
Interní směrnice velitele Městské policie Břeclav 

č. 01/2021 

Výstrojní a výzbrojní řád 

 
 
 

Čl. I 

 Úvodní ustanovení  
 

1. Město Břeclav Městská policie Břeclav (dále jen „MP“) poskytuje zaměstnanci MP pro 

výkon zaměstnání a zejména strážníkovi k výkonu jeho pravomoci, při kterém prokazuje 

příslušnost k obecní policii podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o OP“) a v souladu s vyhláškou č. 418/2008 Sb., 

kterou se provádí zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška“), pracovní výstroj za podmínek, které stanoví tato směrnice. 

 

2. Samostatný interní normativní akt MP upravuje přidělování, nošení, dále vydávání, 

obměnu a vracení osobních ochranných pracovních prostředků.  

 

 

Čl. II 

Rozdělení pracovní výstroje  
 

1. Pracovní výstroj podle Přílohy č. 1A, 1B, 1C, 1D), Příloha č. 2 a Přílohy č. 3, této 

směrnice se dělí na:   
 

a) stejnokroj – součástky stejnokroje uvedené v části Přílohy č. 1A,1B,1C,1D, 

b) výstroj – výstrojní součástky uvedené v Příloze č. 2,  

 

2. Veškerá pracovní výstroj je majetkem MP.   

 
 

Čl. III 

Osobní vzhled strážníků a ostatních zaměstnanců 
 

1. Strážník je povinen být čistý, řádně ustrojen, upraven, ostříhán a oholen, 

případně s upravenými vousy.  
 

2. Strážník je povinen přizpůsobit svůj osobní vzhled a to i za pomoci nošení pracovní 

výstroje v souladu s touto směrnicí tak, aby dostál své povinnosti zejména stanovené 

ustanovením § 6 odst. 1 zákona o OP dbát cti, vážnosti a důstojnosti osob i své vlastní při 

provádění zákroků a úkonů k plnění úkolů obecní policie a také dané ustanovením § 106 

odst. 4 zákoníku práce, dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své 

zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho 

jednání. 
 

3. Strážník musí mít vlasy upravené konvenčním způsobem. Vlasy nesmí být upraveny 

nadměrně nepřirozenými barvami nebo tvary účesů anebo tvary účesů charakteristickými 

pro extrémistické skupiny (za takový tvar účesů se nepokládá krátký sportovní sestřih, 

ani zcela vyholené vlasy). Vlasy nelze stahovat sponkami, čelenkami, mašlemi ani síťkou 

na vlasy. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na ženy. 
 

4. Strážník nesmí nosit viditelně tetování, nápadné ozdoby, šperky, piercing ani doplňky, 

které narušují vzhled pracovní výstroje (například v nose, nebo obočí, výrazné řetízky 

a náramky), a které by vzhledem k svému tvaru, umístění nebo velikosti mohly snižovat 



vážnost nebo důstojnost strážníka nebo usnadnit či učinit účinnějším případný útok proti 

němu. Strážník nesmí nosit náušnice, to neplatí pro ženy.  
 

5. Strážník v pracovní výstroji nesmí nosit na uších nebo v uších sluchátka nebo 

komunikační zařízení, pokud to není nutné k výkonu zaměstnání.  
 

6. Osobní vzhled zaměstnance, jeho doplňky, předměty a tetování musí být v souladu 

s obecně vžitými zvyklostmi a nesmí být extrémního provedení, tvaru nebo podoby.  

 

7. Zaměstnanci se zakazuje nošení takových osobních předmětů, u nichž lze s ohledem 

na výkon zaměstnání důvodně předpokládat, že by jimi mohlo dojít k poranění 

zaměstnance nebo jiné osoby. 

 

 

Čl. IV 

Užívání a nošení pracovní výstroje   
 

1. Při výkonu pravomoci je strážník povinen prokazovat svoji příslušnost k obecní policii 

podle příslušných ustanovení zákona o OP. Strážník je povinen nosit zaměstnavatelem 

poskytnutou pracovní výstroj v souladu s vyhláškou, tedy za splnění podmínky, 

že v pracovní době prokazuje svou příslušnost podle ustanovení § 9 zákona o OP a jeho 

stejnokroj vždy obsahuje jednotné prvky.  
 

2. Zaměstnanec, kterému byla poskytnuta pracovní výstroj, je povinen ji užívat a nosit 

způsobem, který je ustálený při nošení odpovídajících oděvních částí. Poskytnutá 

pracovní výstroj u občanských zaměstnanců nesmí obsahovat jednotné prvky stejnokroje 

strážníka. 
 

3. Nestanoví-li tato směrnice jinak, musí být všechny součásti pracovní výstroje řádně 

zapnuty, upraveny a opatřeny všemi předepsanými doplňky. 
 

4. Strážníci a ostatní zaměstnanci, kteří jsou podle Organizačního řádu MP v podřízenosti 

ZVMP pro vnější službu, jsou povinni nosit v pracovní době pouze takovou kombinaci 

svrchní pracovní výstroje, která je vyobrazena v Příloze č. 4 této směrnice, není-li touto 

směrnicí nebo nadřízeným stanoveno jinak. Ostatním zaměstnancům určuje varianty 

nošení pracovní výstroje VMP nebo jím pověřený zaměstnanec.  
 

5. Strážníci a zaměstnanci, kterým byla poskytnuta pracovní výstroj, jsou povinni být 

při výkonu zaměstnání řádně ustrojeni a vyzbrojeni a dbát na to, aby jejich pracovní 

výstroj byla upravena, v čistém, použitelném, zjevně neopotřebovaném stavu.  
 

