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Abstrakt: Příspěvek přibližuje proces vzniku odznaku Policie České republiky,
který je při výkonu policejní služby reálně používán od roku 2016 policisty

služby kriminální policie a vyšetřování k zákonnému prokazování příslušnosti
k ozbrojenému bezpečnostnímu sboru.
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ce i v dobách Protektorátu Čechy a Morava, kte-

ÚVOD
Dne 1. června 2015 nabyl účinnosti právní předpis

rý po vojenském obsazení nacistickým Německem

2

legalizující nový odznak určenýpro policisty SKPV.

v březnu 1939 vznikl na troskách československé

Kořeny tradice používání zvláštního odznaku stát-

„druhé republiky“.3 K přerušení tradice užití sym-

ními neuniformovanými policejními složkami

boliky státního znaku došlo teprve v éře samostat-

sahají do předminulého století a dobrakousko-

né České republiky v roce 2002. Tehdy byl právním

-uherské monarchie. Policista v občanském oděvu

předpisem4 zaveden odznak oválného tvaru dekla-

prokazující se takovým odznakem vystupuje v roli

rující symboliku státu pouze třemi horizontálními

představitele svrchované státní moci a jako úřední

pruhy ve státních barvách (bílá, červená a modrá

osoba požívá zvláštní ochrany zákona. Z uvedeného

v uvedeném pořadí).5 Vzor tohoto odznaku, jehož

důvodu všechny odznaky používané v historii čes-

autorem je akademický sochař Vlastislav Housa,

koslovenského státu nesly ve svém ztvárnění motiv

byl kontinuálně převzat také do právního předpi-

státního znaku. Tato zásada byla dodržena dokon-

su účinného do 31. května 2015 6 a podle aktuálně

1)

Jedná se o Vyhlášku ze dne 14. května 2015, č. 122 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném
provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení). Publikována ve Sbírce zákonů, částka 52. Příslušná pasáž předmětné vyhlášky zní: „Odznak policie
tvoří kovový ovál modré barvy se stříbřitým okrajem; na odznaku je uprostřed vyobrazen velký státní znak České republiky, stříbřitý meč s váhamia lipovými ratolestmi a slova „KRIMINÁLNÍ POLICIE“; v dolní části odznaku je pětimístné číslo.“ Vzhled tohoto odznaku viz obrazová příloha. Oficiální právní termín pro zájmový identifikační prostředek zní „odznak Policie České republiky“.

2)

Služba kriminální policie a vyšetřování (zkratka SKPV) je primárně určena pro odhalování a objasňování trestné činnosti. Vznikla organizačním
sloučením někdejších útvarů kriminální policie a úřadů vyšetřování. Policisté SKPV zpravidla konají službu v občanském oděvu a v případě
potřeby svou příslušnost k Policii České republiky prokazují zvláštním odznakem definovaným právním předpisem.

3)

Viz obrazová příloha

4)

Jednalo se o Vyhlášku Ministerstva vnitra ze dne 4. února 2002, č. 58 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb.,
o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii. Publikována ve Sbírce zákonů, částka 26. Příslušná pasáž předmětné
vyhlášky zní: „[...] odznak služby kriminální policie, který tvoří kovový ovál modré barvy s orámováním ve stříbrné barvě. V horní části
odznaku je plastický symbol policie, pod ním jsou tři vodorovné pruhy v národních barvách a nápis stříbrné barvy „SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIEA VYŠETŘOVÁNÍ“. V dolní části odznaku je ryté pětimístné číslo; [...].“ Vzhled tohoto odznaku viz obrazová příloha.

5)

Problematiku jednotné státní symboliky upravuje Zákon České národní rady ze dne 17. prosince 1992,č. 3 Sb., o státních symbolech České republiky. Publikován ve Sbírce zákonů České republiky, částka 2. Způsob užívání státních symbolů upravuje Zákon ze dne 18. září 2001, č. 352
Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů. Publikován ve Sbírce zákonů, částka 134.

