KOLEGIUM ŘEDITELŮ MP
STATUTÁRNÍCH MĚST
A HL. M. PRAHY

PROHLÁŠENÍ
KOLEGIA ŘEDITELŮ MĚSTSKÝCH POLICIÍ STATUTÁRNÍCH MĚST
A HL. M. PRAHY (dále jen „Kolegium“)
O JEDNOTNÉM HODNOSTNÍM OZNAČENÍ STRÁŽNÍKŮ
OBECNÍCH A MĚSTSKÝCH POLICIÍ
Níže uvedení členové Kolegia ředitelů se na svém 49. zasedání
shodli:
 na sjednocení hodnostního označení strážníků městských policií statutárních
měst a hl. města Prahy
a doporučují:
 městským a obecním policiím v České republice přistoupit ke sjednocení
hodnostního označení všech strážníků
za níže uvedených podmínek (dále jen “Prohlášení“).

1.

Předmětem Prohlášení je stanovení jednotného hodnostního označení pro všechny
strážníky obecních a městských policií v České republice.

2.

Cílem Prohlášení je snaha o zavedení jednotného hodnostního označení z důvodu
sjednocení názvosloví tak, aby na všech obecních a městských policiích bylo označení
jednotné a transparentní pro veřejnost a ostatní složky IZS.

3.

Tímto Prohlášením není nijak dotčen statut strážníka tak, jak je uveden v příslušných
právních předpisech, zejména v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o obecní policii“) a prováděcí vyhlášce
Ministerstva vnitra č. 418/2018, kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.
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4.

Prohlášení
Kolegia
ředitelů
stanovuje
hodnostní
pro městské a obecní policie v České republice následovně:

značení

strážníků

Mužstvo:





Aspirant
Podstrážmistr
Strážmistr
Vrchní strážmistr

asp.
podstrž.
strž.
vrch. strž.

Praporčíci:
 Podpraporčík
 Praporčík
 Vrchní praporčík

podprap.
prap.
vrch. prap.

Důstojníci:








Mladší inspektor
Inspektor
Vrchní inspektor
Komisař
Vrchní komisař
Policejní rada
Vrchní policejní rada

ml. insp.
insp.
vrch. insp.
kom.
vrch. kom.
pol. rada
vrch. pol. rada

Jmenovaný Kolegiem:
 Nejvyšší policejní rada

5.

nej. pol. rada

Hodnostním označením se rozumí pojmy, zkratky a značené symboly uvedené
v přílohách tohoto Prohlášení:
a) příloha č. 1 pro statutární města a hlavní město Praha,
b) příloha č. 2 pro města,
c) příloha č. 3 pro obce a městys.
Upřesnění velikosti nášivky a barvy bude řešeno do 3 měsíců od schválení Prohlášení.

6.
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Hodnostní označení ve formě výšivek nebo odznaků se určuje takto:
a) na náramenících (černé barvy)
b) na klopě límce košile, saka a podobně ( trojújhelníky)
c) na záloktí pravého rukávu (primky)
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7.

Zavedení jednotného hodnostního označení si každá obecní či městská policie pořizuje
na své náklady.

8.

Navazuje-li skončený pracovní poměr strážníka ve lhůtě 3 měsíců na nový pracovní
poměr strážníka k jiné obci, doporučuje Kolegium ředitelů započtení doby
odpracovaných let.

9.

Členové Kolegia ředitelů se zavazují vyvinout maximální úsilí o zavedení jednotného
hodnostního označení a ke snaze vést i aktivní jednání s ostatními městskými či obecními
policiemi k dosažení cíle Prohlášení.

10. Přistoupením k tomuto Prohlášení nejsou dotčeny
či pracovních řádů jednotlivých městských policií.

povinnosti

organizačních

11. Připojením se k Prohlášení se stanovuje maximální 3 leté přechodné období, během
kterého se vyvine maximální úsilí tak, aby nejlépe od 1. ledna 2022,
tj. k 30. výročí účinnosti zákona o obecní policii došlo k dosažení předmětu a cíle
Prohlášení za jeho podmínek. Během tohoto přechodného období je možné využívat
i stávajícího nejednotného označení strážníků.
12. Účinnost tohoto Prohlášení je stanovena od 1. 1. 2019.

Za Kolegium ředitelů přednesl a seznámil:

Ing. Milan Kladníček, MBA
Předseda Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. města Prahy

V Pardubicích dne
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11. 10. 2018