6. Strážníci a ostatní zaměstnanci jsou povinni přidělenou pracovní výstroj používat šetrně 

a svědomitě o ni pečovat. 
 

7. Strážník i zaměstnanec je povinen chránit přidělenou pracovní výstroj před poškozením, 

zničením, odcizením a ztrátou, a používat ji pouze při výkonu zaměstnání, a to 

stanoveným způsobem, ve stanovených kombinacích a k účelu, ke kterému je určena. 
 

8. Strážníci a zaměstnanci nesmí provádět takové úpravy pracovní výstroje, které narušují 

její předepsaný vzhled a funkčnost. Součástky stejnokroje nelze nahrazovat částmi jiného 

oděvu. Nošení stejnokroje mimo pracovní dobu není dovoleno. Výjimku uděluje VMP na 

základě odůvodněné písemné žádosti zaměstnance MP.  
 

9. Strážníci vícečlenné hlídky musí být ustrojeni a upraveni jednotně, podle ročního období, 

a s přihlédnutím k aktuálním klimatickým podmínkám. 
 

10. Povinnou součástí stejnokroje je i funkční označení v textilním nebo kovovém provedení 

uvedené v Příloze č. 3 této směrnice. Vyobrazení funkčního označení strážníků 

pro jednotlivé systemizované místo - funkci a podle délky odpracovaných let se umísťuje 



do rohu límce košile (polokošile) a případně na ramenech, pokud je tato stejnokrojová 

součástka vybavena ramenními poutky na upevnění výložek.  
 

11. Funkční označení strážníků na paži svrchního oděvu stejnokroje se umísťuje 

na jednodílnou kombinézu černou a taktickou košili, na levý rukáv pod nášivku s názvem 

obce.  
 

12. Na saku společenského stejnokroje je funkční označení vyšito v oblasti paže pravého 

rukávu. Nášivka s názvem obce je vyšita přímo do látky saka na levý rukáv.  
 

13. Identifikační číslo strážníka je součástí odznaku obecní policie a v textilním provedení se 

umisťuje na polokošili žlutou s retroreflexními pruhy KR, polokošili modrou KR, 

na cyklodres KR, na bundu cyklistickou žlutou.  
 

 

14. Na součástkách stejnokroje se povoluje umístění velkého znaku příslušné pracovní 

skupiny strážníků, na základě projednání s vedoucími zaměstnanci MP a následným 

souhlasem velitele MP. Znak je možné umístit pouze na pravý rukáv kombinézy, taktické 

košile ve shodném výškovém umístění jako nášivka s názvem obce.   
 

15. Varianty svrchních částí pracovní výstroje, které stanoví Příloha č. 4 této směrnice, 

mohou být doplněny o součástky pracovní výstroje, které jsou uvedeny v Příloze č. 1A a 

v Příloze č. 2 této směrnice, a to v závislosti na klimatických podmínkách, účelu 

sledovaném zákrokem nebo úkonem strážníka, nebo při ochraně života a zdraví 

zaměstnance při práci podle zvláštních předpisů. Alternativní pracovní výstroj lze užít jen 

při jejím použití každým členem hlídky. Doplnění nebo změnu pracovní výstroje může 

nařídit i instruktor výcviku, a to na dobu výcviku nebo odborné přípravy.  
 

16. Strážník je vždy povinen při výkonu oprávnění a plnění povinností nosit ke stejnokroji 

určenou nasazenou pokrývku hlavy, kromě těchto případů:  
 

a) na pokyn vedoucího opatření,  

b) při jízdě služebním motorovým vozidlem, 

c) v objektu MP a na detašovaných pracovištích organizačního celku MP, 

d) při jednání v místnosti, 

e) v případě extrémních klimatických podmínek, kdy teplota překročí 25°C, na základě 

rozhodnutí vedoucího zaměstnance MP.  
 

17. Za slunečného počasí může strážník k pracovní výstroji nosit sluneční brýle s tmavými 

obroučkami, pokud nejedná s občany. Brýle nesmí být zrcadlové. 
 

18. Strážníci, kteří k přepravě využívají služební motorové vozidlo anebo přidělené jízdní 

kolo či elektrokolo, jsou povinni používat a nosit přidělenou pracovní výstroj a výzbroj, 

která je k této pracovní činnosti určena v Příloze č. 1D. 
 

19. Přední i zadní část taktické a balistické vesty, reflexní vesty, kombinézy, taktické košile 

musí být označena bílým nápisem „MĚSTSKÁ POLICIE“ na černém podkladu.  
 

20. Strážník může nosit samostatně pořízenou obuv, zejména ze zdravotních důvodů. 

Tato obuv musí být obdobného typu jako obuv podle této směrnice, musí být černé barvy, 

jednoduchého tvaru a bez nápadných ozdob a nápadných znaků výrobce. Samostatně 

pořízená obuv musí být z důvodu BOZP schválena zaměstnavatelem. 
 

21. Strážník může nosit ke společenskému stejnokroji samostatně pořízenou společenskou 

obuv. V případě žen se jedná o dámskou společenskou obuv tzv. „lodičky“ nebo vysoké 

boty tzv. „kozačky“. Podpatek této obuvi nesmí být vyšší než šest centimetrů. Tato obuv 

musí být obdobného typu jako obuv podle této směrnice, musí být černé barvy, 

jednoduchého tvaru a bez nápadných ozdob a nápadných znaků výrobce.  
 



22. Při nošení černé vysoké obuvi může strážník zasunout nohavice kalhot do bot, nebo je 

nosit přes boty. 
 

