nezměnily. Tento vzor přestal platit k 1.9.2009 a byl nahrazen novým, který
zde vzhledem k jeho platnosti neuvádím.
2) dočasné – jednaly se „peţoty“ v barvách bílé, ţluté, světlezelené, světlemodré či fialové.
Jednalo se o odznaky, které byly vyuţívány na jednotlivé akce zejména v případech, kdy
došlo k posílení výkonu příslušníky z ostatních útvarů např. při Zasedání MMF v Praze roku
2000. Po skončení akce se odznaky vybíraly zpět. O odznaky se starali styční důstojníci
a vydávali je na jednotlivé akce (jedna akce = jedna barva, ale jedna barva = více akcí).
Odznak jedné barvy mohl být pouţit několikrát na různé akce (v zásadě tak dlouho, neţ
počet ztracených a nevrácených odznaků překročily určitou mez a odznaky byly vyřazeny).
Uchycení těchto odznaků bylo opět řešeno jehlou či trnem s puzetou.

Nový znak
K 20. výročí novodobé historie útvaru byl vytvořen oficiální znak
útvaru, který je pouţíván od 7. prosince roku 2010. Byl vyroben
kapsový odznak, tzv. odznak pro ţeny, miniatura znaku útvaru a
jeden kulatý odznak.
Význam symboliky znaku Útvaru pro ochranu ústavních
činitelů ochranné sluţby Policie ČR
Barvy: Státní barvy jsou jedním ze státních symbolů České
republiky. Jsou to bílá, červená a modrá v uvedeném pořadí. Bílá
barva symbolizuje čistotu, červená krev prolitou vlastenci za
svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu. Světle modré pozadí znaku odkazuje na barvy
státní vlajky a také na to, ţe ochránci vykonávají sluţbu v civilním obleku, tmavě modré
pozadí je potom barvou sluţební kombinézy. To symbolizuje, ţe v případě nutnosti je tým
schopen úspěšně provádět i bojovou činnost, aby chránil ţivoty a zdraví jím svěřených osob.
Štít: Symbolem ochrany je štít. Štít je obranný prostředek slouţící k odráţení úderů a osobní
ochraně vojáků. Štít měl po celou dobu své historie především ochrannou, ale i dekorativní
funkci.
Lev: V roce 1247 přijal Přemysl Otakar II., jako markrabě moravský, znamení dvouocasého
lva. Tento lev se 23. září 1253, kdyţ Přemysl Otakar II. zdědil královský trůn, stal znakem
českého krále. Od roku 1270 uţíval Přemysl Otakar II. pečeti s jezdcem, který nese červený
prapor s bílým dvouocasým lvem. Od znaku českého krále byly odvozeny i oficiální barvy.
Pečeti českých králů se zavěšovaly na bíločervené závěsy. Za vlády Přemysla Otakara II.
vznikla také moravská stříbrno-červeně šachovaná orlice. Po smrti Přemysla Otakara II. si
šlechtická zemská obec přivlastnila za svůj znak dvouocasého lva. Po celou první polovinu
13. století u nás byly uţívány orlice a lev souběţně. Za vlády Jana Lucemburského byl

zaveden čtvrcený štít s českým lvem v 1. a 4. poli a ve 2. a 3. poli byl znak lucemburského
hrabství. Krále však nadále reprezentovala pečeť se samostatným dvouocasým lvem, které
se od 14. století říkalo pečeť koruny české.
Štít se lvem: Štít s českým lvem na znaku útvaru symbolizuje to, ţe útvar svými činnostmi
vykonává vůli státu při ochraně významných osob pobývajících na území České republiky,
ke kterým je vázán mezinárodními smlouvami.
Poloha meče a štítu: Polohou meče a štítu je vyjádřeno drţení v rukou rytíře připravenému
k boji.
Meč: Meč je symbol síly, spravedlnosti, moci, víry a loajality.
Meč je označován za " KRÁLE ZBRANÍ " a to z jediného
důvodu - po tisíce let se pouţíval meč jako hlavní zbraň a to aţ
do doby, kdy byly vynalezeny palné zbraně. Pokud člověk
vezme do ruky jílec meče, změní se mnoho. Získává sílu a pocit
odpovědnosti. Vnitřní hlas jej nutí meč pozvednout a vykonat s
jeho pomocí to, k čemu se zavázal sluţební přísahou.
Dva meče a štíty: Dvojice mečů a štítů nás upozorňují na to, ţe
při osobní ochraně spolupracuje tým sloţený z několika
příslušníků útvaru. Ochrana významných osob a jejich sídel je
kolektivního rázu. Není zde místo pro nespolehlivé
individualisty. Je to vyjádření kamarádských vztahů a vzájemné
spolupráce příslušníků útvaru.
Heslo: „Na vše připraven“ vyjadřuje připravenost členů útvaru k
plnění všech úkolů jim stanovených.

Útvar pro ochranu prezidenta ČR
Ochrana prezidenta je spojena se vznikem samostatné Československé republiky v roce
1918. Po nástupu prezidenta T.G.Masaryka se záhy formuje počátek policejní osobní
ochrany. Vedle T.G.Masaryka začíná v jeho okruhu v jeho okruhu pracovat k tomu zvlášť
vyčleněná stálá jednotka civilní stráţe neuniformované policie, která plní mnohdy i bez jeho
vědomí bezpečnostní úkoly k zajištění jeho osobní ochrany.. V roce 1921 se stal
přechodným sídlem prezidenta zámek v Lánech – přepravu mezi Praţským hradem
a zámkem Lány zajišťovali speciálně vybraní četníci z četnických stanic po trase. Po II.
Světové válce převzala ochranu prezidenta speciální jednotka SNB, reorganizací v roce 1948
vznikl zvláštní oddíl „HRAD“, který později jako V.správa SNB fungoval aţ do roku 1990,
kdy byla stanovena Správa ochrany prezidenta a o rok později vznikla Ochranná sluţba jejíţ
součástí byli sbor Hradní policie. Dne 1.dubna 2002 došlo k vyčlenění a osamostatnění
útvaru a v současnosti tak vykonávají výkon osobní ochrany chráněných osob dva
samostatné útvary s celorepublikovou působností a to Útvar pro ochranu ústavních činitelů
a Útvar pro ochranu prezidenta ČR.
V rámci výkonu sluţby útvar:





zajišťuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní ochranu a přepravu
prezidenta, jeho manţelky a dalších chráněných osob,
zajišťuje osobní a epizodickou ochranu a bezpečnostní přepravu osob, kterým je po
dobu jejich pobytu na území České republiky poskytována ochrana podle
mezinárodních dohod,
zajišťuje ochranu sídla prezidenta a objektů, kde pobývá,









střeţí objekty, v nichţ pobývají další chráněné osoby,
provádí hygienicko-toxikologickou, pyrotechnickou a speciální technickou ochranu,
v souvislosti s ochranou prezidenta organizuje bezpečnostní akce,
ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Vojenskou kanceláří prezidenta
republiky plní úkoly v oblasti příprav činnosti útvaru za krizových situací včetně
stavu ohroţení státu a válečného stavu,
v rozsahu své působnosti vyřizuje stíţnosti, oznámení a jiná podání fyzických a
právnických osob,
ve vymezeném rozsahu se podílí na vzdělávání a speciálním výcviku příslušníků
PČR a zaměstnanců PČR

Pamětní medaile Útvaru pro ochranu prezidenta ČR
Byla zřízena rozkazem ředitele Útvaru pro ochranu prezidenta České republiky ochranné
sluţby č.79 dne 1.prosince 2009 ke dni 28. října 2009.
a) Pamětní medaili útvaru můţe udělit ředitel útvaru příslušníkovi
a zaměstnanci Policie České republiky, zejména za
1. dosahování mimořádně dobrých výsledků nebo za
mimořádnou snahu při výkonu sluţby nebo práce v Útvaru
pro ochranu prezidenta České republiky ochranné sluţby
(dále jen „útvar“),
2. splnění důleţitého úkolu souvisejícího s činností útvaru,
3. budování a propagování dobrého jména útvaru nebo Policie
České republiky,
4. významnou spolupráci s útvarem,
5. jiný zásluţný čin,
b) Pamětní medaili útvaru lze udělit občanům ČR i cizím státním
příslušníkům, zejména za
1.budování a propagování dobrého jména útvaru nebo Policie
České republiky
2. významnou spolupráci s útvarem,
3. jiný zásluţný čin,
c) prezidentovi (exprezidentovi) ČR ředitel útvaru Pamětní medaile útvaru neuděluje Pamětní medaile útvaru všech stupňů ( I.,II.,III. stupně ) obdrţí prezident ČR (exprezident
ČR) v celku, jako soubor pamětních medailí formou čestného předání Pamětních medailí
útvaru z rukou ředitele útvaru. Soubor pamětních medailí můţe být předán rovněţ
manţelce prezidenta ČR a Policejnímu prezidentovi v jeho funkčním období. O čestném
předání pamětních medailí prezidentovi ČR a jeho manţelce je ředitelem útvaru vedena
zvláštní evidence. Prezidentům ČR a jejich manţelkám je určena číselná řada pamětních
medailí 001-010 (tzv. prezidentské pamětní medaile). Po úplném vyčerpání této číselné
řady se pouţije prezidentská série nová - číslovaná P11, P12 …. atd., kterou pro tento účel
ředitel útvaru v potřebné době zřídí,
d) nebrání-li tomu zvláštní důvody, stává se ředitel útvaru nositelem pamětních medailí
dnem, ve kterém končí ve funkci. V průběhu výkonu funkce můţe udělit řediteli útvaru
pamětní medaile útvaru policejní prezident,

e) medaili vţdy uděluje a předává ředitel útvaru ( s výjimkou uvedenou v písm. d)
g) součástí předávané medaile je osvědčení, kterým se potvrzuje udělení (čestné předání
pamětní medaile útvaru
h) ředitel útvaru můţe ve výjimečných případech, jsou-li k tomu dány zvláštní důvody,
udělenou medaili odejmout. Odejmutí medaile musí být řádně zdůvodněno.
Popis medaile
Pamětní medaile útvaru má kulatý tvar
o průměru 35 mm a síle 3 mm.
Povrchová úprava se liší v jednotlivém
stupni – I. stupeň ( pozlacená ), II.
stupeň ( starostříbro ), III. stupeň
( starobronz ). Okraj medaile je
oboustranně zvýšen. Přední strana
(avers) - zvýšený smaltovaný znak
Útvaru pro ochranu prezidenta ČR tzv.
„Semperka“, na opisu okruţí listových listů. Zadní strana (revers) – reliéfní pohled ve směru
z Petřína na část Praţského hradu a část města v podhradí, zpracovaný podle dobové grafiky
z poloviny 19. století. Stuha – vychází barevně z obrácené národní trikolory v pořadí barev,
které jsou uţity na znaku útvaru. Obrácená trikolóra je odlišená pomocí bílého a modrého
tenkého prouţku, který dělí jednotlivá barevná pole. Stuha je dlouhá 60 mm, široká 38 mm,
modro – bílá – červená – modrá – bílá v poměru 12:1:12:1:12. Stuţka o rozměru 38x12 je
navíc doplněna kruhovou miniaturou s vyraţeným znakem útvaru, která je vyhotovena ve
stejném barevném provedení jako medaile.
Pamětní odznak
Pamětní odznak byl vytvořen současně s medailí útvaru v roce
2009, kdy je udělován na základě uváţení ředitele Útvaru pro
ochranu prezidenta. První série byla nečíslovaná ze zadní strany
na jeden trn s puzetou, kdy v současné době je odznak jiţ
číslován a uchycení je provedeno dvěma trny s puzetou. Spolu
s odznakem je udělován drţiteli i certifikát.
Rozlišovací odznak tzv. „Pežot“
Od počátku byla tomuto útvaru vyhrazena červená barva (viz obrázek strana 31), kdy
v současnosti má útvar odznak nový ale vzhledem k jeho platnosti ho zde neuvádím.