6)

Jednalo se o Vyhlášku ze dne 17. prosince 2008, č. 460 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném

p2

DFB0122_priloha.indd 2

1

ISSN 1211-8834

18.02.2022 10:24:14

účinné právní úpravy směl být užíván k prokazová-

Postupné rozšíření grafického návrhu nového

ní příslušnosti k Policii České republiky nejdéle do

odznaku kruhového tvaru z dílny Vojenského his-

31. prosince 2015.

torického ústavu Praha mezi útvary a organizační
články služby kriminální policie a vyšetřování při-

NÁVRH NOVÉHO ODZNAKU

neslo ohlasy pozitivního i negativního charakteru,

Vznik nového odznaku určeného pro policisty SKPV

jak už to v podobných situacích bývá.

nebyl krátkÝm ani jednoduchým procesem. V roce
2012 vedení Policie České republiky navrhlo dílčí

INICIATIVA POLICISTŮ

změny týkající se služebních stejnokrojů a použí-

Zcela nezávisle na návrhu odznaku kruhového tva-

vané policejní techniky. Zamýšlené změny ovšem

ru, zpracovaného Vojenským historickým ústavem

vyžadovaly před svou praktickou realizací úpravu

Praha, postupně vznikla idea vytvoření alternativ-

právního předpisu regulujícího oblast předmětné

ního návrhu. Není bez zajímavosti, že původcem

problematiky. Především z důvodů ekonomického

uvedené myšlenky byla malá neformální skupina

charakteru nakonec k plánovaným změnám ne-

policistů v aktivní službě (vesměs dlouhodobě slu-

došlo. V připravovaných pracovních materiálech

žebně činných právě v rámci SKPV), mezi jejichž

v roce 2012 ještě nebyla řešena otázka zavedení

soukromé záliby patří dějiny bezpečnostních sbo-

nového odznaku pro službu kriminální policie

rů. V uvedených souvislostech nepřekvapí infor-

a vyšetřování, nicméně neformální úvahy do bu-

mace, že tito nadšenci se spolu s dalšími podobně

doucna na téma vytvoření nového identifikačního

„postiženými“ pravidelně sdružují v projektu Kon-

prostředku „kriminálky“ existovaly.

ference policejních historiků, jehož aktivní účastní-

Úřad služby kriminální policie a vyšetřová-

ci v rámci svých skromných možností pod záštitou

ve spo-

Muzea Policie České republiky přispívají k podrob-

lupráci s Vojenským historickým ústavem Praha

nějšímu poznání historie ozbrojených bezpečnost-

a jeho odbornou komisí vojenských tradic a sym-

ních sborů.

ní Policejního prezidia České republiky

7

boliky se možností vzniku nového odznaku SKPV

Díky moderním komunikačním nástrojům

poměrně intenzivně zabývala výsledkem této ini-

(mobilnímu telefonu a elektronické poště) poměr-

ciativy byla základní sada grafických návrhů zpra-

ně značné vzdálenosti vyplývající ze služebního za-

covaná Vojenským historickým ústavem Praha,

řazení v různých krajích České republiky nepřed-

z níž po provedení dalších úprav podle představ

stavovaly nepřekonatelnou překážku. Diskutovány

vedení ÚSKPV vzešel finální návrh odznaku kru-

byly různé koncepce a varianty. Spletitými a často

hového tvaru , inspirovaný vzhledem českoslo-

i trnitými cestami9 se podařilo v poměrně krátkém

venských policejních odznaků období předmni-

čase soustředita objektivně vyhodnotit názory pře-

chovské „první republiky“.

devším řadových kriminalistů (neformálně získá-

8

provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky.
Publikována ve Sbírce zákonů, částka 149. Příslušná pasáž předmětné vyhlášky zní: „Odznakem policie je odznak služby kriminální policiea
vyšetřování, který tvoří kovový ovál modré barvy s orámováním ve stříbřité barvě; v horní části odznaku je plastický symbol policie, pod ním
jsou tři vodorovné pruhy ve státních barvách a nápis stříbřité barvy „SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ“; v dolní části odznaku je pětimístné identifikační číslo.“ Pravidla přidělování, používání, vracení, odebírání a evidence odznaků v roce 2015 upravoval Závazný
pokyn policejního prezidenta ze dne 15. ledna 2010, č. 8, o odznacích služby kriminální policiea vyšetřování. Publikován ve Sbírce interních
aktů řízení Policejního prezidia České republiky, částka 11. Interní činnosti organizačního charakteru související s přechodem na nový typ odznaků řešil Pokyn policejního prezidenta ze dne 23. října 2015, č. 206, o odznacích Policie České republiky. Publikovánve Sbírce interních aktů
řízení policejního prezidenta, částka 219. Problematiku přidělování, používání, vracení, odebírání a evidence odznaků a související zpracování
osobních údajů získaných v souvislosti s vedením evidence odznaků aktuálně reguluje Pokyn policejního prezidenta ze dne 16. ledna 2019, č. 4,
o odznacích Policie České republiky. Publikován ve Sbírce interních aktů řízení policejního prezidenta, částka 4.
7)

Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky (zkratka ÚSKPV) metodicky usměrňuje a koordinuje činnost
útvarů a organizačních článků SKPV při pátrání, odhalovánía objasňování trestné činnosti. Ve vymezeném rozsahu rovněž zajišťuje koordinaci
specifických oblastí spolupráce se zahraničními policejními institucemi a bezpečnostními sbory.