23. Strážník může nosit samostatně pořízené ponožky, podkolenky a kožené rukavice. 

Tyto oděvní části musí být stejné barvy jako odpovídající výstrojní součástky a musí být 

bez nápadných ozdob a nápadných znaků výrobce. 
 

24. Strážník může pod pracovní výstrojí nosit další samostatně pořízené oděvní části. 

Tyto oděvní části nesmí být viditelné. 
 

25. Strážník může pod košilí a žlutou a modrou polokošilí nosit samostatně pořízený nátělník 

bílý nebo tričko bílé barvy. Rukávy trička nesmí být viditelné v rukávech polokošil a 

nesmí též výrazně pod polokošilemi prosvítat.  
 

26. U pracovní výstroje je zakázáno ohrnovat rukávy. 
 

27. Strážník může nosit příruční zavazadlo (hlídkovou brašnu na spisy) černé barvy a bez 

nápadných ozdob a nápadných znaků výrobce. 
 

28. Při účasti na jednáních, konferencích a při podobných příležitostech může strážník nosit 

na stejnokroji označení jejich účastníka, pokud nesnižuje funkčnost ani vážnost 

stejnokroje ani nezakrývá vnější označení strážníka stanovené příslušným právním 

předpisem.  

 

 

Čl. V 

E-SHOP 

Vystrojování, obměna a výdej pracovní výstroje 
 

1. Každý zaměstnanec je povinen řádně objednat, převzít a používat pracovní výstroj 

v souladu s touto směrnicí. Dále je povinen v souladu s touto směrnicí obměňovat 

opotřebenou nebo jinak nevyhovující pracovní výstroj ve smyslu Přílohy č. 1A,1B,1C 

této směrnice.   
 

2. Postup při vystrojování zaměstnance:   
 

a) zaměstnanci je poskytována pracovní výstroj podle pracovního zařazení v souladu 

s Přílohou č. 1A,1B,1C této směrnice, 

b) obměna pracovní výstroje probíhá v souladu s Přílohou č. 1A,1B,1C této směrnice 

(podle doby upotřebitelnosti), 

c) byl-li zaměstnanec více než 30 po sobě jdoucích kalendářních dnů dočasně práce 

neschopný, prodlužuje se mu doba upotřebitelnosti o fond zameškané pracovní doby.  
 

3. Čekatelé nastupující do rekvalifikačního kurzu nejsou vystrojováni žádnou oděvní ani 

jinou výstrojní součástkou. Vystrojeni budou až po získání osvědčení o splnění 

stanovených odborných předpokladů strážníka podle zákona o OP a podle služebního 

zařazení.  
 

4. Pověřený zaměstnanec, zajišťující materiální a výstrojní náležitosti je povinen po 

předchozím přeměření a objednání pracovní výstroje zabezpečit vystrojení strážníků, 

kteří jako čekatelé úspěšně získali osvědčení o splnění stanovených odborných 

předpokladů strážníka podle zákona o OP a zařazeni na příslušnou funkci organizačního 

celku MP.  
 

5. Pouzdro na pistoli se poskytne pouze držiteli zbrojního průkazu skupiny D po přidělení 

služební zbraně.  
 

6. Obměnu pracovní výstroje určuje Příloha č. 1A,1B,1C této směrnice stanovením doby 

upotřebitelnosti jednotlivých součástek pracovní výstroje uváděné v měsících a pod tímto 



údajem i počtem možného poskytnutí kusů. Doba upotřebitelnosti pracovní výstroje běží 

od data posledního převzetí konkrétní výstrojní součástky z výstrojního skladu. 

Zaměstnanec má nárok na obměnu (výměnu) nejdříve první pracovní den po uplynutí 

použitelnosti jednotlivých součástek pracovní výstroje. Nevyčerpané nároky se 

nekumulují. 

 

7. Zaměstnanec odebírá jednotlivé součástky pracovní výstroje na základě výzvy 

pověřeného zaměstnance zajišťující vystrojování zaměstnanců. Nároky na 

nevyzvednutou výstroj se nekumulují.  
 

 

8. Pracovní výstroj, která podléhá době upotřebitelnosti, zaměstnanec objednává 

prostřednictvím e-shopu, nejdříve však 6 měsíců před skončením doby upotřebitelnosti. 

Zaměstnanec je povinen vyplnit v e-shopu do objednávky i požadovanou velikost 

objednávané pracovní výstroje. Pro tento účel zajistí pověřený zaměstnanec výstrojního 

skladu velikostní tabulky jednotlivých druhů výstroje. 
 

9. Členové vedení se vystrojují či obměňují opotřebované součásti pracovní výstroje na 

základě písemné žádosti, schválené velitelem MP.  
 

10. Objednávky budou na e-shopu souhrnně shromážděny v termínech do 31. 1. a do 31. 7. 

kalendářního roku. Poté provede pověřený zaměstnanec souhrnnou objednávku pracovní 

výstroje.  

 

11. Přístup do e-shopu mají všichni zaměstnanci prostřednictvím odkazu na intranetu MP, 

a to po přihlášení za použití přihlašovacího jména a hesla. 
 

12. Na základě výzvy pověřeného zaměstnance výstrojního skladu je zaměstnanec povinen 

odebrat objednanou pracovní výstroj osobně v co nejkratší možné lhůtě. Neodebere-li 

zaměstnanec objednanou pracovní výstroj bez závažného důvodu ve lhůtě do 30 dnů, 

bude toto považováno za porušení výstrojní směrnice.  
 