Zásahové jednotky
Prvním útvarem, který u nás vznikl byl Útvar rychlého nasazení v roce 1981 v rámci
tehdejšího Sboru národní bezpečnosti, jako reakce na vlnu terorismu a únosů letadel ve světě
i u nás. Do roku 1989 byla v rámci několika reorganizací administrativně zařazena pod
různými součástmi SNB. Po roce 1989 nastala nová etapa jejího rozvoje, kdy se pojetím
výcviku a svým zaměřením postupně zařadila mezi obdobné speciální jednotky v Evropě.
Ve své činnosti je ze zákona zaměřena na provádění zákroků v případech zadrţování
rukojmích, únosů osob a dopravních prostředků a proti zvlášť nebezpečným pachatelům,
převáţně v souvislosti s organizovaným zločinem. Další zásahové jednotky pak vznikaly
pod jednotlivými policejními správami v roce 1990 a letech následujících.
Útvar Rychlého nasazení (URNA)
Byl zaloţen v roce 1981 a je specifickým policejním útvarem určeným zejména pro boj proti
terorismu. Působí na celém území České republiky a lze jej proto zařadit mezi útvary
s celorepublikovou působností.. Je přímo podřízen policejnímu prezidentovi. O vysílaní
útvaru rozhoduje policejní prezident se souhlasem ministra vnitra. O nasazení útvaru
rozhoduje velitel oprávněný nařídit provedení zákroku pod jednotným velením. V souladu
s vymezenou působností provádí útvar sluţební zákroky proti teroristům, únoscům osob
a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti
a pachatelům zvlášť závaţných úmyslných trestných činů, zejména při jejich zadrţení.
Darovací plakety
Tyto plakety jsou určeny pro příslušníky útvaru, případně
pro další útvary, instituce či osoby které spolupracují
s jednotkou URNA. Plakety jsou ve tvaru štítu znaku
jednotky
a nachází se na dřevěné podloţce, kdy jejich
provedení je totoţné jediný rozdíl je v nápisu v horní části
štítu. U prvního provedení se zde nachází nápis „ ÚTVAR
RYCHLÉHO NASAZENÍ“ u druhé určené především pro
spolupracující zahraniční jednotky, se zde nachází nápis
„RAPID RESPONSE UNIT“.
Čestná pamětní medaile ředitele ÚRN
Jedná se o raţenou oboustrannou medaili průměru 70 mm,
kterou navrhl akademický sochař Michal Moravec. Medaile se vyrábí ve dvou provedeních
povrchové úpravy - starobronz a starostříbro. Provedení starobronz je určeno pro
příslušníky jiných zásahových jednotek či útvarů případně i pro jiné osoby či instituce
spolupracující s útvarem. Provedení starostříbro je určeno pro příslušníky útvaru a uděluje
se po patnácti letech sluţby při dosahování velmi dobrých sluţebních a pracovních
výsledků.
Popis medaile
AVERS je tvořen kruhovým reliéfem, jehoţ levá a pravá část rozdílnými výškami odkladu
symbolizuje minulost a budoucnost útvaru, do nich historie od roku 1981 vepsala a vepíše
zásluhy této speciální policejní jednotky pro zajištění klidu a bezpečí lidu naší země.
Uprostřed medaile je vyobrazen slavnostní znak ÚRN heraldicky vyjadřující zaměření

činnosti tvaru a šíří oblasti jeho působnosti. Základnou znaku je svisle půlený štít, který
reprezentuje pevnost a neústupnost, schopnost ochránit a odrazit útok protivníka. Jeho
půlením na hladkou a plastickou část jsou vyjádřeny nepřetrţitá (denní i noční) připravenost
a pohotovost k zásahu. V horní části znaku je umístěna zkratka názvu útvaru a pod ní jsou
vystředěny krátké zkříţené meče, odkazující na vojenskou organizovanost útvaru
a operativnost jeho pouţití v součinnosti s jinými ozbrojenými sloţkami. Pod meči je

zvýrazněn ústřední motiv útvarového znaku - čelní pohled na skalního orla s rozpjatými
křídly, vznášejícího se na vrchlíku výsadkářského padáku a číhajícího na vyhlídnutý cíl.
Svým postojem dává najevo orlí vlastnosti: dravost, odhodlání, rozhodnost, koncentraci,
nadhled, ostraţitost i schopnost čekat rázný, včasný a překvapivý útok, ale i bezpečí pod
svými širokými křídly. Zdůrazněné ostří zobáku a orlích drápů je výrazem vycvičenosti vedoucí k jistotě eliminovat a podrobit si protivníka, ale i varováním před moţnými
následky protizákonného jednání. Pozice orla vyjadřuje i dominantní postavení útvaru
v rámci obdobných jednotek celé České republiky. Výsadkářský padák symbolizuje jednu
z mnoha odborných specializací příslušníků útvaru a připomíná moţnost působit nejen při
pozemních operacích. Hrot štítu je ukotven v ozdobné stuze, do jejíţ rozvinuté plochy je
vysázeno ústřední heslo útvaru : S ROZUMEM A ODVAHOU.
Ratolesti lipových listů po obou stranách symbolizující český
národní strom.Na REVERSU je zobrazen Český lev jako
analogie státního znaku, vyjadřující celorepublikovou působnost
útvaru a jeho oddanost lidu naší země.
Pamětní plaketa ředitele ÚRN – starý typ
Tato plaketa je udělována příslušníkům po desíti odslouţených
letech u útvaru při dosahování velmi dobrých sluţebních a
pracovních výsledků. V současnosti se tato plaketa jiţ neuděluje,
kdy je nahrazena novým typem.
Popis plakety
Jedná se o oboustrannou plaketu z lesklého bílého kovu. Na přední straně se nachází
stylizovaný znak útvaru a v dolním půlkruhu nápis „ÚTVAR RYCHLÉHO NASAZENÍ“.
Na zadní straně se v horní polovině nachází ve dvou řádcích motto útvaru „S ROZUMEM A
ODVAHOU“ a pod ním je vyvýšená část obdélníkového tvaru se zaoblenými rohy, kde je
vyraţeno osobní evidenční číslo příslušníka. Pod touto vyvýšenou částí se nachází dvě
lipové ratolesti větvící se jedna na levou a druhá na pravou stranu.

Pamětní plaketa – nový typ
Nahradila starý typ, kdy podmínky udělení jsou totoţné .
Popis plakety
Jedná se o oboustrannou plaketu z matného kovu, kdy přední i
zadní strana jsou totoţné se starším provedením této plakety.
Plaketa Veterán 25 let 1981 -2006
Jedná se o oboustrannou raţenou plaketu v provedení starobronz
vydanou v roce 2006 k výročí
25 let zaloţení útvaru. Tato
plaketa byla určena bývalým
příslušníkům útvaru, kdy
k jejímu předání došlo dne
27.5.2006 v Herlíkovicích.
Pamětní odznaky veterána
Při příleţitosti 30. výročí
zaloţení útvaru v roce 2011
obdrţeli
bývalí příslušníci
sadu upomínkových předmětů. Jednalo se o
krabičku s dvěma odznaky, jednobarevným
a barevným, přičemţ u barevné verze chybí
štítek s číslicí 30. K této krabičce dostal
kaţdý dvě samolepy, jednu v barevném
a druhou v bojovém provedení s nápisem
„Veterán“.
Medaile útvaru rychlého nasazení
Byla zřízena pokynem policejního prezidenta č.150 ze dne 20.
července 2011, medaili lze udělit
a) příslušníkovi a zaměstnanci Policie České republiky (dále jen
„policista a zaměstnanec“) zařazeným v Útvaru rychlého
nasazení (dále jen „útvar“)
1. za významný skutek s projevem osobní odvahy a statečnosti
zejména při zadrţení pachatele závaţné trestné činnosti,
záchraně ţivota nebo zdraví jiné osoby nebo zabránění škody
velkého rozsahu,
2. za významný podíl při budování útvaru a upevňování
jeho dobrého jména po minimálně 15 letech trvání sluţebního
nebo pracovního poměru se zařazením v útvaru nebo u
příleţitosti významného ţivotního jubilea oceněného,
b) dalším policistům a zaměstnancům či osobám, kteří se
významnou měrou podíleli na bezprostřední spolupráci
s útvarem, a přispěli tak k budování a upevňování dobrého
jména útvaru,
c) představiteli zahraničního bezpečnostního sboru za mimořádné
zásluhy o spolupráci

Pamětní mince
Tato mince je primárně určena jako upomínkový předmět pro příslušníky útvaru, kteří si ji
mohou zakoupit i ve více kusech a případně jimi mohou obdarovat osoby, které uznají za
vhodné. Tato mince je průběţně raţena dle poţadavků. Byla realizována v roce 2009
a jedná se minci o průměru 40 mm, kdy z přední strany se vyobrazen znak útvaru , kdy
kolem znaku se v horním půlkruhu nachází nápis „ÚTVAR RYCHLÉHO NASAZENÍ“.
Pod znakem útvaru v dolní části se nachází vyvýšená část ve tvaru obdélníku, kde je moţné
nechat vyrazit osobní evidenční číslo. Na zadní straně mince jsou vyobrazeny tři příslušníci
útvaru tzv. bojovníci ve střelecké pozici vestoje. Kolem bojovníků se nachází latinský nápis
„QUUM INTELECTUS ET ANIMUS“, coţ je latinský překlad hesla útvaru „S ROZUMEM
A ODVAHOU“.

Další odznaky
Mezi další odznaky patří klopový odznak ve tvaru štítu ze znaku jednotky, který existuje ve
dvou provedeních uchycení – na jehle či na trn s puzetou.
Zásahová jednotka Praha
Odznak se stuhou KŘ hlavního města Prahy k XX. Výročí
založení zásahové jednotky
Toto ocenění bylo zřízeno pokynem ředitele Krajského ředitele
policie hlavního města Prahy č.212 dne 16. listopadu 2009.Odznak
lze udělit
1.policistům, kteří byli k datu 30.dubna 2009 příslušníky zásahové
jednotky krajského ředitelství (dále jen „zásahová jednotka“) nebo
osobám, které se významnou měrou podíleli na spolupráci se
zásahovou jednotkou. Odznak lze téţ udělit in memoriam.
Popis odznaku
Odznak je vyhotoven z kovu v bronzovém provedení ve dvou
variantách. První variantou je odznak s osobním evidenčním
číslem a druhou variantou je odznak bez osobního evidenčního
čísla. Odznak má tvar jedné šestiny kruhové výseče z průměru 70
mm a tloušťky 3 mm; na lícové straně je zobrazen znak zásahové
jednotky, při horním okraji kruhové výseče je nápis
„ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA PRAHA“. Na rubové straně je na okraji kruhové výseče ve

dvou řádcích umístěn nápis „KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO MĚSTA
PRAHY“, uprostřed je ve čtyřech řádcích nápis „XX.VÝROČÍ ZALOŢENÍ ZÁSAHOVÉ
JEDNOTKY PRAHA“, ve spodní části je u odznaku s osobním evidenčním číslem osobní
evidenční číslo konkrétního příslušníka; odznak je pohyblivým průvlečným závěsem
připevněn ke stuze široké 32 mm, dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí; stuha má
barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev tmavě zelená, černá, světle
zelená v poměru (13 : 6 : 13); k odznaku náleţí stuţka o rozměrech 32 x 11 mm barevně
shodná se stuhou. Odznak je doplněn štítkem, který je zhotoven z kovu v barvě
odznaku;štítek elipsovitého tvaru o rozměrech 10 x 13 mm a je opatřen rytým nápisem
„XX“; štítek se připevňuje na stuţku. Odznak se předává v dřevěné etuji zelené barvy
o rozměrech 80 x 180 x 40 mm.
Další odznaky
Tato jednotka vydala dva klopové odznaky
ve tvaru štítu
s vyobrazením znaku
jednotky. Jsou vyrobeny ve dvou barevných
provedeních, kdy jejich uchycení je řešeno
dvěma trny s puzetami.
Zásahová jednotka KŘ Středočeského kraje
Pamětní medaile k patnáctému výročí založení zásahové jednotky Správy Středočeského
kraje Policie České republiky
Medaile byla zřízena v roce 2006 Správou Středočeského kraje Policie ČR při příleţitosti
patnácti let zřízení zásahové jednotky tohoto kraje, kdy se v archivech nepodařilo dohledat
ţádný doklad o jejím oficiálním statutu. Lze předpokládat, ţe podmínky udílení jsou totoţné
jako u následující medaile.