8)

Viz obrazová příloha

9)

Neoficiální průzkum názorů v řadách policistů SKPV samozřejmě neprobíhal v přísně konspirativním duchu, takže záměr přípravy materiálů
prakticky využitelných pro zpracování alternativního návrhu podoby nového odznaku pro SKPV záhy nebyl žádným tajemstvím. Zřejmě díky
značně neformálnímu charakteru celé této akce některým policistům jejich nadřízení otevřeně naznačili, že vyvíjená iniciativa (přestože se jedná
o činnost provozovanou výhradně se soukromými prostředky a v době osobního volna, nikoli během služby) není žádoucí a ve vlastním zájmu
by podobných aktivit měli urychleně zanechat.
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vané s využitím osobní znalosti a profesních vazeb

nýma rovněž jednoznačně srozumitelným nápisem

prakticky ze všech koutů republiky).

KRIMINÁLNÍ POLICIE 12 a státní symbolikou Čes-

Prvotní náčrt odznaku oválného tvaru modré

ké republiky (velký státní znak a lipové ratolesti).

barvy s dominantním atributem v podobě velké-

Meč a váhy jsou ve specifickém provedení uží-

ho státního znaku České republiky byl zpracován

vány od roku 1950 také v rámci symboliky mezi-

jen velmi neuměle a fakticky posloužil k vytvoře-

národní policejní organizace INTERPOL.13 Podob-

ní podrobnější představy o možné podobě alter-

ný motiv nesly i porevoluční odznaky federálního

nativního návrhu odznaku pro SKPV. Zpracování

a později republikového policejního sboru v kombi-

tohoto návrhu do finálního stavu vyžadovalo ještě

naci se státní symbolikou československého a poz-

spoustu dílčích úprav, a především značné množ-

ději českého státu.14

ství zkušeností souvisejících s praktickou faleristickou výrobou.

LEGALIZACE NOVÉHO ODZNAKU

V rámci neformální spolupráce s renomova-

Pro případnou změnu identifikačního prostředku

pana Martina Faltu-

české „kriminálky“, tedy závěrem roku 2014, byly

se byla do návrhu odznaku zapracována řada ne-

připraveny dva grafické návrhy – odznak kruho-

ocenitelných podnětů a doporučení, zahrnujících

vého tvaru a odznak oválného tvaru. Ke každému

také upozornění na nezbytná omezení vyplývající

návrhu vzhledu lícové strany odznaku později zpra-

z technologických možností praktické výroby od-

covalo své odborné stanovisko Muzeum Policie

znaku. Specifické technologické limity se projevují

České republiky, které je kvalifikovaným garantem

především v řadě drobných detailů, které v přípa-

v oblasti historických tradic a policejní symboliky.

nou společností INSIGNIA

10

dě pouhé kresby na papíře mohou snadno vzbudit

Jakoukoliv změnu týkající se odznaku „krimi-

dojem bezvýznamné marginálie, ovšem při reálné

nálky“ (jako státem garantovaného jednotného

práci s kovem a vypalovacími barvami představují

identifikačního prostředku neuniformované poli-

stěžejní problém. Je třeba zvlášť zdůraznit, že bez

cie užívaného k prokazování příslušnosti k bezpeč-

zmíněné vysoce kvalifikované odborné součinnosti

nostnímu sboru) ovšem nelze provést bez souvise-

poskytované panem Martinem Faltusem by se celý

jící formální legalizace v právním řádu republiky.

proces vzniku tohoto odznaku velmi výrazně zkomplikoval.