13. Mimo součástek podléhajících době upotřebení se pracovní výstroj včetně výzbroje 

obměňuje pouze výměnným způsobem, tj. kus za kus, na základě písemného požadavku 

(ÚZ) schváleného vedoucím zaměstnancem příslušného organizačního celku MP.  

 

14. V případě opotřebení cyklovýstroje se tato obměňuje na základě písemné žádosti 

podepsané zaměstnancem a schválené příslušným vedoucím zaměstnancem. 
 

15. Nové součástky pracovní výstroje se poskytují náhradou pouze za součástky pracovní 

výstroje znečištěné nebo poškozené při výkonu zaměstnání bez zavinění zaměstnance, 

a které současně nelze vyčistit anebo opravit. Tato náhrada se poskytuje na základě 

písemného požadavku (ÚZ), který schválí velitel MP, na základě vyjádření příslušného 

zaměstnance.  
 

16. V případě, že dojde k poškození výstrojní součástky před uplynutím doby 

upotřebitelnosti (vlastním zaviněním, nesprávným ošetřováním apod.), na základě 

písemného požadavku (ÚZ) podepsaného vedoucím zaměstnancem organizačního celku 

MP a  následného souhlasu velitele MP, obdrží zaměstnanec součástku novou, přičemž 

začne běžet nová doba upotřebitelnosti. Současně je vedoucí zaměstnanec organizačního 

celku povinen zajistit sepsání škodního protokolu a předání škodní komisi Města 

Břeclavi, která škodní událost projedná a navrhne způsob vyřízení.  
 

17. Na základě písemného odůvodněného požadavku cestou přímých nadřízených 

a následného souhlasu velitele MP, smí zaměstnanec objednat i jinou součástku pracovní 

výstroje, než která je stanovena pro jeho pracovní pozici.       
 



18. Dnem podání podnětu ke skončení pracovního poměru zaniká nárok zaměstnance 

na obměnu pracovní výstroje.    
 

19. V případě, že bude zavedena nová výstrojní nebo výzbrojní součástka, případně 

součástka nahrazující stávající výstrojní nebo výzbrojní součástku, tak o jejich přidělení 

jednotlivým pracovním pozicím rozhoduje velitel MP. 
 

20.  Na společenský stejnokroj má nárok strážník funkčně zařazený na pracovní pozici: 

velitel MP, Zástupci velitele MP pro vnější a vnitřní službu, strážník preventista, kteří se 

účastní přednášek a společenských akcí MP, a strážníci na základě rozhodnutí velitele 

MP.  

 

21. K obměně společenského stejnokroje dochází pouze na základě písemné žádosti, 

schválené velitelem MP. 

 

 

Čl. VI 

Vracení pracovní výstroje  
 

1. Při změně pracovního zařazení, je dotčený zaměstnanec povinen vrátit do výstrojního 

skladu vydanou pracovní výstroj, pokud mu v novém zařazení nepřísluší, a to nejpozději 

do 15 kalendářních dnů od změny pracovního zařazení. Pokud dojde ke změně 

pracovního zařazení zaměstnance, je tento oprávněn a povinen učinit v e-shopu novou 

objednávku na pracovní výstroj, která mu nově přísluší podle nového funkčního zařazení.   
 

2. Součástky stejnokroje, které podléhají době opotřebení podle Přílohy č. 1A, 1B,1C, této 

směrnice, a které má současně zaměstnanec déle než 3/4 doby užitnosti v užívání, se 

nevrací. Výstrojní součástky cyklovýstroje se vrací. Ostatní pracovní výstroj včetně 

výzbroje jsou zaměstnanci povinni vrátit do výstrojního skladu, zejména v případě 

skončení pracovního poměru. Zaměstnanec je povinen vrátit součásti pracovní výstroje, 

vyčištěné a ve stavu, který odpovídá době jejího užívání. Znečištěnou pracovní výstroj 

pověřený zaměstnanec výstrojního skladu nepřijme a její zůstatkovou hodnotu je 

zaměstnanec povinen MP uhradit. Zaměstnanci jsou povinni uhradit i zůstatkovou 

hodnotu nevrácené povinně vratné pracovní výstroje a výzbroje.  
 

3. Zaměstnanec nemusí vracet ponožky, rukavice, šálu, pokrývky hlavy a ostatní součástky 

pracovní výstroje, která není uvedena v odst. 2 tohoto článku směrnice. Dnem skončení 

pracovního poměru se stávají tyto nevratné součástky pracovní výstroje majetkem 

bývalého zaměstnance.  
 

4. Strážník nesmí prodat ani předat pracovní výstroj osobě, která není strážníkem, 

pokud není z účelu předání zcela nepochybně zřejmé, že tím nemůže dojít k jejímu 

zneužití; zbavuje-li se strážník pracovní výstroje vyhozením do odpadu nebo jiným 

obdobným způsobem, je povinen předem odstranit označení, která by naznačovala a 

identifikovala příslušnost k MP.  
 
 

Čl. VII 

Evidence pracovní výstroje  
 

1. Pověřený zaměstnanec vedením výstrojního skladu je povinen evidovat každou vydanou 

a vrácenou součástku pracovní výstroje. Převzetí jednotlivých součástek pracovní 

výstroje potvrzuje zaměstnanec svým podpisem na formuláři, který vystaví pověřený 

zaměstnanec výstrojního skladu. 
 

2. Pověřený zaměstnanec vedením výstrojního skladu je rovněž povinen vystavit 

zaměstnanci potvrzení o vrácení jednotlivých součástí pracovní výstroje. 



 

3. Pověřený zaměstnanec výstrojního skladu vede evidenci zapůjčených a vadných 

součástek pracovní výstroje.     
 