Pamětní medaile k dvacátému výročí
založení zásahové jednotky Krajského
ředitelství policie Středočeského kraje
Toto ocenění bylo zřízeno rozkazem ředitele
Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje č.126 ze dne 12. října 2011. Medaile je
určena pro
1. policisty krajského ředitelství zařazené u
zásahové jednotky,
2. další policisty za mimořádný přínos pro
zásahovou jednotku,
3. další osoby za významnou spolupráci se
zásahovou jednotkou,

Zásahová jednotka Hradec Králové
Plaketa
Jednotka vydala k 10. výročí svého zaloţení jednostrannou
plaketu o průměru 50 mm z bronzu, kdy tuto obdrţeli tehdejší
a všichni bývalí příslušníci této jednotky. Několik kusů bylo
věnováno i osobám za spolupráci s touto jednotkou.
Pamětní nůž
Jedná se o nůţ Uton českého výrobce Mikov, který je na rukojeti
opatřen znakem jednotky a obdrţí jej kaţdý příslušník jednotky, který u ní slouţil
minimálně jeden rok.
Zásahová jednotka BRNO
Plakety
Jednotka do současné doby vydala tři druhy pamětních
plaket, kdy první byla vydána k 10. výročí zaloţení jednotky
v roce 2001, druhá k 15. výročí
zaloţení jednotky v roce 2006

a poslední pak v roce 2011 k 20.výročí zaloţení jednotky.
Pamětní nůž¨
Jedná se o nůţ s názvem Dragon, který je dílem známého noţíře pana Lubomíra Maďariče.
Na koţeném pouzdru se nachází emblém zásahové jednotky, na čepeli noţe je nápis
"Zásahová jednotka Policie ČR Brno", vyraţený znak jednotky, pod ním je znak noţíře. Na
druhé straně čepele je osobní číslo člena jednotky. Tyto noţe jsou jednotkou rovněţ
pouţívány při výcviku i zásazích.

Další odznaky
Zásahová jednotka Brno má v současné době dva
druhy klopových odznaků, kdy první je odznak ve
tvaru draka a druhý odznak je ve tvaru kruhové
výseče s motivem draka v jehoţ horní části je nápis
„Zásahová jednotka“. První odznak se uchycuje
pomocí dvou trnů s puzetami a druhý se uchycuje
pomocí jehly.
Zásahová jednotka České Budějovice
Medaile zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
Toto ocenění bylo zřízeno pokynem ředitele Krajského ředitele
policie Jihočeského kraje č.44 dne 9.února 2011 ve dvou
variantách – zlaté a stříbrné
(1) Medaili zásahové jednotky Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje –stříbrnou lze udělit
a) příslušníkům a zaměstnancům zásahové jednotky krajského
ředitelství za sluţbu a práci u této jednotky v délce trvání
nejméně 10 let,
b) příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR a jiných
bezpečnostních sborů za příkladné osobní nasazení při plnění
sluţebních a pracovních úkolů ve prospěch zásahové
jednotky.
c) pracovníkům institucí veřejné správy a dalším občanům za
příkladnou a dlouhodobou spolupráci ve prospěch zásahové
jednotky krajského ředitelství a vytváření předpokladů pro
úspěšné plnění úkolů této jednotky.
(2) Medaili zásahové jednotky Krajského ředitelství policie
Jihočeského kraje – zlatou lze udělit
a) příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR za dosahování
dlouhodobých příkladných výsledků v řídících funkcích a za
trvalý přínos při vytváření dlouhodobějších koncepcí a předpokladů pro úspěšné plnění
úkolů zásahové jednotky,
b) příslušníkům a zaměstnancům jiných bezpečnostních sborů, pracovníkům institucí
veřejné správy a dalším občanům za dlouholetou práci ve prospěch zásahové
jednotky, kteří se podstatnou měrou přičinili o dobré jméno zásahové jednotky.
(3) Medaile je moţné , kromě důvodů uvedených v odst. 1 a odst. 2, souvisejících s
dlouhodobým plněním úkolů, udělit téţ za jednorázový mimořádně významný skutek,
při kterém se navrhovaný na ocenění mimořádně přičinil o propagaci dobrého jména
zásahové jednotky krajského ředitelství, projevil příznivý vztah k této jednotce nebo
prokázal mimořádnou odvahu a statečnost.
Pamětní mince útvaru
Byla realizována v průběhu roku 2004, kdy byly vyrobeny dvě barevné varianty a to
„měděná“ a „stříbrná“. Mince byly vyrobeny v počtech na základě poţadavků příslušníků
útvaru, kdy pro jednotlivé členy je na minci vyraţeno OEČ. Další mince jsou neoznačené a
příslušníci útvaru jimi mohou libovolně disponovat. V roce 2010 byla vyrobena další

varianta mince a to „zlatá“. Mince jsou průběţně raţeny na základě poţadavků příslušníků
jednotky, především pak nově příchozích.
Pamětní nůž
Jedná se o nůţ s názvem „VOTAN“,
který je pracovním nástrojem příslušníků
jednotky. Jeho výrobcem je stejně jako u
předchozích noţů pan Lubomír Maďarič
z Brna. Nůţ má celkovou délku 26 cm,
má ocelovou záštitu a rukojeť je sloţena
z koţených prouţků. Délka čepele je 14
cm s pilkou na řezání šňůr, na levé straně
čepele je logo pana Maďariče
a u kořene čepele se nachází znak zásahové jednotky. Na
noţi je vyraţen citát " Si vis pacem, para bellum" v překladu "Chceš-li mír, připravuj boj".
Nůţ je dodáván v koţené pochvě na které se nachází emblém jednotky. Kaţdý nůţ má
kromě znaku jednotky vyraţené jedinečné výrobní číslo v jakém pořadí byl vyroben a OEČ
svého majitele. Nůţ zůstává příslušníkovi i po odchodu z jednotky.

Zásahová jednotka Ostrava
Tato jednotka měla v minulosti klopový odznak na trn s puzetou ve
tvaru štítu se znakem jednotky a dále pamětní plaketu na dřevěné
podloţce stejného tvaru.

Medaile jednotlivých krajských ředitelství
Krátce z historie
Jednotlivá ředitelství policie před rokem1989 kopírovala územní členění našeho státu
existovalo 8 ředitelství policie nazývané správami v rámci krajů a jedno ředitelství v rámci
hlavního města Prahy a to,
Správa hlavního města Prahy PČR
Správa Jihočeského kraje PČR
Správa Severočeského kraje PČR
Správa Jihomoravského kraje PČR

Správa Středočeského kraje PČR
Správa Západočeského kraje PČR
Správa Východočeského kraje PČR
Správa Severomoravské kraje PČR

V rámci změny územního členění České republiky od 1.1.2000 bylo vytvořeno dalších
5 krajů na celkový počet 14, kdy tato změna policii nijak nezasáhla. Od 1.1.2009 došlo
přejmenování jednotlivých správ na krajská ředitelství a teprve od 1.1.2010 vzniklo dalších
5 krajských ředitelství policie na současných 14 a opět tak došlo k souladu s územním
členěním státu. V současnosti existují
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje (do 01.01.2010 Západočeský kraj)
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje (od 01. 01. 2010)
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (do 01.01.2010 Severočeský kraj)
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje (od 01. 01. 2010)
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje (do 01.01.2010 Východočeský kraj)
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (od 01. 01. 2010)
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina (od 01. 01. 2010)
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje (od 01. 01. 2010)
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje (od 01. 01. 2010)
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje (do 01.01.2010 Severomoravský kraj)
Jednotlivá krajská ředitelství jsou samostatné ekonomické subjekty
a jako taková rozhodují o tom, zda zřídí či nezřídí vlastní ocenění.
Z tohoto důvodu některé kraje mají vlastních ocenění více, některé
méně či dokonce dosud vůbec ţádné.
Odznaky krajských ředitelství
V návaznosti na zřízení Krajských ředitelství PČR vyšel závazný
pokyn policejního prezidenta o policejní symbolice, kde jsou
uvedeny znaky krajských ředitelství (podle územní působnosti).
V pokynu se uvádí umístění znaku útvaru v podobě odznaku
zavěšeného na knoflíku pravé náprsní kapsy. V důsledku toho
začaly být pouţívány kapsové odznaky, kdy se jedná o znak útvaru
umístěný na koţeném poutku. V případě, ţe výstrojní součástka
nemá pravou kapsu je pro tento případ pouţíván odznak ve tvaru
znaku ředitelství s uchycením na špendlík, který je často označován

jako kapsový odznak pro ţeny. Existují i miniatury těchto odznaků s uchycením na trn
s puzetou ale jsou vyuţívány jen vyjímečně.
Znaky krajských ředitelství (totoţné provedení má tzv. odznak pro ţeny)

Praha

Ústecký kraj

Středočeský kraj

Jihočeský kraj

Plzeňský kraj

Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj

Jihomoravský kraj Zlínský kraj

Karlovarský kraj

kraj Vysočina

Olomoucký kraj Severomoravský kraj

Odznaky útvarů zřízených v rámci krajských ředitelství policie
Tyto odznaky jak je patrno z názvu, jsou určeny pro útvary zřízené
v rámci jednotlivých krajských ředitelství podle nadřízeného krajského
ředitelství policie. Jejich vzhled podkladem koresponduje se znakem
příslušného krajského ředitelství pouze tvar odznaku má jiný vzhled.
Opět existuje jako kapsový odznak a tzv. kapsový odznak pro ţeny,
který je vpravo na obrázku.

KŘ policie Praha
Medaile I. a II. stupně
Medaile byla zřízena pokynem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
č.176 dne 16.září 2009. Udělení medaile I. stupně není podmíněno předchozím udělením
medaile II. stupně. Medaile lze udělit téţ in memoriam. Medaili lze udělit
a)

příslušníkovi Policie české republiky a zaměstnanci Policie České republiky za
1.
2.
3.
4.

b)

mimořádný sluţební nebo pracovní výkon,
mimořádné sluţební nebo pracovní výsledky,
přínos při budování, posilování a upevňování firemní kultury,
celoţivotní přínos pro krajské ředitelství a policii,

policistovi, zaměstnanci policie, fyzické a právnické osobě za
1. mimořádný čin,
2. realizaci projektů, které mají přímou souvislost s činností a úkoly policie,
3. přínos při budování partnerství a spolupráce,
d) policistovi v rámci sluţební činnosti, při které došlo k ublíţení na zdraví nebo smrti
policisty, zaměstnance policie nebo fyzické osoby spolupracující s policií.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z kovu (medaile I. stupně je vyhotovena ve
zlatém provedení, medaile II. stupně je vyhotovena ve stříbrném
provedení). Na lícové straně je znázorněn motiv praţského hradu,
kolem horní poloviny medaile je v půlkruhu umístěn nápis
„POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“, ve spodní polovině medaile je
vodorovně ve dvou řádcích umístěn nápis „SPRÁVA
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY“. Na rubové straně je vodorovně
v pěti řádcích umístěn nápis „MEDAILE ŘEDITELE PČR
HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY“ a číslo medaile. Medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze,
široké 38 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí. Stuha
má barevné provedení červeno-modro-ţluto-modro-červené (v
poměru 25:3:3:3:4). K medaili náleţí jedna stuţka o rozměrech 38
x 11 mm barevně shodná se stuhou. Medaile je doplněna štítkem,
který je zhotoven z kovu a je v barvě medaile. Štítek je
obdélníkového tvaru o rozměrech 14,4 x 7 mm a je opatřen rytým
nápisem „PRAHA“. Štítek se připevňuje na stuhu a stuţku.
Součástí medaile je doklad o jejím udělení a pamětní list se
jménem oceněného a podpisem krajského ředitelství.

Medaile Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy při příležitosti výročí vzniku
speciální pořádkové jednotky
Medaile byla zřízena pokynem ředitele Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
č.139 dne 11.října 2010. Medaili lze udělit
a)
příslušníkovi Policie České republiky (dále jen „policista“) zařazenému u speciální
pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen
„speciální pořádková jednotka“) po dobu nejméně deseti let nebo, který přispěl
k budování, posilování a upevňování dobrého jména speciální pořádkové jednotky,
b)
osobám, které se významnou měrou podílely na realizaci projektů, které mají přímou
souvislost s činností speciální pořádkové jednotky nebo významný podíl na
spolupráci se speciální pořádkovou jednotkou,
c)
medaili lze udělit téţ in memoriam.
Popis medaile
Medaile je vyhotovena z kovu v bronzové barvě, má kruhový tvar
průměru 40 mm a tloušťky 3 mm; na lícové straně je zobrazen znak
speciální pořádkové jednotky, doplněný po obvodu nápisem
„SPECIÁLNÍ POŘÁDKOVÁ JEDNOTKA PRAHA“; na rubové
straně je zobrazen znak Policie České republiky, doplněný po
obvodu nápisem „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“; medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke stuze, široké 38
mm, dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí; stuha má barevné
provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev modrá, ţlutá,
modrá, červená, šedá v poměru (16 : 2 : 2 : 2 : 16); k medaili náleţí
dvě stuţky o rozměrech 38 x 12 mm barevně shodné se stuhou.
Medaile se předává v plastové etuji černé barvy o rozměrech 95 x
155 x 25 mm.

