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Hodnostní označení příslušníků bezpečnostních sborů 
České republiky. 

Bezpečnostním sborem se rozumí podle zákona 361/2003 Sb., o služebním poměru 

příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplnění Policie České 

republiky, Hasičský záchranný sbor České republiky, Celní správa České republiky, Vězeňská 

služba České republiky, Bezpečnostní informační služba a Úřad pro zahraniční styky 

a informace. Upozorňuji, že Armáda České republiky, městské a obecní policie a soukromé 

bezpečnostní služby nejsou bezpečnostními sbory a tedy se na ně níže uvedené hodnostní 

označení nevztahuje. 

V čele Policie České republiky je policejní prezident, Hasičského záchranného sboru 

České republiky je generální ředitel, Celní správy České republiky je generální ředitel 

Generálního ředitelství cel, Vězeňské služby České republiky je generální ředitel, 

Bezpečnostní informační služby je ředitel a Úřadu pro zahraniční styky a informace je ředitel.  

Příslušníkovi ve služební hodnosti náleží hodnostní označení. Jsou-li pro služební 

hodnost stanovena 2 hodnostní označení, náleží vyšší hodnostní označení vedoucímu 

příslušníkovi. Prezident republiky může jmenovat ředitele bezpečnostního sboru, jeho 

náměstka nebo vedoucího organizační části bezpečnostního sboru na návrh vlády do hodnosti 

brigádní generál, generálmajor nebo generálporučík. Vláda stanoví nařízením vzory 

hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů. 

Dobou trvání služebního poměru pro služební hodnost je doba trvání služebního 

poměru podle tohoto zákona a doba započtená podle minulých služebních poměrů dle § 224 

odst. 1 až 3 a odst. 5. zákona 361/2003 Sb. Ředitel bezpečnostního sboru je oprávněn stanovit 

služebním předpisem pro služební místo výjimečně vyšší stupeň vzdělání, než je stanoven pro 

služební hodnost, jestliže to vyžadují služební činnosti vykonávané na služebním místě. 

Charakteristiky výkonu služby, které odpovídají služebním hodnostem, jsou uvedeny 

níže. Minimální doby trvání služebního poměru pro služební hodnost se nevztahují na 

příslušníky zpravodajských služeb. 

Charakteristiky tarifních tříd příslušníků bezpečnostních sborů: 

1. tarifní třída. Služební hodnost referent, označení rotný. Předepsané vzdělání střední 

nebo střední s výučním listem, bez nutnosti minimální praxe. 

Stejnorodé, přesně vymezené činnosti s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými 

výstupy, s větší možností volby různých postupů a rámcovými návaznostmi na další procesy, 
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kde jsou předmětem činnosti ucelené systémy s vnitřním řádem mnoha vzájemně 

provázaných prvků s případnými dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Zvýšené 

psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou převážně zastoupeny 

konkrétní jevy a procesy různorodějšího charakteru s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí 

představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Přesné 

smyslové rozlišování drobných detailů. 

2. tarifní třída. Služební hodnost vrchní referent, označení strážmistr. Předepsané 

vzdělání  střední s maturitní zkouškou, bez nutnosti minimální praxe. 

Různorodé, rámcově vymezené činnosti se zadáním podle obvyklých postupů, se 

stanovenými výstupy, postupy a značnými vazbami na další procesy (dále jen "odborné 

činnosti"), kde jsou předmětem ucelené samostatné systémy s případným členěním na dílčí 

subsystémy a s vazbami na další systémy. Zvýšené psychické nároky vyplývající ze 

samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na 

představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná 

smyslová náročnost. 

3. tarifní třída. Služební hodnost asistent, označení nadstrážmistr. Předepsané vzdělání 

střední s maturitní zkouškou, bez nutnosti minimální praxe. 

Odborné činnosti, kde jsou předmětem komplexní systémy s vnitřním členěním na 

ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s dalším vnitřním členěním. Vedení 

jednoduchých agend s jednotlivými prvky systému, malým rozsahem působnosti 

a omezenými vazbami na další agendy, vedení soustavy podkladové dokumentace spojené 

s vyhledáváním (bez analýzy), dokumentováním, šetřením, prošetřováním. Psychická námaha 

vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní 

a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti 

a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost (dále jen 

"mírně zvýšená psychická námaha"). Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, 

znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát (dále 

jen "vysoká smyslová a neuropsychická zátěž"). 

4. tarifní třída. Služební hodnost vrchní asistent, označení podpraporčík. Předepsané 

vzdělání střední s maturitní zkouškou, minimální praxe 2 roky. 

Zajišťování širokého souboru činností s rámcově stanovenými vstupy, způsobem 

vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen 

"odborné specializované činnosti"), kde jsou předmětem činnosti samostatné komplexní 
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systémy složené ze samostatných sourodých systémů. Zajišťování uceleného souhrnu 

služebních úkolů (dále jen "služební agenda") ve věcně stejně zaměřené části úseku činnosti 

bezpečnostního sboru (dále jen "obor služby") s vymezenou územní působností nižšího 

stupně. S výkonem služby je spojena mírně zvýšená psychická námaha a vysoká smyslová 

a neuropsychická zátěž. 