4. Pověřený zaměstnanec výstrojního skladu vede evidenci objednávek pracovní výstroje a 

zná aktuální stav jejich vyřízení.     

 

 

Čl. VIII 

Vady a škody na pracovní výstroji  
 

1. Jestliže zaměstnanec zjistí na pracovní výstroji vadu, je povinen o tom ihned, jakmile 

to okolnosti dovolí, informovat svého nadřízeného. Vadnou součástku pracovní výstroje 

předá na základě potvrzeného a schváleného ÚZ pověřenému zaměstnanci výstrojního 

skladu, která uplatní reklamaci vůči dodavateli. Náhradní součástka pracovní výstroje se 

poskytne pouze v případě, že zaměstnanec nemá k dispozici jinou. Náhradní obuv se po 

dobu vyřešení reklamace z hygienických důvodů neposkytuje. 
 

2. Po vyřízení reklamace u dodavatele pověřený zaměstnanec výstrojního skladu 

zaměstnanci vrátí opravenou výstrojní součástku nebo předá náhradou 

za neodstranitelnou vadu novou součástku pracovní výstroje poskytnutou dodavatelem. 

V případě, že zaměstnanec má po dobu reklamace zapůjčenou náhradní pracovní výstroj, 

odevzdá do výstrojního skladu zapůjčenou náhradní součástku pracovní výstroje. 

Zapůjčená pracovní výstroj bude vrácena vyčištěná.      
 

3. Pokud dojde při výkonu zaměstnání k nadměrnému znečištění součástky pracovní 

výstroje, MP uhradí náklady spojené s jejím vyčištěním, a to na základě doporučení 

přímého nadřízeného zaměstnance veliteli MP a po předložení dokladu o jejím vyčištění, 

který vydala právnická nebo podnikající fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání je 

čištění oděvů, případně vyčištění zajistí pověřený zaměstnanec výstrojního skladu. 
 

4. Pokud dojde při výkonu zaměstnání ke kontaminaci (krev, tělní tekutiny nebo různé 

nemoci) součástky pracovní výstroje, MP uhradí náklady spojené s jeho likvidací, 

a to na základě potvrzeného ÚZ vedoucím zaměstnancem a schváleného velitelem MP. 

Pověřený zaměstnanec výstrojního skladu neprodleně zajistí výměnu kontaminované 

součástky za novou. Kontaminovaná součástka pracovní výstroje bude neprodleně 

předána v neprodyšně uzavřeném obalu (silný igelitový pytel, apod.) do výstrojního 

skladu, jehož pověřený zaměstnanec zajistí ekologickou likvidaci.    
 

5. Tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti zaměstnance MP vyplývající z příslušného 

interního normativního aktu MP, který řeší škodní události a poškození majetku MP. 
 
 

Čl. IX 

Varianty nošení pracovní výstroje     
 

1. Varianty nošení výstroje jsou stanoveny v Příloze č. 4 této směrnice.  
 

2. Časově omezené výjimky může povolit nebo stanovit velitel MP, vedoucí zaměstnanec 

pro jemu podřízené zaměstnance, v rámci aktuální pracovní směny. 
 

3. Tímto článkem však není dotčena povinnost prokazovat příslušnost k obecní policii 

podle zákona o OP. 

 

 

Čl. X 

Způsob nošení zvláštních ocenění a vyznamenání 
 



1. Na saku společenského stejnokroje lze nosit řády a medaile, jiná vyznamenání, zvláštní 

ocenění, absolventské odznaky a další odznaky udělené MP, orgány státní správy 

a samosprávy, ústředními orgány státní správy, ozbrojenými silami a sbory a ČČK. 

Nošením řádů, medailí, jiných vyznamenání, absolventských odznaků, dalších odznaků 

apod. nesmí být snížena vážnost ani funkčnost stejnokroje. 
 

2. Textilní stužky se připínají v řadě (popř. řadách) bezprostředně nad levou náprsní kapsu. 

Stužky se umisťují na středovou osu kapsy v šíří nepřesahující okraje kapsy. Pokud stužky 

nezabírají celou řadu, jsou vyrovnané ke středu náprsní kapsy. 
 

3. Textilní stužky zvláštních ocenění a vyznamenání udělených MP se připínají 

v následujícím pořadí - zvláštní vyznamenání „Za zásluhy“, zvláštní vyznamenání 

„Za záchranu života“, „Za statečnost“ a aktuální (pouze nejvyšší stupeň) zvláštní ocenění 

„Za věrnost“. 
 

4. Absolventské a další odznaky se nosí na levé straně. Má-li odznak stužku, nosí se 

obdobně jako stužka medaile. 

 

 

Čl. XI  

Kontrola a odpovědnost 
 

1. Vedoucí zaměstnanci v souladu s platným Pracovním řádem MP jsou oprávněni 

kontrolovat řádný stav, ustrojenost, upravenost a používání pracovní výstroje 

jim podřízených zaměstnanců, upozorňovat je na nedostatky a nařizovat jejich odstranění.  
 

2. Strážníci dozorčí služby, kteří vykonávají dozorčí službu, jsou povinni kontrolovat řádný 

stav a upravenost pracovní výstroje zaměstnanců, kteří jsou jim podřízeni v rámci 

aktuální pracovní směny a upozorňovat je na nedostatky a nařizovat jejich odstranění. 
 

3. Nadřízený je oprávněn nařídit jemu podřízenému zaměstnanci nošení konkrétní varianty 

pracovní výstroje. Nařízení nesmí být v rozporu s nařízením vyššího nadřízeného 

funkcionáře a s touto směrnicí. 
 