Medaile pohotovostní motorizované jednotky Krajského ředitelství
policie hlavního města Prahy
Byla zřízena pokynem č.63 ředitele Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy ze dne 23. května 2011, kdy tuto medaili lze
udělit
a) příslušníkům Policie České republiky
( dále jen „policista“ ) zařazeným u
Pohotovostní motorizované jednotky
Krajského ředitelství policie hlavního
města Prahy (dále jen „krajské
ředitelství“), kteří přispěli k budování,
posilování a upevňování dobrého jména
pohotovostní motorizované jednotky
krajského ředitelství (dále jen
„ pohotovostní motorizovaná jednotka“),
b) policistům, právnickým nebo fyzickým osobám, kteří se
významnou měrou podíleli na realizaci projektů, které mají

přímou souvislost s činností pohotovostní motorizované jednotky nebo významný podíl
na spolupráci s pohotovostní motorizovanou jednotkou.
c) medaili lze udělit téţ in memoriam.
Popis medaile
Medaile je vyhotovena z kovu v měděné barvě s povrchovou úpravou staromosaz a má
lichoběţníkový tvar o rozměrech 30 mm x 35 mm a tloušťce 3 mm; na lícové straně je
zobrazen znak pohotovostní motorizované jednotky; na rubové straně je nápis „POLICIE
ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,
POHOTOVOSTNÍ
MOTORIZOVANÁ
JEDNOTKA;
medaile je pohyblivým
průvlečným závěsem připevněna ke stuze, široké 33 mm, dlouhé 50 mm, ukončené připínací
jehlicí; stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev ţlutá, šedá,
modrá, šedá, červená v poměru (12 : 3 : 3 : 3 : 12); k medaili náleţí jedna stuţka o
rozměrech 33 x 12 mm barevně shodná se stuhou.Medaile se předává v sametové etuji
tmavě modré barvy o rozměrech 105 x 140 x 40 mm.
Medaile poříčního oddělení odboru služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy
Byla zřízena pokynem č.99 ředitele Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy ze dne 11. srpna 2011,medaili lze udělit :
a) příslušníkům Policie České republiky (dále jen „policista“)
zařazeným u poříčního oddělení odboru sluţby pořádkové policie
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy (dále jen
„poříční oddělení“) po dobu nejméně pěti let nebo, kteří přispěli k
budování, posilování a upevňování dobrého jména poříčního
oddělení,
b) dalším policistům, právnickým nebo fyzickým osobám, kteří se
významnou měrou podíleli na realizaci projektů, které mají
přímou souvislost s činností poříčního oddělení nebo významný
podíl na spolupráci s poříčním oddělením.
Medaili lze udělit téţ in memoriam.
Popis medaile
Medaile je vyhotovena z kovu v barvě antického bronzu, má tvar
pětiúhelníku o rozměrech 30 x 35 mm a tloušťky 3,5 mm; na lícové
straně je zobrazen 3D znak poříčního oddělení, na rubové straně je
2D nápis „KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE HLAVNÍHO
MĚSTA PRAHY ODBOR SLUŢBY POŘÁDKOVÉ POLICIE POŘÍČNÍ ODDĚLENÍ“;
medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke stuze široké 38 mm a dlouhé 60
mm ukončené připínací jehlicí; stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů
v pořadí barev ţlutá, modrá, bílá, červená, o rozměrech (13,75 : 5,25 : 5,25 : 13,75 mm);
k medaili náleţí dvě stuţky o rozměrech 38 x 12 mm barevně shodné se stuhou a s 2D
miniaturou znaku poříčního oddělení.c) medaile se předává v plastové krabičce
s průhledným víkem černé barvy o rozměrech 95 x 155 x 25 mm s vloţkou z materiálu
EVA, ve vloţce je provedený výsek odpovídající tvaru a rozměrům medaile.

KŘ policie Středočeského kraje
Pamětní medaile Správy Středočeského kraje PČR
Tato medaile byla zřízena v roce 2002, kdy se nepodařilo dohledat ţádný doklad o jejím
oficiálním statutu. Dle zjištěných informací byla udělována
ředitelem Správy Středočeského kraje PČR, kdy byla určena
příslušníkům a občanským zaměstnancům Policie České
republiky a dalším osobám za
a) prosazování dobrého jména správy
Pamětní plaketa Správy Středočeského kraje PČR
Tato pamětní plaketa slouţila dle dostupných informací jako
upomínkový předmět při různých příleţitostech. Jedná se o
jednostrannou plaketu z kovu o průměru 5 cm, s vyobrazením
znaku správy v jejímţ dolním půlkruhu
je nápis „SLOUŢIT A CHRÁNIT“.

Pamětní odznak I. a II. stupně
Byl zřízen rozkazem ředitele
Policie České republiky správy Středočeského kraje č.176 dne
28.května 2007 ve dvou variantách, zlatý a stříbrný.
Pamětní odznak I. stupně (zlatý) je určen příslušníkům a
zaměstnancům Policie české republiky (dále jen policie) a dalším
osobám za
a) aktivní podíl a vynaloţené úsilí při prosazování dobrého
jména správy
b) vzornou reprezentaci správy
c) prosazování dobrého jména správy
Pamětní odznak II. stupně (stříbrný) je určen příslušníkům a zaměstnancům policie a dalším
osobám za
a) dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých funkčních povinností
b) vzornou reprezentaci správy
c) prosazování dobrého jména správy
Odznak je udělován rozkazem ředitele správy a jeho udělení je doloţeno certifikátem
konkrétní osobě.
Účastnický odznak „ Člen pořádkové jednotky správy Středočeského kraje“
Odznak byl zřízen rozkazem ředitele Policie České republiky správy Středočeského kraje
č.291 dne 24.října 2008. Tento odznak je určen

a) policistům zařazeným v pořádkové jednotce správy po dobu minimálně 5 let
b) nebo dalším policistům za mimořádný přínos pro pořádkovou jednotku správy
Popis odznaku
Odznak má tvar pavézy se zlatým okrajem
a bílým pozadím o
velikosti 20 x 15 mm; ve středu pavézy je umístěn symbol modrobílého
štítu se ţlutými písmeny „PJ“ a vertikálně jí prochází modrobílý meč.
Pozn. vzhled je totoţný s odznakem Člen pořádkové jednotky správy Jihomoravského kraje

Pamětní odznak ředitele
Policie České republiky
Okresního ředitelství
Mělník
Byl
zřízen
rozkazem
ředitele PČR Okresního
ředitelství Mělník č.106 ze
dne 31. prosince 2008 ke
dni
ukončení
činnosti
Policie České republiky
Okresního
ředitelství
Mělník. V rozkazu je
uveden seznam příslušníků,
kteří tento pamětní odznak
obdrţeli,
ale
nejsou
uvedeny ţádné podmínky
pro obdrţení tohoto ocenění. Lze tedy dovodit, ţe odznak byl udělován dle uváţení
tehdejšího ředitele Okresního ředitelství Mělník PČR.
Pamětní medaile k 10. výročí založení pořádkové jednotky KŘ policie Středočeského kraje
Toto ocenění bylo zřízeno rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje č.150 dne 10. listopadu 2009, kdy medaile je určena
a) příslušníkům Policie České republiky (dále jen „policista“) Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje (dále jen krajské ředitelství“) zařazeným v pořádkové jednotce,
b) dalším policistům za mimořádný přínos pro pořádkovou jednotku,
c) dalším osobám za významnou spolupráci s pořádkovou jednotkou,
Pamětní medaile k 30. výročí založení poříčního oddělení Labe
Byla zřízena rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského kraje č.97 ze
dne 14. června 2010, medaile je určena
1. příslušníkům Policie České republiky (dále jen „policista“) Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje zařazeným v poříčním oddělení,
2. dalším policistům za mimořádný přínos pro poříční oddělení,
3. dalším osobám za významnou spolupráci s poříčním oddělením.

Pamětní medaile školního policejního střediska KŘ Středočeského kraje
Byla zřízena rozkazem č.146 ředitele Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje dne 12. října 2010, kdy tato medaile je určena
1. příslušníkům Policie České republiky (dále jen „policista“)
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, zařazeným
ve školním policejním středisku (dále jen „středisko“),
2. policistům „In memoriam“,
3. dalším policistům za mimořádný přínos pro středisko,
4. dalším osobám za významnou spolupráci se střediskem.
Pamětní medaile k 40. výročí založení
Dálničního oddělení Mirošovice
Byla
zřízena rozkazem č.61 ředitele
Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje ze dne 10. května 2011, kdy tato
medaile je určena
1. příslušníkům Policie České republiky (dále
jen „policista“) Krajského ředitelství
policie Středočeského kraje (dále jen
„krajské ředitelství“) zařazeným u
dálničního oddělení,
2. dalším policistům za mimořádný přínos
pro dálniční oddělení,
3. dalším osobám za významnou spolupráci
s dálničním oddělením
.
U medaile se nachází stuţka, která je barevně
shodná se stuhou, kdy se na stuţce nachází číslice 40 ve vavřínovém věnci.
Další odznaky
V roce 2010 nechal vyrobit Odbor sluţby dopravní policie KŘ Středočeského kraje pro
policisty slouţících na dálničních odděleních klopový odznak.

KŘ policie Jihočeského kraje
Čestný odznak Policie ČR správy Jihočeského kraje
Odznak byl zřízen pokynem ředitele PČR správy Jihočeského kraje č.68 dne 20. srpna 2007
ve dvou variantách, zlatý a stříbrný.
1) zlatý – je udělován příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR
a jiných bezpečnostních sborů, a občanům, kteří se výjimečně
přičinili o dobré jméno jihočeské policie, za dosahování
dlouholetých příkladných výsledků v řídících funkcích a za
trvalý přínos při vytváření dlouhodobějších koncepcí útvarů
Policie ČR, jakoţ i za vytváření předpokladů pro úspěšné
plnění úkolů Policie ČR.
2) stříbrný – je udělován příslušníkům a zaměstnancům Policie ČR
a jiných bezpečnostních sborů, a občanům za příkladné a
dlouhodobé plnění sluţebních a pracovních povinností a za
příkladné osobní nasazení, jakoţ i za vytváření předpokladů pro
úspěšné plnění úkolů Policie ČR.
Čestné odznaky je moţné, kromě důvodů uvedených v odstavci 1
a 2 souvisejících s dlouhodobým plněním úkolů, udělit i za
jednorázové mimořádně významné skutky, při kterých navrţení na
ocenění projevili svůj příznivý vztah k Policii ČR, odvahu
a statečnost.

Medaile Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje
Byla zřízena pokynem č.158 ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje dne
1. června 2011,medaili lze udělit
a) příslušníkovi policie (dále jen „policista“) nebo zaměstnanci policie zejména za projevení
osobní statečnosti, splnění zvlášť významného sluţebního nebo pracovního úkolu, za
dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých sluţebních nebo pracovních výsledků
nebo za významný nebo trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména Krajského
ředitelství policie Jihočeského kraje (dále jen „krajské ředitelství“),
b) pracovníkovi veřejné správy za spolupráci s krajským ředitelstvím na úseku prevence
kriminality a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti,
c) občanovi České republiky nebo cizímu státnímu příslušníkovi za spolupráci s krajským
ředitelstvím na úseku prevence kriminality a zajišťování veřejného pořádku
a bezpečnosti,
d) příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za spolupráci s krajským ředitelstvím na
úseku mezinárodní policejní spolupráce.
O udělení stupně medaile rozhoduje intenzita, dlouhodobost a společenský význam
důvodů stanovených pro udělení medaile, kterou na základě předloţených návrhů
posuzuje ředitel krajského ředitelství. Udělení medaile I. stupně předchází zpravidla
udělení medaile II. stupně, i kdyţ není tímto podmíněno.