Policie České republiky dlouhodobě prosazuje
změny týkající se modernizace služebních stejnokro-

Finální grafický návrh odznaku oválného tvaru

jů a související specifické oblasti policejního ozna-

pro SKPV byl k dispozici během listopadu 2014. Na

čení. Díky dosavadní podpořeze strany vedení Mi-

modrém podkladu inspirovaném podobou prvore-

nisterstva vnitra se (na rozdíl od stavu v roce 2012)

publikových odznaků jsou vyobrazeny celosvětově

nejedná pouzeo nejnutnější úpravy dílčího charakte-

jasně srozumitelné stylizované atributy výkonné

ru, ale o komplexní koncepci kombinující požadavky

státní moci, práva a spravedlnosti (meč obvyklého

uživatelského komfortu s prvky odkazujícími na tra-

tvaru a rovnoramenné váhy), kombinované s výraz-

dice československých bezpečnostních sborů, k nimž

11

Společnost INSIGNIA je zhotovitelem několika medailí udělovaných v Policii České republiky (také dekorací udělovaných Národní protidrogovou centrálou služby kriminální policie a vyšetřování), řady služebních odznaků užívaných obecní policií mnoha měst a obcí České republiky,
své výrobky dodávái zahraničním bezpečnostním sborům. K faleristické produkci firmy INSIGNIA podrobněji internetová stránka http://www.
faltus-insignia.cz/

10)

11)

Hruška meče jako atributu ozbrojené státní moci měla původně nést motiv pravidelného kříže s ramenyve tvaru lipových listů (viz obrazová
příloha), který je zakomponován do symbolu Policie České republiky, což by zdůrazňovalo, že se jedná o „policejní meč“. Tento koncept nebyl
realizován z důvodu nepřiměřených komplikací souvisejících s praktickou výrobou odznaku.

12)

Část odborné veřejnosti intenzivně podporovala užití nápisu SLUŽBA KRIMINÁLNÍ POLICIEA VYŠETŘOVÁNÍ s odůvodněním, že užití výrazu
KRIMINÁLNÍ POLICIE je v rozporu s právními předpisy. Uvedený názor je ovšem nesprávný.

13)

Mezinárodní organizace kriminální policie (anglicky International Criminal Police Organization, zkratka ICPO; francouzsky Organisation
internationale de police criminelle, zkratka OIPC) působí od roku 1923. Je to největší policejní organizace na světě, která zabezpečuje policejní
spolupráci mezi smluvními státy (aktuálně sdružuje sto devadesát členů). Současný oficiální název instituce zní ICPO-INTERPOL (výraz INTERPOL sloužící jako zkratka termínu international police je užíván od roku 1946). Československo patřilo k zakládajícím členům, v roce 1952
z organizace vystoupilo, členství bylo obnoveno v roce 1990.

14)

Viz obrazová příloha
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se Policie České republiky hrdě hlásí. Uvedený záměr

tilejšími úmysly) by snad trpěl nepřekonatelnou

stejně jako v roce 2012 není možné realizovat bez

potřebou ministerstvu předložený policejní návrh

odpovídající legislativní opory. Tehdejší analyticko-

nového odznaku pro SKPV jakkoliv pozměňovat

-legislativní oddělení Policejního prezidia České re-

a současně disponoval vlivem umožňujícím pro-

publiky proto od roku 2014 intenzivně pracovalona

sazení vlastních představo nejoptimálnější podobě

přípravě podkladů zcela nového právního předpisu

kriminalistického odznaku do normativního textu

regulujícího oblast předmětné problematiky, jejíž

právního předpisu.

součástí je také prokazování příslušnosti k bezpečnostnímu sboru zvláštním odznakem.

Ražený kovový vzor lícové strany odznaku určený pro prezentace in natura během legislativní-

Věcným gestorem právní úpravy problematiky

ho procesu tvorby nového právního předpisu byl

policejního označení je Ministerstvo vnitra. V rám-

k dispozici od prosince 2014. Zhotovitelem tohoto

ci přípravy konkrétního návrhu právního předpi-

prototypu je faleristická dílna pana Martina Faltu-

su Policejním prezidiem České republiky a plnění

se. Je vhodné poznamenat (byť tato zmínka půso-

souvisejících termínovaných úkolů uložených Mi-

bí poněkud neskromně), že vzhled aversu nového

nisterstvem vnitra byly 2. prosince 2014 policej-

odznaku předčil očekávání. Přijaté ohlasy převážně

nímu prezidentovi předloženy existující grafické

z řad výkonných kriminalistů v naprosté většině

návrhy možné podoby aversu (lícové strany) nové-

hodnotily podobu nového odznaku velmi příznivě.