4. Členové vedení, strážníci v přímé podřízenosti velitele MP, rozhodují sami o nošení 

konkrétní varianty pracovní výstroje podle povahy plněných pracovních úkolů, případně 

o nošení civilního oděvu v případech výkonu zaměstnání nesouvisejících s výkonem 

oprávnění a povinností strážníka podle zákona o OP. Tímto ustanovením není dotčena 

povinnost prokazovat příslušnost k obecní policii podle právních předpisů. 
 

5. Nadřízený je oprávněn nařídit jemu podřízenému zaměstnanci, aby si obměnil 

nebo opatřil konkrétní součástku pracovní výstroje, je-li to nutné k dodržování ustanovení 

této směrnice.    
 

 

Čl. XII 

Závěrečná a přechodná ustanovení 
 

1. Přílohy směrnice: 
 

č. 1A Pracovní stejnokroj strážníků a doba jeho upotřebitelnosti  

č. 1B Výstrojní součástky a stejnokroj zaměstnanců MKDS, Ostrahy, Techniků a doba 

jejich upotřebitelnosti  

č. 1C Výstrojní součástky a stejnokroj zaměstnanců APK a doba jejich upotřebitelnosti  

č. 1D Výstrojní součástky strážníků zařazených do cyklohlídky 

č. 2 Výstrojní a výzbroj strážníků  

č. 3  Funkční označení strážníků MP  



č. 4 Vyobrazení variant nošení svrchních součástek stejnokroje, pracovní výstroje 

a výzbroje strážníků, a pracovní výstroje občanských zaměstnanců  

č. 5  Nášivka MP Břeclav s názvem obce 
 

2. Doba upotřebitelnosti pracovní výstroje, která byla čerpána za účinnosti předchozí 

směrnice, běží od posledního převzetí konkrétní výstrojní součástky ve výstrojním 

skladu.  

 

3. Stanovuje se přechodná doba do dne 31. 12. 2022, v rámci které je možná kombinace 

nových součástek pracovní výstroje se starými, které již nejsou uvedeny v Příloze č. 4 

této směrnice. Konkrétní kombinace je oprávněn stanovit příslušný vedoucí zaměstnanec 

za podmínky jednotné ustrojenosti stanovené v Čl. IV odst. 9 této směrnice. 

 

4. Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.5.2021. Tímto dnem se ruší Interní směrnice 

Velitele Městské policie Břeclav č. 1/2012 Výstrojní a výzbrojní směrnice Městské 

policie Břeclav ze dne 29.3.2012 

  

V Břeclavi dne 22.04.2021 

 

 

 

 

 

          Ing. et Bc. Stanislav Hrdlička 

              velitel Městské policie Břeclav     

 

 

 



Pracovní stejnokroj a doba její upotřebitelnosti v měsících/počet ks  - 

Příloha č. 1A 
  

        

Výstrojní součástky stejnokroje strážníka H
S
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Brigadýrka černá celoroční s odznakem 60 60 60 60 60 60 60 

  1 1 1 1 1 1 1 

Bunda softshell žluto černá 24 24 24 24 48 60 60 

  1 1 1 1 1 1 1 

Bunda žluto černá zimní 36 36 36 36 60 60 48 

  1 1 1 1 1 1 1 

Čepice zimní flece s nápisem 48 48 48 48 60 60 60 

  1 1 1 1 1 1 1 

Čepice kšiltovka se znakem 12 12 12 12 36 48 36 

  1 1 1 1 1 1 1 

Lodička       60 60 60 60 

        1 1 1 1 

Baret se znakem 60 60 60 60     60 

  1 1 1 1     1 

Kalhoty společenské 60 60 60 48 36 36 36 

  1 1 1 1 2 2 2 

Dámská sukně softshell 24     24 24 24 24 

  1     1 1 1 1 

                

                

Kalhoty letní ripstop kapsové 24 24 24 36 36 36 24 

  2 2 2 2 2 2 2 

Kalhoty zimní pracovní softshell 36 36 36 36 36 36 36 

  2 2 2 1 1 1 1 

Kombinéza černá letní jednodílná ripstop 48 24 24 48     60 

  1 2 2 1     1 

Kombinéza černá zimní jednodílná 48 48 48 48     60 

  1 1 1 1     1 

Košile modrá DR 36 36 36 36 36 36 36 

  1 1 1 2 2 2 2 

Košile (polokošile) modrá KR 24 24 24 24 24 24 36 

  2 2 2 2 3 3 3 

Čepice zimní - ušanka 60 60 60 60       

  1 1 1 1       

Taktická košile podvlečná černá   24 24         

    1 1         

Kravata černá se znakem  60 60 60 48 36 36 36 



  1 1 1 1 1 1 1 

Obuv černá  celoroční (polobotky) 48 48 48 36 24 24 24 

  1 1 1 1 1 1 1 

Obuv sportovní letní   48 48 48 48 48 48 48 

  1 1 1 1 1 1 1 

Obuv černá vysoká** 12 12 12 24 60 60 60 

  1 1 1 1 1 1 1 

Obuv černá kotníková** 12 12 12 24 60 60 60 

  1 1 1 1 1 1 1 

Opasek kožený společenský se znakem MP 60 60 60 48 36 36 36 

  1 1 1 1 1 1 1 

Polokošile žlutá 24 24 24 24 24 48 24 

  2 2 2 3 2 1 1 

Ponožky černé letní 24 24 24 24 24 24 24 

  5 5 5 5 5 5 5 

Ponožky černé zimní 24 24 24 24 24 36 24 

  2 4 4 2 2 2 2 

Rukavice zimní Parker 36 36 36 36 48 48 48 

  1 1 1 1 1 1 1 

Spona na kravatu 36 36 36 24 24 24 24 

  1 1 1 1 2 1 2 

Svetr černý se stojáčkem na zip 36 36 36 36 48 48 48 

  1 1 1 1 1 1 1 

Tričko černé  24 24 24 24 36 36 36 

  2 2 2 2 1 1 1 

Termoprádlo set  24 24 24 24 24 24 24 

  1 1 1 1 1 1 1 

Šála (nákrčník)* 60 60 60 60 60 60 60 

  1 1 1 1 1 1 1 

** na výběr buď vysoká nebo kotníková obuv      * na výběr buď šála nebo nákrčník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        