KŘ policie Plzeňského kraje
Medaile útvaru policie„Krajské ředitelství policie Západočeského kraje
Medaile zřízena pokynem ředitele Krajského ředitelství policie Západočeského kraje č.69
dne 8. dubna 2009, medaili lze udělit
a)

b)

c)

d)

příslušníkovi policie (dále jen „policista“) nebo zaměstnanci
policie zejména za projevení osobní statečnosti, splnění zvlášť
významného sluţebního nebo pracovního úkolu, za dlouhodobé
a iniciativní dosahování velmi dobrých sluţebních nebo
pracovních výsledků nebo za významný nebo trvalý přínos k
budování a prosazování dobrého jména Krajského ředitelství
policie Západočeského kraje (dále jen „krajské ředitelství“),
pracovníkovi veřejné správy za spolupráci s krajským
ředitelstvím na úseku prevence kriminality a zajišťování
veřejného pořádku a bezpečnosti,
občanovi České republiky nebo cizímu státnímu příslušníkovi za
spolupráci s krajským ředitelstvím na úseku prevence kriminality
a zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti,
příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za spolupráci s
krajským ředitelstvím na úseku mezinárodní policejní
spolupráce.

Popis medaile
Medaile je zhotovena ze slitiny CuNi12Zn24 v povrchové úpravě
starostříbrné barvy, má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťce 3 mm. Na boku medaile
je vyraţeno evidenční číslo.Avers: (lícová strana) na střed plochy je umístěn znak útvaru
s územně vymezenou působností „Krajské ředitelství policie Západočeského kraje“; v opisu
je: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇ – identifikující příslušnost k útvaru Policie
České republiky. Revers: (rubová strana) znak PČR, opis: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY.
Stuha: modré barvy s tenkým zlatým lemováním, jejím středem prochází čtveřice pruhů –
bílá, ţlutá, zelená, červená. Medaile je připevněna pohyblivým průvlečným závěsem ke
stuze široké 32 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí.Úzké zlaté prouţky na
okrajích stuhy symbolizují meče ve znaku útvaru Krajského ředitelství policie
Západočeského kraje; k medaili náleţí jedna stuţka o rozměrech 32 x 11 mm barevně
shodná se stuhou.

KŘ policie Ústeckého kraje
Medaile 15 let založení Policie ČR
Medaile byla zřízena v roce 2006 Správou Severočeského kraje Policie ČR a byla udílena
policistům při příleţitosti 15. let platnosti zákona o Policii ČR, případně osobám a či
institucím, které dlouhodobě podporovali policii.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z kovu šedé barvy, má
kruhový tvar o průměru mm a tloušťce mm. Na
lícové straně je znázorněn motiv Mariánského
mostu z Ústí nad Labem, kolem horní poloviny
medaile je v půlkruhu umístěn nápis „15 LET
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY“, ve spodní
polovině medaile je v půlkruhu umístěn nápis
„SPRÁVA SEVEROČESKÉHO KRAJE“. Na
rubové straně se uprostřed nachází štítek
obdélníkového tvaru s letopočty „1991-2006“,
pod tímto štítkem je vyraţeno pořadové číslo
medaile. Medaile je pohyblivým průvlečným
závěsem připevněna ke zdvojené stuze, široké 38
mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí.
Stuha má barevné provedení svisle orientovaných
pruhů v pořadí barev bílá, oranţová, bílá,
oranţová
a
bílá, v
poměru
barev
10:6,5:3:6,5:10. K medaili náleţí jedna stuţka o
rozměrech 38 x 11 mm barevně shodná se stuhou.
Medaile Cti
Byla zřízena v roce 2009, kdy opět neexistuje interní akt řízení, kterým by byla oficiálně
zřízena. Uděluje se za dlouholeté a příkladné plnění sluţebních povinností.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z kovu šedé barvy, má kruhový tvar o průměru mm a tloušťce mm. Na
lícové straně je znázorněn motiv Mariánského mostu z Ústí nad Labem, v horní polovině
medaile je umístěn nápis „MEDAILE CTI, ve spodní polovině medaile je v půlkruhu
umístěn nápis „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY – ÚSTÍ NAD LABEM“. Na rubové straně
je v dolní části vyraţen znak výrobce a pod ním pořadové číslo medaile. Medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze, široké 38 mm a dlouhé 55
mm, ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné provedení svisle orientovaných pruhů v
pořadí barev oranţová, bílá oranţová, bílá a oranţová, v poměru barev 10:6,5:3:6,5:10.
K medaili náleţí jedna stuţka o rozměrech 38 x 11 mm barevně shodná se stuhou.

Medaile Krajské pořádkové jednotky
Byla zřízena pokynem ředitele Krajského ředitelství Ústeckého kraje č.69 v roce 2010, kdy
medaili lze udělit
a) příslušníkovi Policie České republiky (dále jen „policista“)
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen“krajské
ředitelství“) nebo zaměstnanci Policie České republiky (dále jen
„zaměstnanec“) krajského ředitelství zejména za projevení osobní
statečnosti, splnění zvlášť významného sluţebního nebo
pracovního úkolu, za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi
dobrých sluţebních nebo pracovních výsledků nebo za významný
nebo trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména
Krajské pořádkové jednotky Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále jen „krajská pořádková jednotka“),
b) policistovi krajského ředitelství za dlouhodobou činnost v krajské
pořádkové jednotce,
c) policistovi krajského ředitelství za plnění zvláště důleţitých
mimořádných úkolů krajské pořádkové jednotky,
d) zaměstnanci krajského ředitelství za příkladné plnění povinností
související s činností krajské pořádkové jednotky,
e) zaměstnanci veřejné správy za spolupráci s krajským ředitelstvím
na úseku zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti,
f) příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za spolupráci s
krajskou pořádkovou jednotkou na úseku mezinárodní policejní
spolupráce.

Popis medaile
Medaile je zhotovena z tombakové
slitiny (v matném zlatém nebo
stříbrném provedení). Na lícové
straně je znázorněn motiv znaku
Krajské pořádkové jednotky KŘP
ÚK, kolem horní poloviny medaile
je v půlkruhu umístěn nápis
„KRAJSKÁ POŘÁDKOVÁ JEDNOTKA“, ve spodní polovině medaile je v půlkruhu
umístěn nápis „POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTÍ NAD LABEM“. Na rubové straně je
graficky znázorněn volací znak Krajské pořádkové jednotky „BOXER“ v podobě hlavy psa
s ostny. Kolem levé poloviny medaile je v půlkruhu nápis „S HRDOSTÍ“, a kolem pravé
poloviny medaile je v půlkruhu nápis “V SRDCI“. Mezi čtvrtým a pátým ostnem vyobrazení
hlavy psa je umístěno číslo medaile. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem
připevněna ke zdvojené stuze, široké 38 mm a dlouhé 55 mm, ukončené připínací jehlicí.
Stuha má barevné provedení bílo-červeno-bílé (v poměru 9:20:9). K medaili náleţí jedna
stuţka o rozměrech 38 x 11 mm barevně shodná se stuhou.

KŘ policie Libereckého kraje
Medaile Krajského ředitelství policie Libereckého kraje
Zřízena pokynem ředitelem Krajského ředitelství policie Severočeského kraje č.170 dne 8.
prosince 2009, medaili lze udělit
a) příslušníkovi policie nebo zaměstnanci policie zejména za
projevení osobní statečnosti, splnění zvlášť významného
sluţebního nebo pracovního úkolu, za dlouhodobé a iniciativní
dosahování velmi dobrých sluţebních neb pracovních výsledků
nebo za významný nebo trvalý přínos při budování KŘ policie
Libereckého kraje,
b) pracovníkovi veřejné správy za spolupráci s krajským
ředitelstvím na úseku prevence kriminality, zajišťování
veřejného pořádku a bezpečnosti a významného přínosu při
budování krajského ředitelství,
c) občanovi České republiky nebo cizímu státnímu příslušníkovi
za spolupráci s krajským ředitelstvím na úseku prevence
kriminality, zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti a
významného přínosu při budování krajského ředitelství,
d) příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru za spolupráci
s krajským ředitelstvím na úseku mezinárodní policejní
spolupráce
Medaili lze udělit in memoriam. Medaile udělená oceněnému,
který před jejím předáním zemřel, se předává pozůstalým po
oceněném; nejsou.li po oceněném pozůstalí nebo odmítají-li pozůstalí převzetí, uloţí se
důstojným způsobem na posledním pracovišti oceněného.
Popis medaile
Medaile je zhotovena ze slitiny CuNi12Zn24 v povrchové úpravě starostříbrné barvy, má
kruhový tvar o průměru 37 mm a tloušťce 3 mm.
Avers: (lícová strana) na střed plochy je umístěn znak útvaru s územně vymezenou
působností, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje“ (příloha č. 10 k ZP PP č.
28/2008); v opisu je: KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE L I B E R E C – identifikující
příslušnost k útvaru Policie České republiky.
Revers: (rubová strana) znak PČR, opis: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY.
Stuha: červenobílé barvy a po stranách prochází pruh – bílé a červené barvy.
Medaile je připevněna pohyblivým průvlečným závěsem ke stuze široké 37 mm a dlouhé 55
mm, ukončené připínací jehlicí. K medaili náleţí jedna stuţka o rozměrech 37 x 11 mm
barevně shodná se stuhou a uprostřed umístěn znak Krajského ředitelství policie
Libereckého kraje.

Plaketa ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje u příležitosti 20 let Policie
České republiky
Plaketa byla zřízena pokynem ředitele Krajského ředitelství policie Libereckého kraje č.73
dne 25. května 2011, plaketu lze udělit
a) policistovi a zaměstnanci policie dále kolektivu policistů nebo zaměstnanců zejména za
projevení osobní statečnosti, splnění zvlášť významného sluţebního nebo pracovního
úkolu, za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých sluţebních nebo pracovních
výsledků nebo za významný nebo trvalý přínos k budování a prosazování dobrého jména
Policie České republiky,
b) fyzické osobě za projevení osobní statečnosti při záchraně ţivota nebo zdraví jiné osoby
nebo při zabránění vzniku hmotné škody velkého rozsahu,
c) fyzické a právnické osobě za spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Libereckého kraje (dále jen „krajské
ředitelství“) na úseku prevence kriminality, zajišťování
veřejného pořádku a bezpečnosti a významného přínosu
pro Policii České republiky,
d) fyzické a právnické osobě za spolupráci s Krajským
ředitelstvím policie Libereckého kraje při řešení
záleţitostí vnitřního pořádku a bezpečnosti a
významného přínosu pro Policii České republiky
v oblasti integrovaného záchranného systému,
e) policistovi zahraničního bezpečnostního sboru za
spolupráci s krajským ředitelstvím na úseku
mezinárodní policejní spolupráce.

KŘ policie Královéhradeckého kraje
Medaile Krajského ředitelství policie Východočeského kraje
Medaile byla zřízena pokynem ředitele Krajského ředitelství policie Východočeského kraje
č.150 dne 13.listopadu 2009.
1) Medaili lze udělit
a) příslušníku Policie České republiky nebo zaměstnanci České republiky (dále jen
„pracovník“), zařazenému k výkonu sluţby nebo práce u krajského ředitelství,
b) bývalému pracovníku krajského ředitelství nebo útvaru policie, jehoţ působnost
přešla na krajské ředitelství,
c) pracovníkům organizačních článků útvarů Policie České republiky s celostátní
působností, které jsou dislokovány v územním obvodě krajského ředitelství.
2) Medaili lze udělit za významný nebo trvalý přínos v utváření a prosazování
dobrého jména krajského ředitelství, zejména za
a) dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých
sluţebních nebo pracovních výsledků,
b) řídící a organizátorskou činnost,
c) za projevení osobní statečnosti,
d) splnění zvlášť významného sluţebního nebo pracovního
úkolu,
e) příkladnou reprezentaci krajského ředitelství.
Popis medaile
Medaile je zhotovena ze slitiny pakfong CuNi12Zn24 v barevném
provedení starostříbro, má kulatý tvar o průměru 35,5 mm
a tloušťku 3 mm. Na lícové straně je na střed plochy umístěn znak
útvaru krajského ředitelství1). Pod znakem krajského ředitelství je
vodorovně ve dvou řádcích zarovnán na střed text Hradec Králové,
od jehoţ levé strany je po obvodě kruhu situován nápis Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje. Nad horní stranou pavézy
je umístěn text (letopočet) 1960 - 2009. Na rubové straně medaile
je umístěn symbol Policie České republiky. Medaile je pohyblivým
průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze široké 37 mm
a dlouhé 60 mm ukončené připínací jehlicí. Stuha má barevné
provedení svisle orientovaných pruhů v pořadí barev ţlutá, červená a bílá, v poměru barev
4:29:4. K medaili náleţí stuţka o rozměrech 37 x 11 mm barevně shodná se stuhou. Stuţka
je ve středu opatřena znakem krajského ředitelství o velikosti 10 x 9 mm ve shodném
materiálovém provedení jako medaile. Medaile se předává v etuji šedé barvy. Součástí
medaile je doklad o jejím udělení se jménem, příjmením, zkratkou hodnostního označení
a akademickými či jinými obdobnými tituly osoby, jíţ byla medaile udělena, a podpisem
ředitele krajského ředitelství.