ho odznaku pro SKPV – konkrétně návrh odznaku

Na základě mnoha neformálních žádostí o poskyt-

kruhového tvaru vytvořený Vojenským historic-

nutí grafiky odznaku využitelné k reprezentačním

kým ústavem Praha a spolu s ním také alternativní

a propagačním účelům (například k označení sí-

návrh odznaku oválného tvaru. Policejní prezident

delních prostorů, služebních pomůcek a tiskovin

brigádní generál Tomáš Tuhý po pečlivém prostu-

určených pro užití v rámci prevence kriminality)

dování všech předložených materiálů a po dohodě

vznikly čtyři uživatelské varianty prezentující v ba-

s náměstkem policejního prezidenta pro SKPV plu-

revném nebo černobílém provedení atributy české

kovníkem Zdeňkem Laubem zvolil návrh odznaku

kriminální policie s elipsovitým obvodovým okru-

oválného tvaru. Policejním prezidentem schválený

žím nebo bez něj.15 Zdrojová data této grafiky jsou

grafický návrh podoby lícové strany odznaku byl

v návaznosti na nový právní předpis volně distri-

neprodleně zapracován do legislativních materiálů

buována v rámci služby kriminální policie a vyšet-

připravovaného právního předpisu a tyto materi-

řování. Veškerá práva související s předmětným

ály byly 9. prosince 2014 odeslány cestou prvního

autorským dílem jsou bezúplatně převedena na Po-

náměstka ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost

licii České republiky.

k dalšímu opatření v rámci plánu legislativních
úkolů Ministerstva vnitra na rok 2015. Odbor

ZÁVĚR

bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra, do je-

Ministr vnitra Milan Chovanec novou vyhlášku

hož gesce patří také policejní problematika, návrh

o policejním označení schválil svým podpisem 14.

právního předpisu (obsahující rovněž slovní popis

května 2015, ve Sbírce zákonů byl právní normativ-

a vzor vyobrazení nového odznaku pro SKPV) ak-

ní akt publikován 26. května 2015 a účinnosti nabyl

ceptoval v předložené podobě. Také na tomto místě

dnem 1. června 2015. Těmito kroky byla legalizo-

je vhodné vyjádřit poděkování Ministerstvu vnitra,

vána i nová podoba odznaku určeného pro SKPV.

že během následujícího standardního legislativní-

Podle přechodného ustanovení vyhlášky o policej-

ho procesu nedostal prostor k seberealizaci žádný

ním označení měla být výměna odznaků provedena

iniciativní kreativec, který (byť veden nejušlech-

do 31. prosince 2015.

15)

Grafická data čtyř variant obrazové symboliky určené pro reprezentační a propagační účely záměrně nejsou zcela identická s grafickými daty
aversu odznaku pro SKPV určeného k formálnímu prokazování příslušnosti k bezpečnostnímu sboru. Tímto opatřením je reagováno na možnou
hrozbu zneužití (zdrojových dat grafiky aversu kovového odznaku) k pokusům o nelegální výrobu padělků kriminalistických odznaků pro nezákonné užití kriminálně závadovými osobami při páchání trestné činnosti.
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V důsledku nepředvídatelných výrobních kom-

odznaky navazující zvolenými motivy na historické

plikací technického charakteru bohužel došlo ke

policejní tradice jsou v nepřetržitém používání do-

zpoždění standardně plánovaných smluvně ošet-

dnesa o jejich případném nahrazení jiným identifi-

řených dodávek a nové odznaky policisté služby

kačním prostředkem se neuvažuje.

kriminální policie a vyšetřování reálně obdrželi

Podle neformální zpětné vazby z prostředí

postupně teprve v průběhu roku 2016 (problémů

SKPV pozitivní ohlasy na nové „placky“ jednoznač-

s vybavením „kriminálky“ novými služebními od-

ně převládají a dotčené odznaky kriminální policie

znaky okamžitě účelově zneužila parlamentní opo-

tedy žádoucím způsobem přispěly k posílení pro-

zice k politickým útokům na úřadujícího ministra

fesní hrdosti všech jejich držitelů, kteří svou každo-

vnitra, přestože k žádnému pochybení na straně

denní obětavou službou naplňují výzvu společného

státu v dané věci prokazatelně nedošlo). Zavedené

policejního motta: POMÁHAT A CHRÁNIT.