Příloha 1B 

       Výstrojní součástky zaměstnanců  

M
K

D
S

 +
 O

st
ra

h
a
 

T
ec

h
n

ik
 

     

Bunda softshell žluto - černá se znakem města a nápisem    48      

    1      

Bunda žluto - černá zimní se znakem města a nápisem, 

ostraha černá 48 48      

  1 1      

Čepice fleecová bez nápisu 48 24      

  1 1      

Kšiltovka se znakem Města Břeclav 48 24      

  1 1      

Košile šedá DR 36        

  1        

Košile šedá KR 36        

  2        

Kalhoty letní ripstop 36 24      

  2 2      

Kalhoty zimní softshell 48 24      

  1 1      

Polokošile šedá KR 36        

  3        

Kalhoty společenské 24        

  1        

Obuv černá vysoká** 60 12      

  1 1      

Obuv černá kotníková** 60 12      

  1 1      

Obuv černá  celoroční (polobotky) 24        

  1        

Opasek kožený do společenských kalhot 60        

  1        

Ponožky černé letní 12 12      

  5 5      

Ponožky černé zimní 24 24      

  2 2      

Rukavice zimní Fleece 48 48      

  1 1      

Svetr černý pletený 48 48      

  1 1      



Šála  (nákrčník)*  60 60      

  1 1      

Triko černé KR s nápisem   12      

    3      

** na výběr buď vysoká nebo kotníková obuv    * na výběr buď šála nebo nákrčník 

 



 Příloha č. 1C 

Asistent prevence kriminality   

Doby upotřebitelnosti výstroje v měsících/počet kusů  

                    Výstrojní součástky 

A
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K
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é 
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ač
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Bunda žluto černá zimní 36  
  1  
Čepice fleecová bez nápisu 48  
  1  
Kšiltovka se znakem APK 24  
  1  
Bunda softshell APK 24  
  1  
Kalhoty zimní softshell 36  
  2  
Kalhoty letní ripstop 24  
  2  
Obuv černá vysoká** 48  
  1  
Obuv černá kotníková** 48  
  1  
Obuv sportovní letní 24  
  1  
Opasek kožený se znakem MP 60  
  1  
Ponožky černé letní 24  
  5  
Ponožky černé zimní 24  
  2  
Polokošile modrá APK 24  
  3  
Rukavice zimní 36  
  1  
Svetr černý 36  
  1  
Vesta reflexní s nápisem     
  1  
Brašnička (silon)    
  1  
Opasek (silon)    
  1  
Šála 60  
  1  
Sprej Tornádo + pouzdro    
  1  

** na výběr buď vysoká nebo kotníková obuv  
 



 Příloha č. 1D  

    

Cyklovýstroj  
  

    

    

Na objednání po schválení požadavku     

    

 

 Výstrojní součástky  

 s
tr

á
žn
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y
k
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Cyklistický dres žlutý KR 1 
  

Kalhoty cyklistické krátké černé 1 
  

Bunda cyklistická žlutá (větrovka) 1 
  

Rukavice černé cyklistické bezprsté 1 
  

Přilba cyklistická černá 1 
  

Ponožky černé  3 
  

Brýle cyklistické sportovní 1 
  

Cyklistická obuv* 1 

  

Doba upotřebitelnosti odpovídá délce záruční doby       

* možný nákup individuálně v hotovosti       

 



  Příloha č. 2 
        

Výstroj + výzbroj        
        

  H
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Brašnička na opasek 1 1 1 1 1 1 1 

Opasek služební silon 1 1 1 1 1 1 1 

Pouzdro na pistoli opaskové 1 1 1 1 1 1 1 

Pouzdro na pouta 1 1 1 1 1 1 1 

Pouzdro na zásobník 1 1 1 1 1 1 1 

Vesta reflexní 1 1 1 1 1   1 

Zastavovací terč 1 1 1 1 1     

Obranný  sprej 1 1 1 1 1 1 1 

Pouzdro rotační na sprej  1 1 1 1 1 1 1 

Obušek teleskopický 1 1 1 1 1 1 1 

Sada 7 ks pouzder MOLE    1 1         

Pouzdro plastové na obušek  1 1 1 1 1 1 1 

Pouta služební 1 1 1 1 1 1 1 

Svítilna TREX NPS-02-06 1 1 1 1 1 1 1 

Pouta služební 1 1 1 1 1 1 1 

Vesta taktická žlutá 1 1 1 1 1   1 

Vesta taktická   1 1       1 

Kukla   1 1         



Pouzdro na pistoli taktické (nožní)   1 1         

Ochranná taktická přilba   1 1         

Protiúderové rukavice celoprsté   1 1         

Vesta balisticko-taktická   1 1         

Cyklistický dres žlutý KR       1       

Kalhoty cyklistické krátké černé       1       

Bunda cyklistická žlutá (větrovka)       1       

Rukavice černé cyklistické bezprsté       1       

Přilba cyklistická černá       1       

Cyklistická obuv       1       

Brýle cyklistické sportovní       1       

 