KŘ policie kraje Vysočina
Medaile útvaru Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Byla zřízena rozkazem náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
pro zřízení Krajského ředitelství policie kraje Vysočina č.7 dne 11. prosince 2009, medaile
je určena
1. příslušníkům a zaměstnancům Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje (dále
jen („krajské ředitelství“)
a) za dlouhodobé příkladné plnění sluţebních a pracovních povinností,
b) jako ocenění zásluh a aktivního osobního podílu při budování Krajského
ředitelství policie kraje Vysočina,
2. dalším osobám
a) za aktivní spolupráci s organizačními články krajského ředitelství v oblasti
veřejného pořádku, boje s kriminalitou, prevence a vzdělávání,
b) za spolupráci a výrazný osobní přínos při budování Krajského ředitelství policie
kraje Vysočina
Popis medaile
Medaile je dvoustranná, zhotovená ze starostříbra, kruhového tvaru o průměru 40 mm
a tloušťce 3,5 mm; na lícové straně je mapa kraje Vysočina s rozdělením na územní obvody
územních odborů Krajského ředitelství policie kraje Vysočina s vyznačením sídel územních
odborů a po obvodu nápis „Krajské ředitelství policie kraje Vysočina“; na rubové straně je
symbol policie; medaile je zavěšena na stuze široké 37 mm a dlouhé 60 mm se svislými
zelenými, bílými, červenými a modrými pruhy, ukončené připínací jehlicí; k medaili náleţí
stuţka barevně shodná se stuhou; medaile se předává v etuji zelené barvy. Udělení medaile
je doloţeno certifikátem konkrétní osobě.

KŘ policie Jihomoravského kraje
Účastnický odznak „ Člen pořádkové jednotky správy
Jihomoravského kraje“
Odznak byl zřízen pokynem ředitele Policie České republiky správy
Jihomoravského kraje č.128 dne 13.listopadu 2007, tento odznak je
určen
a) policistům zařazeným v pořádkové jednotce správy po dobu
minimálně 5 let
Popis odznaku
Odznak má bílého erbu o velikosti 20 x 15 mm. Tvoří jej symbol modrobílého štítu se
ţlutými písmeny „PJ“. Středem odznaku vertikálně prochází modrobílý meč.
Pozn. vzhled je totoţný s odznakem Člen pořádkové jednotky správy Středočeského kraje

Medaile ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
Byla zřízena rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
č.137 dne 22.října 2010
a) medaile je určena příslušníkům a zaměstnancům krajského ředitelství za
1. dosahování příkladných výsledku v řídící funkci,
2. dlouhodobé plnění úkolu nad rámec svých sluţebních a pracovních povinností,
3. aktivní podíl a vynaloţené úsilí při prosazování dobrého jména krajského
ředitelství,
4. vzornou reprezentaci krajského ředitelství,
b) medaile je určena dalším příslušníkům a osobám za
1. aktivní spolupráci s útvarem a organizačními články krajského ředitelství
v oblasti veřejného pořádku, boje s kriminalitou, mezinárodní spolupráce,
sluţební přípravy, prevence a vzdělávání,
2. aktivní spolupráci při tvorbě jednotlivých koncepčních oblastí činnosti
krajského ředitelství,
3. výjimečné přičinění o dobré jméno krajského ředitelství,
c) medaile je určena příslušníkům a zaměstnancům krajského ředitelství, dalším
příslušníkům a osobám za významné skutky, při kterých byla projevena odvaha a
statečnost,
d) medaili uděluje ředitel krajského ředitelství na návrh náměstků
ředitele krajského ředitelství, ředitele pro řízení lidských zdrojů,
ředitele kanceláře ředitele krajského ředitelství, vedoucího
územního odboru krajského ředitelství nebo ředitele útvaru
krajského ředitelství; přímým podřízeným uděluje ředitel
krajského ředitelství medaili bez návrhu; udělení medaile je
doloţeno dokladem o udělení medaile konkrétní osobě,
e) medaili lze udělit in memoriam,
Popis medaile
Medaile je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz, má
kruhový tvar o průměru 36 mm a tloušťku 2 mm. Uprostřed lícové
strany medaile je znázorněn znak krajského ředitelství, pod nímţ je
umístěn nápis „BRNO“ a po obvodu medaile je umístěn kruhový nápis
„KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO
KRAJE“. Medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke
zdvojené stuze široké 37 mm, dlouhé 60 mm a ukončené připínací
jehlicí. Stuha má barevné provedení dvou stejně širokých svisle
orientovaných pruhu v poradí barev bílá a červená. K medaili náleţí
stuţka o rozměrech 37 x 11 mm barevně shodná se stuhou. Stuţka je
ve svém středu opatřena miniaturou, na níţ je znázorněn znak
krajského ředitelství. Součástí medaile je doklad o jejím udělení se jménem, příjmením,
zkratkou hodnostního označení nebo hodnosti a akademickými či jinými obdobnými tituly
osoby, jíţ byla medaile udělena, a podpisem krajského ředitele. Medaile se předává v etuji
černé barvy. Medaile udělená in memoriam se předává bez stuţky.

KŘ policie Zlínského kraje
Pamětní medaile Územního odboru vnější služby Vsetín
Byla zřízena v roce 2010 Územním odborem vnější sluţby Vsetín
a byla udělována za příkladné plnění sluţebních úkolů nad rámec
svých povinností a budování a prosazování dobrého jména Územního
odboru vnější sluţby Vsetín
Popis medaile
Medaile je zhotovena ze starostříbra, má kruhový tvar o průměru
35 mm a tloušťce 3 mm; na lícové straně je zobrazena mapa okresu
Vsetín s rozdělením podle jednotlivých obvodů obvodních oddělení,
s vyznačením sídel obvodních oddělení a územního odboru. V horní
části lícové strany je stylizován nápis „PAMĚTNÍ MEDAILE“ a pod
ním uvedena data vzniku a ukončení činnosti: „1.1.2009 – 31.5.2010“.
Ve spodní části medaile je stylizovaný nápis: „ÚZEMNÍ ODBOR
VNĚJŠÍ SLUŢBY POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY VSETÍN“.
Rubová strana hladká. Medaile je zavěšena na stuze široké 35 mm
a dlouhé 38 mm ukončené připínací jehlicí. Barevné provedení stuhy:
světle modré barvy se svislým zeleným a bílým pruhem. K medaili
náleţí stuţka o rozměru 35 x 13 mm barevně shodná se stuhou.

Medaile KŘ Zlínského kraje – operační odbor
V prosinci 2010 bylo vedoucím Operačního odboru KŘ Zlínského
kraje zahájeno udělování čestných medailí Operačního odboru
Krajského ředitelství Zlínského kraje, které bude kaţdoročně
udělovat nejlepším pracovníkům Operačního odboru Zlín a dalším
partnerům, kteří se významnou měrou zaslouţili o podporu
operačního řízení.
Popis medaile
Medaile je zhotovena ze starostříbra, má kruhový tvar o průměru
35 mm, na lícové straně uprostřed je vyobrazen znak operačního
odboru pod nímţ se nachází nápis „ZLÍN“. Po obvodu medaile se
pak nachází nápis „POLICIE ČR KŘP ZLK OPERAČNÍ
ODBOR“. Rubová strana hladká. Medaile je zavěšena na stuze
široké 35 mm a dlouhé 38 mm ukončené připínací jehlicí. Barevné
provedení stuhy: svislý prostřední pruh modré barvy po jehoţ
stranách se nachází pruhy ţluté barvy. K medaili náleţí stuţka
barevně shodná se stuhou na níţ se nachází znak operačního
odboru.

KŘ policie Olomouckého kraje
Medaile ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje
Byla zřízena rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje č.70 dne
15. dubna 2010, kdy je určena
a) příslušníkům a zaměstnancům krajského ředitelství za
1. dosahování příkladných výsledků v řídící funkci,
2. dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých sluţebních a pracovních povinností,
3. aktivní podíl a vynaloţené úsilí při prosazování dobrého jména krajského
ředitelství,
4. významný sluţební a pracovní přínos při vytváření koncepce činnosti krajského
ředitelství,
5. vzornou reprezentaci krajského ředitelství,
b) medaile je určena dalším příslušníkům a osobám za
1. aktivní spolupráci s organizačními články krajského ředitelství v oblasti veřejného
pořádku, boje s kriminalitou, mezinárodní spolupráce, sluţební přípravy, prevence
a vzdělávání,
2. aktivní spolupráci při tvorbě jednotlivých koncepčních oblastí činnosti krajského
ředitelství,
3. výjimečné přičinění o dobré jméno krajského ředitelství,
c) medaile je určena příslušníkům, zaměstnancům, občanům a dalším osobám za významné
skutky, při kterých byla projevena odvaha a statečnost,
d) medaili uděluje ředitel krajského ředitelství na návrh jednotlivých náměstků ředitele
krajského ředitelství, ředitele pro řízení lidských zdrojů krajského
Medaili lze udělit in memoriam; medaile udělená oceněnému, který před jejím předáním
zemřel, se předá pozůstalým po oceněném; nejsou–li po oceněném pozůstalí, nebo odmítajíli pozůstalí medaili převzít, uloţí se důstojným způsobem na posledním pracovišti
oceněného.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z patinované pakfonkové slitiny (starostříbro),
má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťce 3 mm; na lícové straně
je znázorněn motiv znaku krajského ředitelství a raţený stylizovaný
nápis “Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje“; na rubu
medaile je vyraţen po celé ploše plastický znak Policie České
republiky; medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke
zdvojené stuze široké 37 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací
jehlicí; stuha je barevně rozdělena vertikálně na dvě poloviny, pravá
polovina modrá, levá polovina bílá se dvěma vertikálními červenými
pruhy rovnoměrně procházejícími bílým polem; k medaili náleţí
stuţka o rozměru 35 x 11 mm barevně shodná se stuhou, stuţka je ve
středu opatřena miniaturou motivu znaku krajského ředitelství, ve
shodném materiálovém provedení jako medaile; medaile se předává
v etui tmavomodré barvy.