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

Obr. 1 až 3 – typově odlišné odznaky používané v dobách rakousko-uherské monarchie
(zdroj: DOROTHEUM Wien [2019], sbírka autora)

Policejní odznaky, užívané v posledních měsících existence hospodářsky a vojensky vyčerpané a politicky se
hroutící habsburské monarchie, měly nikoli ojediněle nejrůznější provizorní podobu jako v případě porcelánového odznaku (prezentován dole) používaného brněnským policejním ředitelstvím.
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odznaky
s nýtovaným
středem
(státním
znakem)

odznaky vyražené
z jednoho kusu
kovového materiálu

Obr. 4 – odznaky předválečné československé republiky odlišující se různou velikostí
i rozdílným konstrukčním provedením (zdroj: sbírka autora)

Podoba policejních odznaků nového republikánského státu nebyla nikdy právně kodifikována. Číslo odznaku je
vždy uvedeno na jeho lícové straně (v dobách monarchie byl odznak číslován na rubu). Výrazná písmena R Č S
znamenají Republika československá (tak zněl oficiální název nového státu přijatý podle francouzského vzoru).
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Obr. 5 – odznak protektorátního období
s dvojjazyčným (česko-německým) opisem
(zdroj: sbírka Karla Kosa)

Obr. 6 – odznaky poválečné republiky v české a slovenské jazykové verzi odlišující se v technických
detailech výrobního provedení (zdroj: sbírka autora)

Policejní odznaky kruhového tvaru používané za „první republiky“, v protektorátním období i v poválečném Československu se nosily přímo na oděvu, připevnění bylo řešeno zavíracím špendlíkem na
rubu odznaku.
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Obr. 7 – odznaky socialistického období v české a slovenské jazykové verzi (zdroj: sbírka autora)

Obr. 8 – odznak porevolučního období
(zdroj: sbírka Karla Kosa

Odznak kriminalisty Československé socialistické republiky byl určen k nošení na řetízku. Všechny následující typy odznaků mají na rubu párové přítlačné krapny pro nošení v pouzdru..
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Obr. 9 – původní sada grafických návrhů vytvořená
Vojenským historickým ústavem Praha
(zdroj: ARAUT)

Obr. 10 – konečná podoba grafického návrhu
odznaku kruhového tvaru
(zdroj: ARAUT)
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Obr. 11 – prvotní hrubá skica návrhu odznaku oválného
tvaru kombinující prvky kriminalistických odznaků existujících
v různých obdobích československé a české státnosti
(zdroj: ARAUT)
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Obr. 13 – některé pracovní varianty odznaku oválného tvaru s různě vyobrazenými
a uspořádanými atributy ve zlaté barvě (zdroj: ARAUT)

Obr. 14 – varianta odznaku složeného z dílčích prvkůtechnicky i ekonomicky
příliš náročné řešení, nerealizováno (zdroj: ARAUT)
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Obr. 16 – kriminalistický odznak
vzor 2002, grafický návrh
(zdroj: ARAUT)
Obr. 15 – symbol Policie České republiky
(základní varianta)

Právním předpisem určen k prokazování příslušnosti k bezpečnostnímu sboru v období od
1. července 2002 do 31. května 2015. (Dále po
dobu přechodného období od 1. června 2015
nejdéle do 31. prosince 2015.)

Obr. 17 – kriminalistický odznak
vzor 2015, grafický návrh
(zdroj: ARAUT)

Právním předpisem určen k prokazování pří-

Obr. 18 – symbol mezinárodní organizace
INTERPOL

slušnosti k bezpečnostnímu sboru v období od
1. června 2015. (Do praktického užívání byl reálně uveden v průběhu roku 2016.)
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SYMBOLIKA KRIMINÁLNÍ POLICIE

varianta A1

varianta B1

varianta A2

varianta B2

Obr. 19 – grafika určená pro reprezentační a propagační účely
(zdroj: ARAUT)
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Obr. 20 – symbolika kriminální policie je úředně registrována jako oficiální
ochranná známka a její neoprávněné užití je trestně postižitelné
(zdroj: Úřad průmyslového vlastnictví, dostupné on-line)
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Obr. 21 – reálná podoba odznaku Policie České republiky (zvětšeno)
(zdroj: ARAUT)
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Abstract: The paper describes the process of creating
the badge of the Police of The Czech Republic, which has
been used in the police service since 2016 by police officers
of the criminal police and investigation to legally prove
affiliation to the armed security corps.
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