Funkční označení strážníků Městské policie Břeclav 

Strážník hlídkové služby od 0 do 3 let 

  

Strážník hlídkové služby od 3 do 8 let 

  

Strážník hlídkové služby od 8 let a více 

  

Strážník s územní a objektovou odpovědností,                                  
Strážník skupiny odhalování a projednávání přestupků,                     
od 0 do 3 let 

  

Strážník s územní a objektovou odpovědností,                                  
Strážník skupiny odhalování a projednávání přestupků,                     
od 3 do 8 let 

  

Strážník s územní a objektovou odpovědností,                                  
Strážník skupiny odhalování a projednávání přestupků,                     
od 8 let a více 

  

Strážník velitel směny 

  

Zástupce velitele MP 

  

Velitel MP 

 



 



   

 

Příloha č. 4 

 

Možné kombinace výstrojních součástek, doplňků a vnějšího označení 

Pracovní stejnokroj strážníci (muži) HS, ÚOO, SOPP,VS, ZV MP
 

Varianta 1. modrá košile s dlouhými rukávy 

 

odznak s identifikačním číslem (kovový)  

brigadýrka černá celoroční s odznakem / čepice lodička  

kalhoty společenské černá kravata + spona na kravatu  

černé ponožky, černé polobotky 

 

Varianta 2. modrá košile s krátkými rukávy 

odznak s identifikačním číslem (kovový)  

brigadýrka černá celoroční s odznakem / čepice lodička  

kalhoty společenské černá kravata + spona na kravatu  

černé ponožky černé polobotky 

 
 

Varianta 3. polokošile s límečkem reflexně žlutá/světle modrá u VS 

odznak s identifikačním číslem v textilním (kovovém) provedení  

brigadýrka černá celoroční s odznakem / čepice lodička, baret, čepice kšiltovka/ 

kalhoty pánské kapsové 

černé ponožky, černé polobotky/ obuv černá kotníková, černá vysoká/ 

 Varianta 4. svetr s dlouhým rukávem 

odznak s identifikačním číslem (kovový) 

brigadýrka černá celoroční s odznakem / čepice lodička, baret, zimní čepice/ 

modrá košile s dlouhým/ krátkým rukávem, odznak s identifikačním číslem (kovový)  

kalhoty společenské černá kravata + spona na kravatu 

      černé ponožky, černé polobotky 

Varianta 5. černé triko, taktická košile 

vždy v kombinaci s výstražnou, taktickou či balistickou vestou s odznakem s identifikačním 

číslem v textilním (kovovém) provedení, nápisy Městská policie 

baret, kšiltovka, zimní čepice/ s odznakem 

kalhoty kapsové/kombinéza jednodílná, dvoudílná 

černé ponožky, černé polobotky/ obuv černá kotníková, černá vysoká/ 

 

Dle ročního období a počasí: 

bunda žluto-černá zimní/softshell,  (zimní čepice/ušanka, šála/nákrčník, černé rukavice, černé polobotky 

perforované letní, zimní obuv černá). 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 4 

 

Pracovní stejnokroj strážníci (ženy) HS, ÚOO, SOPP,VS, ZV MP 

 

Varianta 1. modrá košile s dlouhými rukávy 

 

odznak s identifikačním číslem (kovový)  

brigadýrka černá celoroční s odznakem / čepice lodička, klobouk  

kalhoty společenské, sukně (punčochové kalhoty tělové barvy), černá kravata + spona na kravatu  

černé ponožky černé polobotky, lodičky (kozačky) 

 

Varianta 2. modrá košile s krátkými rukávy 

odznak s identifikačním číslem (kovový)  

brigadýrka černá celoroční s odznakem / čepice lodička, klobouk 

kalhoty společenské, sukně (punčochové kalhoty tělové barvy, černá kravata + spona na kravatu  

černé ponožky černé polobotky, lodičky (kozačky) 

 
 

Varianta 3. polokošile s límečkem reflexně žlutá/světle modrá u VS 

 

odznak s identifikačním číslem v textilním (kovovém) provedení  

brigadýrka černá celoroční s odznakem /klobouk, čepice lodička, baret, čepice kšiltovka/ 

kalhoty kapsové 

černé ponožky, černé polobotky/ obuv černá kotníková, černá vysoká/ 

          Varianta 4. svetr s dlouhým rukávem 

odznak s identifikačním číslem (kovový) 

brigadýrka černá celoroční s odznakem / čepice lodička, baret, klobouk, zimní čepice/ 

modrá košile s dlouhým/ krátkým rukávem, odznak s identifikačním číslem (kovový)  

kalhoty společenské, černá kravata + spona na kravatu 

černé ponožky, černé polobotky, lodičky/ obuv černá kotníková, černá vysoká/ 

Varianta 5. černé triko, taktická košile 

vždy v kombinaci s výstražnou, taktickou či balistickou vestou s odznakem s 

identifikačním číslem v textilním (kovovém) provedení, nápisy Městská policie 

baret, kšiltovka, zimní čepice/ s odznakem 

kalhoty kapsové/kombinéza jednodílná, dvoudílná 

černé ponožky, černé polobotky/ obuv černá kotníková, černá vysoká/ 

 

 

Dle ročního období a počasí: 

bunda žluto-černá zimní/softshell, (zimní čepice/ušanka, šála/nákrčník, černé rukavice, černé polobotky perforované 

letní, zimní obuv černá).

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 5  Nášivka MP Břeclav s názvem obce 

 

 

 

 

 

 

 
 