KŘ policie Moravskoslezského kraje
Medaile ředitele Policie České republiky správy Severomoravského kraje
Byla zřízena 2008 rozkazem ředitele Policie České republiky správy Severomoravského
kraje č.141 dne 18. září a byla určena
a) příslušníkům a občanským zaměstnancům správy za
1. dosahování příkladných výsledků v řídící funkci,
2. dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých funkčních a pracovních
povinností,
3. aktivní podíl a vynaloţené úsilí při prosazování dobrého jména správy,
4. dlouhodobý přínos při vytváření koncepce činnosti správy,
5. vzornou reprezentaci správy,
6. prosazování dobrého jména správy,
b) medaile je určena občanům a dalším osobám za
1. aktivní spolupráci s útvary správy v oblasti veřejného pořádku, boje s kriminalitou,
mezinárodní spolupráce, sluţební přípravy, prevence a vzdělávání,
2. aktivní spolupráci při tvorbě jednotlivých koncepčních oblastí činnosti správy,
3. výjimečné přičinění o dobré jméno správy,
c) medaile je určena příslušníkům, občanským zaměstnancům, občanům a dalším osobám za
významné skutky, při kterých byla projevena odvaha a statečnost.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z patinované tombakové slitiny, má kruhový tvar o průměru 35 mm
a tloušťce 3 mm; na lícové straně je znázorněn motiv znaku správy a raţené miniaturní
označení „Policie České republiky“ a stylizovaný nápis “Policie České republiky správa
Severomoravského kraje Ostrava“; medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna
ke zdvojené stuze široké 35 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí; stuha je
rovnoměrně barevně přesně rozdělena na dvě poloviny, levá část světle modrá, pravá část
bílá; k medaili náleţí stuţka o rozměru 35 x 11 mm barevně shodná se stuhou, stuţka je ve
středu opatřena miniaturou motivu znaku správy, ve shodném materiálovém provedení jako
medaile; medaile se předává v etuji tmavomodré barvy. Udělení medaile je doloţeno
certifikátem konkrétní osobě.
Medaili ředitele Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje
Byla zřízena 2009 rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie
Severomoravského kraje č.101 dne 29. května, kdy byla určena
a) příslušníkům a zaměstnancům krajského ředitelství za
1. dosahování příkladných výsledků v řídící funkci,
2. dlouhodobé plnění úkolů nad rámec svých sluţebních
a pracovních povinností,
3. aktivní podíl a vynaloţené úsilí při prosazování dobrého jména krajského
ředitelství,
4. významný sluţební a pracovní přínos při vytváření koncepce činnosti krajského
ředitelství, zejména v rámci přechodu na novou organizační strukturu a jednotlivých etap reformy PČR,vzornou reprezentaci krajského ředitelství,

b) dalším příslušníkům a osobám za
1. aktivní spolupráci s organizačními články krajského ředitelství v oblasti
veřejného pořádku, boje s kriminalitou, mezinárodní spolupráce, sluţební
přípravy, prevence a vzdělávání,
2. aktivní spolupráci při tvorbě jednotlivých koncepčních
oblastí činnosti krajského ředitelství,
3. výjimečné přičinění o dobré jméno krajského ředitelství,
c) příslušníkům , zaměstnancům, občanům a dalším osobám za
významné skutky, při kterých byla projevena odvaha a
statečnost. Medaili lze udělit in memoriam.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z patinované pakfonkové slitiny (starostříbro),
má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušťce 3 mm; na lícové straně
je znázorněn motiv znaku krajského ředitelství a raţené miniaturní
označení „Policie České republiky“ a stylizovaný nápis “Krajské
ředitelství policie Severomoravského kraje Ostrava“; medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze
široké 35 mm a dlouhé 55 mm ukončené připínací jehlicí; stuha je
rovnoměrně barevně přesně rozdělena na dvě poloviny, levá část bílá,
pravá část světle modrá; k medaili náleţí stuţka o rozměru 35 x 11
mm barevně shodná se stuhou, stuţka je ve středu opatřena
miniaturou motivu znaku krajského ředitelství, ve shodném
materiálovém provedení jako medaile; medaile se předává v etuji
tmavomodré barvy.
Medaile náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje pro
zřízení krajského ředitelství
Byla zřízena rozkazem ředitele Krajského ředitelství policie Severomoravského kraje č.154
dne 27. listopadu 2009, kdy je určena
a) příslušníkům a zaměstnancům krajského ředitelství za
1. aktivní podíl a vynaloţené úsilí při plnění úkolů, které směřovaly ke zřízení
nového Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje,
2. významný sluţební a pracovní přínos při vytváření funkčnosti systému a koncepce
činnosti nového Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
b) dalším příslušníkům a osobám za
1. aktivní spolupráci s organizačními články krajského ředitelství v oblasti příprav
zřízení nového Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Krajského
ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
2. aktivní spolupráci při tvorbě jednotlivých koncepčních oblastí činnosti nového
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a Krajského ředitelství
Moravskoslezského kraje,
3. výjimečné přičinění o dobré jméno nového Krajského ředitelství policie
Olomouckého kraje a Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Udělení medaile je doloţeno certifikátem konkrétní osobě. Medaili lze udělit in memoriam;
medaile udělená oceněnému, který před jejím předáním zemřel, se předává pozůstalým po

oceněném, nejsou-li po oceněném pozůstalí nebo odmítají-li pozůstalí převzetí, uloţí se
důstojným způsobem na posledním pracovišti oceněného.
Popis medaile
Medaile je zhotovena z patinované pakfonkové slitiny (starostříbro),
má kruhový tvar o průměru 40 mm a tloušťku 3 mm; na lícové straně je
znázorněn
motiv
rozděleného
geografického
půdorysu
Severomoravského kraje na Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj; v
horní polovině obvodu medaile je umístěn nápis v latině „DIVIDIMUS
SED NON MUTAMUS“ („Rozdělujeme, ale neměníme“); na rubové
straně je znázorněn standardizovaný znak Policie České republiky;
medaile je pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené
stuze široké 36 mm a dlouhé 60 mm ukončené připínací jehlicí; stuha
je přesně rozdělena na dvě poloviny černou linií o šířce 1 mm, levá část
obsahuje rovnoměrně rozdělené barvy tmavě modrou a bílou, přičemţ
v bílém poli prochází rovnoměrně vertikálně umístěné dva červené
pruhy o tloušťce 3 mm (symbolizuje barvy znaku Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje); pravá část obsahuje rovnoměrně
rozdělené barvy bílou a světle modrou (symbolizuje barvy znaku
Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje; k medaili náleţí
stuţka o rozměru 36 x 11 mm barevně shodná se stuhou, stuţka je ve
středu opatřena miniaturou o průměru 10 mm, která je ve shodném
provedení jako medaile; medaile se předává v etuji černé barvy.

Ostatní ocenění či odznaky jednotlivých útvarů
Interpol – česká pobočka
Klopový odznak Národní ústředny INTERPOLu Praha
Obvodní oddělení Jistebnice
K 15. výročí zaloţení obvodního oddělení byl v roce 2009 vydán klopový odznak ve tvaru
osmicípé hvězdy, který obdrţeli příslušníci oddělení.
Obvodní oddělení Chýnov
K 15. výročí zaloţení obvodního oddělení byl v roce 2007 vydán
klopový odznak na trn ve tvaru osmicípé hvězdy, který obdrţeli
příslušníci oddělení. Tento odznak byl vyroben ve dvou variantách
a to stříbrné a zlaté. Zlatou variantu obdrţeli spolu s listinami
příslušníci oddělení a stříbrnou variantu taktéţ s listinami pak osoby
blízce spjaté s oddělením nebo starostové obcí v rámci územní
působnosti oddělení. V roce 2010 byl vydán kulatý odznak na jehle
při příleţitosti změny dne 1.července 2010 z Obvodní oddělení
Chýnov na Policejní stanici Chýnov. Příslušníci oddělení obdrţeli odznak spolu s listinou,
kdy další kusy jiţ bez předávací listiny byly určeny pro některé pracovníky policie případně
pro sběratele.

Oddělení METRO Praha
Oddělení Metro je útvarem, který vykonává převáţně hlídkovou
sluţbu - dohled nad bezpečností přepravy v praţském metru, dohled
nad dodrţováním přepravního řádu a předpisů týkajících se
bezpečnosti provozu metra a veřejný pořádek, a to ve veřejně
přístupných prostorách metra, vestibulech, podchodech, depech, v okolí větracích šachet, ale
i včetně veřejnosti nepřístupných prostor metra. Oddělení disponuje kapsovým odznakem,
tzv. odznakem pro ţeny a miniaturou znaku.
Okresní ředitelství Semily
Byl vydán klopový odznak, který plnil formu spíše
propagační či upomínkovou.
Krajská pořádková jednotka Ústí nad Labem
Příslušníci jednotky nechali na vlastní náklady vydat číslovaný klopový odznak, který si
mohli zakoupit příslušníci, kteří slouţili v jednotce nejméně 2 roky. V roce 2010 zřízena
medaile viz. KŘ Ústeckého kraje.

Pohotovostní motorizovaná jednotka Praha
Útvar byl zřízen dne 1. července 1956 v rámci tehdejší Veřejné bezpečnosti, kdy působnost
byla na celém území hl. m. Prahy. Současný název je z roku 1978, kdy v novodobé historii
došlo několikrát ke změně znaku jednotky, které se promítnuly i v odznacích. Na prvních
čtyřech fotech se nachází klopové odznaky se znakem jednotky. Dále pak se u tohoto útvaru
nachází klopové odznaky s číselným označením jednotlivých oddělení této jednotky s čísly
1 aţ 4.

V roce 2006 k 50 letům od svého zaloţení byla vyrobena
pamětní plaketa. Plaketa je uloţena v etui, kdy pod plaketou se
nachází štítek obdélníkového tvaru s letopočty 1956 -2006. V roce
2011 k 55 letům jednotky byla zřízena medaile viz. KŘ Praha
SKPV
Sluţba kriminální policie a vyšetřování se nachází na různých
úrovních policie ale sluţba jako taková nemá ţádné vlastní
ocenění. Jednotlivé součásti tak vydávají vlastní odznaky s různou
tématikou.
Úřad Sluţby krim. policie a vyšetřování-odbor cíleného pátrání při
Policejním prezídiu vydal klopový odznak s logem odboru. Pracovníci tzv.
Toxi Teamu Znojmo disponují dvěma odznaky, kdy první je klopový a je
určen pro pracovníky a spolupracující osoby.
Kaţdý odznak má ze zadní strany svoje
evidenční číslo. Druhý je pamětní odznak,
který je určen pro pracovníky útvaru kde je
znak oddělení umístěn na podloţce ve tvaru četnického
odznaku.
Dále existují různé varianty klopových
odznaků ve tvaru jiţ
zrušeného
sluţebního odznaku s váhami či
současného sluţebního odznaku, z nichţ
namátkou několik vybírám.

Roku 2010 byl vydán
pamětní klopový odznak
SKPV v Trutnově pro
Současné i
bývalé
pracovníky této sluţby.

Dále byly vydány plakety s motivem znaku SKPV , kdy zde představuji dvě varianty. První
je plaketa se starším znakem SKPV
a druhou je plaketa na dřevěné podloţce
s vyobrazením současného znaku sluţby kriminální policie a vyšetřování.

Speciální pořádková jednotka Praha
Jednotka vznikla v roce 1995. K 10. výročí
zaloţení útvaru v roce 2005 obdrţeli
příslušníci jednotky, kteří zde slouţili po
celou dobu pamětní plaketu na dřevěné
podloţce. Některé plakety získaly i osoby,
které byly úzce spjaty s jednotkou.
V roce 2010 k 15. výročí zaloţení útvaru byl
vyroben odznak a rovněţ zřízena medaile viz. KŘ policie Praha. U útvaru jsou pouţívány
i dva druhy klopových odznaků, oba ve tvaru štítu a shodném zbarvení, liší se pouze
pouţitým materiálem a velikostí. Dalším odznak je opět ve tvaru štítu avšak jiţ v novém
barevném provedení znaku SPJ Praha.
Medaile Územního odboru Znojmo
V době přípravy knihy byla medaile jiţ
vyrobena ale nebyl připraven rozkaz či
pokyn, který by upravoval její udílení.
Ţelezniční oddělení Ústí nad Labem
V roce 2010 byl vydán pamětní
odznak Oddělení ţelezniční policie
v Ústí nad Labem, který byl určen pro
příslušníky tohoto útvaru. Malá část
těchto odznaků byla určena i pro osoby
mimo útvar. Tvar odznaku vychází
z četnického odznaku na přilbu, kdy
uprostřed je znak Územního odboru
Ústí nad Labem s okřídleným kolem
jako odkazu na ţeleznici.