5. tarifní třída. Služební hodnost inspektor, označení praporčík, nebo nadpraporčík. 

Předepsané vzdělání střední s maturitní zkouškou, minimální praxe 3 roky.  

Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými 

výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký 

okruh procesů (dále jen "systémové činnosti"), kde jsou předmětem činnosti komplexní 

systémy složené ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními 

a vnějšími vazbami, například složité služební agendy organizačních složek bezpečnostních 

sborů s vymezenou územní působností s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami na další 

obory služby nebo služební agendy organizačních složek bezpečnostních sborů s celostátní 

působností. Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, 

kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání 

a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, 

syntézy a obecného srovnávání (dále jen "zvýšená psychická námaha"). Vysoké nároky na 

vestibulární aparát a mimořádná zátěž nervové soustavy (dále jen "mimořádná smyslová 

a neuropsychická zátěž"). 

6. tarifní třída. Služební hodnost vrchní inspektor, označení nadpraporčík, nebo 

podporučík. Předepsané vzdělání střední s maturitní zkouškou, nebo vyšší odborné, minimální 

praxe 5 let.  

Systémové činnosti, kde je předmětem služební agenda bezpečnostních sborů 

s danými jednoznačnými vztahy k ostatním agendám, průběhem a způsobem provádění nebo 

služební agenda organizačních složek bezpečnostních sborů s celostátní působností 

s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami na další agendy a s dopady na široké skupiny 

obyvatelstva. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově 

vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové 

specializované činnosti") v oborech služby organizačních složek bezpečnostních sborů 

s územně vymezenou působností. S výkonem služby je spojena zvýšená psychická námaha, 

případně mimořádná smyslová a neuropsychická zátěž služebních úkolů. 
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7. tarifní třída. Služební hodnost komisař, označení poručík, nebo nadporučík. 

Předepsané vzdělání vyšší odborné nebo vysokoškolské v bakalářském studijním programu, 

minimální praxe 6 let. 

Systémové činnosti, kde je předmětem služební agenda bezpečnostních sborů nebo 

obor služby organizačních složek bezpečnostních sborů s celostátní působností. Systémové 

specializované činnosti v oborech služby organizačních složek s územní působností 

s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další služební obory a zasahujících do 

mnoha věcných a právních oblastí. S výkonem služebních úkolů je spojena značná psychická 

námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního 

myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií (dále jen 

"značná psychická námaha"). 

8. tarifní třída. Služební hodnost vrchní komisař, označení kapitán, nebo major. 

Předepsané vzdělání vysokoškolské v bakalářském studijním programu, minimální praxe 7 

let.  

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými 

výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy v oborech služby bezpečnostních sborů 

s celostátní působností nebo v oborech služby s územně vymezenou působností s rozsáhlým 

vnitřním členěním na specializované obory služby a s četnými vazbami na další obory služby 

a zasahující do mnoha věcných a právních oblastí nebo se zvlášť obtížnými podmínkami pro 

plnění úkolů celospolečenského významu včetně koordinace a sjednocování postupu 

organizačních složek bezpečnostních sborů s územně vymezenou působností při výkonu 

daného oboru služby. Systémové činnosti ve specializovaných oborech služby nebo ve 

služebních agendách bezpečnostních sborů zasahujících do různých věcných a právních 

oblastí nebo jinak věcně a organizačně složitých služebních agendách se zásadními vazbami 

na další obory služby. S výkonem služby je spojena značná psychická námaha. 

9. tarifní třída. Služební hodnost rada, označení podplukovník, nebo plukovník. 

Předepsané vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu, minimální praxe 9 

let.  

Koncepce dlouhodobého vývoje bezpečnostních sborů nebo koncepce 

specializovaných oborů bezpečnostních sborů s rozsáhlým vnitřním členěním a právně 

a věcně složitou problematikou. Systémové specializované činnosti ve specializovaných 

oborech služby při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Koordinace výkonu 

služeb při zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku s rozsáhlou územní působností 
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nebo výkonu služby specializovaných útvarů s celostátní působností. Vysoká psychická 

námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení. Hledání nových postupů a způsobů 

řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. 

Rozhodování v rámci značně kombinovatelných, spíše abstraktních a různorodých jevů 

a procesů z různých odvětví a oborů (dále jen "vysoká psychická námaha"). 

10. tarifní třída. Služební hodnost vrchní rada, označení plukovník. Předepsané 

vzdělání vysokoškolské v magisterském studijním programu, minimální praxe 10 let.  