Školy Ministerstva Vnitra ČR
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Čestná Medaile Střední policejní školy v Holešově
Byla zřízena pokynem č.12 ředitele policejní školy Ministerstva vnitra
v Holešově ze dne 22. dubna 2008, čestnou medaili lze udělit,
a) policistovi a zaměstnanci školy zejména za projevení osobní
statečnosti, splnění zvlášť významného sluţebního nebo pracovního
úkolu, za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých
pracovních výsledků nebo za významný nebo trvalý přínos
k budování a prosazování dobrého jména školy, za spolupráci
se školou a zásluhy o rozvoj policejní školy, za reprezentaci
školy, k ţivotnímu jubileu oceněných a při příleţitosti odchodu do
starobního důchodu, studujícímu školy za mimořádně vynikající
studijní výsledky, nebo za zásluţný čin při ochraně vnitřního
pořádku a bezpečnosti,
b) pracovníkovi veřejné správy za spolupráci se školou při plnění
hlavních úkolů školy,
c) příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru a pracovníkovi cizí
státní příslušnosti za spolupráci se školou.
Popis medaile
Medaile je kulatá o průměru 40 mm v barvě kovu vyjadřující stupeň ocenění „zlatá“,
„stříbrná“ nebo „bronzová“. Okraj medaile je mírně vyvýšený s horním opisem kruhu
„Střední policejní škola“, ve středu je znak policejní školy (osmicípá hvězda, vpředu na
středu rozevřená kniha a přes knihu ve středu meč směřující hrotem dolů. Dolní opis v kruhu
„V Holešově“. Revers: (rubová strana) znak PČR, opis: POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY.
Průvlečná stuha na kovové sponě o šířce 37 mm v barevném provedení svisle orientovaných
pruhů se střídáním barev oranţová-ţlutá. Průvlečná stuha je spojena s medailí kovovou
sponkou a rýhami pomocí krouţku provlečeného uvnitř stuhy. Náprsní stuţka o velikosti
37x12 mm ve stejném barevném provedení jako stuha. Na stuţce je miniatura se znakem
policejní školy v barvě kovu čestné medaile. Čestná
medaile se předává v etui modré barvy vyloţené sametem.
Plaketa Střední policejní školy v Holešově
Byla zřízena pokynem č.12 ředitele policejní školy
Ministerstva vnitra v Holešově ze dne 22. dubna 2008,
plaketu lze udělit
a) policistovi a zaměstnanci školy zejména za projevení
osobní statečnosti, splnění zvlášť významného
sluţebního nebo pracovního úkolu, za dlouhodobé
a iniciativní dosahování velmi dobrých pracovních
výsledků nebo za významný nebo trvalý přínos k
budování a prosazování dobrého jména školy, za spolupráci se školou a zásluhy o
rozvoj policejní školy, za reprezentaci školy, k ţivotnímu jubileu oceněných a při
příleţitosti odchodu do starobního důchodu, studujícímu školy za mimořádně
vynikající studijní výsledky, nebo za zásluţný čin při ochraně vnitřního pořádku a

bezpečnosti,
b) fyzické osobě za aktivní účast na významných jednáních nebo za snahu vedoucí k
dosaţení úmluv, jejichţ předmětem je řešení hlavních úkolů školy,
c) fyzické osobě za projevení osobní statečnosti při záchraně ţivota nebo zdraví jiné osoby
nebo zabránění hmotné škody velkého rozsahu,
d) fyzické a právnické osobě za dlouhodobou a významnou spolupráci se školou.
Popis plakety
Plaketa je zhotovena z tombakové slitiny v provedení starobronz. Základní díl má kruhový
tvar o průměru 60 mm a tloušťce 5 mm. Na lícové straně je okraj plakety mírně vyvýšený
s horním opisem v kruhu „Policejní škola v Holešově“, ve středu je znak policejní školy
(osmicípá hvězda, vpředu rozevřená kniha a přes knihu ve středu meč směřující hrotem
dolů). Dolní opis v kruhu „V Holešově“. Rubová strana je hladká. Plaketa se předává v etuji
modré barvy vyloţené modrým sametem.
Vyšší policejní škola MV v Praze 9
Nepodařilo se mi přes veškerou snahu zjistit přesné datum a číslo
pokynu či rozkazu, nicméně ji zde pro úplnost uvádím.
Čestná medaile policejní školy v Praze 9
Škola uděluje Čestnou medaili policejní školy
1) „I. stupně“ v pozlaceném provedení, kterou lze udělit :
a) policistovi a zaměstnanci policejní školy MV v Praze 9
za dlouhodobé a iniciativní dosahování velmi dobrých
pracovních výsledků nebo za významný nebo trvalý
přínos k budování a prosazování dobrého jména policejní
školy, za zásluhy o rozvoj policejní školy, jestliţe jeho
pracovní nebo sluţební poměr ke škole trval alespoň 15
let,
b) příslušníkovi bezpečnostního sboru a pracovníkovi,
zejména veřejné správy za spolupráci s policejní školou
při plnění hlavních úkolů školy,
c) příslušníkovi zahraničního bezpečnostního sboru a
pracovníkovi cizí státní příslušnosti za spolupráci s
policejní školou,
2) „II. stupně“ ve starostříbrném provedení , kterou lze udělit:
a) podmínky totoţné jako u medaile I. stupně pouze pracovní nebo sluţební poměr
musí trvat alespoň 10 let
b) totoţné jako u medaile I. stupně
c) totoţné jako u medaile I. stupně
3) „III. stupně“ ve starobronzovém provedení, kterou lze udělit :
a) podmínky totoţné jako u medaile I. stupně pouze pracovní nebo sluţební poměr
musí trvat alespoň 5 let
b) totoţné jako u medaile I. stupně
c) totoţné jako u medaile I. stupně
d) studujícímu školy za mimořádné vynikající studijní výsledky nebo za zásluţný čin
při ochraně vnitřního pořádku a bezpečnosti

Popis medaile
Čestná medaile má kulatý tvar o průměru 40 mm a je zhotovena z tombakové slitiny v barvě
kovu vyjadřující stupeň ocenění „pozlacená“, „starostříbro“ a „starobronz“. Avers “ Okraj
medaile je mírně vyvýšený s horním opisem kruhu „Střední policejní škola“, ve středu je
znak policejní školy (osmicípá hvězda, vpředu na středu rozevřená kniha a přes knihu ve
středu meč směřující hrotem dolů. Dolní opis v kruhu „V Praze 9“.Revers: Okraj je mírně
vyvýšený, v horní části vodorovný nápis “Čestná medaile“, ve spodní části osmicípá
hvězdice.

Vyšší policejní škola MV v Brně
Medaile Vyšší policejní školy v Brně
Byla zřízena pokynem č.93 ředitele Vyšší policejní školy Brno dne
23.11.2010, kdy tuto medaili lze udělit
a) příslušníkovi Policie České republiky zařazenému ve škole (dále
jen policista) a zaměstnanci
1. za mimořádný sluţební nebo pracovní výkon
2. za mimořádné pracovní nebo sluţební výsledky
3. za přínos při budování, posilování a upevňování firemní
kultury
4. za celoţivotní pedagogickou činnost nebo za zabezpečení
vzdělávání ve škole
5. za mimořádný čin
b) studujícímu ve škole
1. za vynikající výsledky ve studiu
2. za mimořádné plnění sluţebních úkolů
3. za mimořádný čin
c) jiné fyzické osobě
1. za přínos na rozvoji a zabezpečení vzdělávání ve škole
2. za partnerství a spolupráci v oblasti vzdělávání
3. za realizaci činností a projektů, souvisejících se zabezpečením vzdělávání ve
škole
Další odznaky
Existuje klopový odznak VPŠ Brno a dále
jednostranná plaketa se znakem policejní
školy,jejichţ vzhled je totoţný, liší se pouze
velikostí a pouţitým materiálem

Vyšší policejní škola MV v Jihlavě
V době vydání knihy byl jediným odznakem kapsový odznak se
znakem školy, kdy byla připravována medaile.

Ostatní organizace spjaté s Policií ČR
Nezávislý odborový svaz Policie ČR
Nezávislý odborový svaz PČR(dále jen NOS) zaměstnanců
policie je registrován jako odborová organizace od 19. 7. 1990 .
Jeho členem můţe být příslušník a zaměstnanec Policie České
republiky, zaměstnanec Ministerstva vnitra, organizačních sloţek
státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, Policejní akademie
České republiky a bývalý příslušník policie nebo zaměstnanec,
jehoţ sluţební nebo pracovní poměr skončil v souvislosti se
splněním podmínek nároku na starobní, plný invalidní důchod
nebo částečný invalidní důchod nebo se splněním podmínek
nároku na výsluhový příspěvek.
Medaile NOS
Poprvé byla udělována při 20. výročí vzniku NOS dne 3.4.2010.
O jejím udělení rozhoduje předsednictvo svazu na návrh základní
organizace nebo člena svazu. Můţe být udělena členovi svazu,
policistovi případně i jiné osobě za součinnost a spolupráci.
Další odznaky
Jedná se klopové odznaky NOS, které jsou seřazeny v pořadí
vzniku zleva doprava.

Muzeum Policie České republiky
Při příleţitosti konání II.Konference policejních historiků ve dnech
19-20.11 v roce 2007 vydalo Muzeum PČR pamětní odznak. Další
odznaky byl vydán aţ při V. Konferenci policejních historiků
konané ve dnech 25 -27.listopadu 2010. Byly vydány 2 druhy těchto
odznaků, kdy stříbrný s podloţkou ve tvaru četnického čepicového
odznaku spolu s listinou, byl určen pro přednášející. Tyto odznaky
byly číslovány. Druhá varianta odznaku je bez podloţky a stejně
jako na prvním variantě je na něm ztvárněna budova Muzea PČR.
Prvních 10 odznaků bylo číslováno a spolu s listinou byly určeny
pro osoby podílející se na organizaci konference. Ostatní byly dány
do volného prodeje bez listiny.

Veterán při NOS PČR
Tato organizace vznikla pod křídly NOS PČR v roce 2005. Policejními veterány jsou bývalí
policisté, kteří ukončili sluţební poměr s nárokem na výsluhový příspěvek. Členové jsou
členy NOS PČR, kteří se řídí stanovami NOS PČR. V roce 2008 došlo k odtrţení části členů
a vzniklo občanské sdruţení Veterán Policie ČR.
Průkazový odznak
Jedná se odznak patřící do průkazu jímţ bývalý příslušník
policie prokazuje svoji příslušnost k tomuto sdruţení.
Další odznaky
Zde můţeme zařadit klopový
odznak Veterána NOS PČR.

Veterán Policie ČR
Tato profesní organizace vznikla v červnu 2008 odštěpením od Veterána NOS. Členem VP
ČR se můţe stát pouze fyzická osoba – bývalý příslušník Policie České republiky, jehoţ
sluţební poměr trval nejméně 15 let, a pobírá výsluhový příspěvek či starobní nebo
invalidní důchod. Do uvedené doby se započítává i doba výkonu vojenské základní sluţby.
U které jsou uvedeny v předchozí větě, kterým vznikl nárok na invalidní důchod v době
sluţebního poměru v souvislosti s výkonem sluţby se doba trvání sluţebního poměru 15 let
nevyţaduje.
Průkazový odznak
Jedná se odznak patřící do průkazu jímţ bývalý příslušník
policie prokazuje svoji příslušnost k tomuto sdruţení.
Pamětní medaile
Pro své členy případně pro osoby spolupracující
s organizací u nás i ze zahraničí má tato organizace
připravena dva druhy pamětních medailí o jejichţ udělení
rozhoduje výkonný výbor této organizace. Jedná se
o medaili prvního a druhého stupně, kdy u prvního stupně
je znak této organizace v jednobarevném provedení
umístěn na podloţce ve tvaru
prvorepublikového čepicového
odznaku. U druhého stupně je
znak organizace v provedení
barevném na stejné podloţce
jako u prvního. Nad těmito
medailemi je vţdy umístěn
štítek ve tvaru obdélníku zelené
barvy s počtem hvězd ţluté
barvy dle stupně medaile.

Další odznaky
Do této kategorie patří dvě varianty klopového odznaku s uchycením na trn s puzetou, kdy
první varianta má nápisy a symbol policie v černém provedení a druhá varianta má nápisy
a symbol policie vyvedeny ve zlaté barvě a je větší.

Poděkování
Na tomto místě bych rád poděkoval Všem policistům i občanským zaměstnancům
z různých útvarů policie, které jsem při přípravě této knihy oslovil, jednal a kteří mi vyšli
vstříc.
Zvláštní poděkování pak patří bývalému kolegovi a sběrateli Františku Musilovi,
který mě podporoval v napsání této knihy a bez jehoţ pomoci by tato kniha nebyla nikdy
dokončena.
V závěru nesmím zapomenout na svojí ţenu, která prokázala velikou míru trpělivosti
a ohleduplnosti s mojí časově náročnou přípravou této knihy.
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Pouţité prameny:
- interní předpisy Policie České republiky
- Kriminalistický sborník č.2 ročník 1999
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- Kriminalistický sborník č.1 ročník 2007
- noţíř Lubomír Maďarič www. knives.cz
- internetová stránka MV ČR www.mvcr.cz
- internetová stránka Nezávislého odborového svazu Policie ČR www.nos.cz
- internetová stránka Veterána Policie ČR www.policejniveteran.cz
- internetová stránka www.uton.cz
- URNA - 30 let policejní protiteroristické jednotky - Eduard Stehlík a kolektiv autorů 2011
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