Koncepce dlouhodobého vývoje bezpečnostních sborů s rozsáhlým vnitřním členěním 

na specializované obory a s širokými vazbami na jiné celospolečenské systémy předurčující 

konání nejširších skupin dalších osob v zásadních oblastech nebo specializovaných služeb při 

zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. Koordinace výkonu služeb při 

zajišťování vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku s rozsáhlou územní působností včetně 

řízení a koordinace uzavírání dohod s příslušnými územními celky sousedních států. 

S výkonem služby je spojena vysoká psychická námaha. 

11. tarifní třída. Služební hodnost vrchní státní rada, označení plukovník. Předepsané 

vzdělání v magisterském studijním programu, minimální praxe 12 let.  

Stanovování koncepce dlouhodobého vývoje vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku 

České republiky včetně systémové koordinace s mezinárodními a nadnárodními systémy. 

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce 

abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti 

nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech. 
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Hodnostní označení příslušníků ozbrojených sil 
České republiky 

Podle zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky se ozbrojené síly 

člení na Armádu České republiky, Vojenskou kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. 

V ozbrojených silách České republiky slouží vojáci z povolání. Vojákem z povolání (dále jen 

"voják") je občan, který vojenskou činnou službu vykonává jako svoje zaměstnání. Voják je 

ve služebním poměru k České republice. Občan může být povolán do služebního poměru jako 

voják z povolání jen na základě vlastní žádosti. 

Jak uvádí zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání je voják podle splněných 

kvalifikačních předpokladů zařazen do hodnostního sboru a je jmenován do vojenské hodnosti 

(dále jen "hodnost"). V hodnostních sborech se stanovují tyto hodnosti: 

a) v hodnostním sboru čekatelů - praporčíků rotný, rotmistr, nadrotmistr, 

b) v hodnostním sboru čekatelů - důstojníků podpraporčík, praporčík, nadpraporčík, 

c) v hodnostním sboru rotmistrů - rotný, rotmistr, nadrotmistr, štábní rotmistr, 

d) v hodnostním sboru praporčíků - podpraporčík, praporčík, nadpraporčík, štábní praporčík, 

e) v hodnostním sboru nižších důstojníků - podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, 

f) v hodnostním sboru vyšších důstojníků - major, podplukovník, plukovník, 

g) v hodnostním sboru generálů - brigádní generál, generálmajor, generálporučík, armádní 

generál. 

Do hodností generálů jmenuje vojáky prezident na návrh vlády, do ostatních hodností 

jmenují vojáky služební orgány. Vojáka lze s jeho souhlasem výjimečně jmenovat do nižší 

hodnosti, než které v průběhu služebního poměru dosáhl. Vojákovi lze propůjčit vyšší 

hodnost, než kterou skutečně má, na dobu výkonu volené funkce, nebo plnění služebního 

úkolu, který propůjčení vyšší hodnosti vyžaduje. Vojákovi, kterému byla vyšší hodnost 

propůjčena, přísluší práva a povinnosti, jako kdyby byl do této hodnosti jmenován. Propůjčení 

hodnosti však nezakládá nárok na úpravu platu podle této hodnosti. Doba, na kterou byla 

vyšší hodnost vojákovi propůjčena, končí dnem následujícím po dni, kdy důvod propůjčení 

vyšší hodnosti pominul.Hodnosti generálů propůjčuje vojákům na návrh vlády prezident, 

ostatní hodnosti propůjčuje ministr. Ministr obrany České republiky stanoví počty vojáků v 

hodnostních sborech a může stanovit další členění do sborů podle odbornosti a specializace 

vojáků. 
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Doba výkonu služby v hodnosti 

Nejkratší doba výkonu služby činí v hodnosti podporučík 1 rok, rotný, rotmistr, 

poručík a nadporučík 2 roky, nadrotmistr, podpraporčík, kapitán a major 3 roky, praporčík, 

nadpraporčík a podplukovník 4 roky. U hodnosti štábního rotmistra, štábního praporčíka, 

plukovníka a hodností v hodnostním sboru generálů se doba výkonu služby v hodnosti 

nestanovuje. 

V hodnostním sboru čekatelů - praporčíků a v hodnostním sboru čekatelů - důstojníků 

činí nejkratší doba výkonu služby v jednotlivých hodnostech 1 rok. Do doby výkonu služby v 

hodnosti, do které byl voják jmenován, se započte i doba výkonu služby v propůjčené 

hodnosti podle. Doby výkonu služby v hodnostech před jmenováním vojáka do nižší 

hodnosti, než které v průběhu služebního poměru dosáhl, zůstávají vojákovi započteny. 

 

Armáda České republiky 
 
 

    
vojín svobodník desátník četař 

private private first class corporal sergeant 

   



 15

    
rotný rotmistr nadrotmistr štábní rotmistr 

staff sergeant sergeant first class master sergeant first sergeant 
   

    
podpraporčík praporčík nadpraporčík štábní praporčík 

warrant officer chief warrant officer ii chief warrant officer i master warrant officer 
   

    
podporučík poručík nadporučík kapitán 

second lieutenant lieutenant first lieutenant captain 
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major  podplukovník  plukovník  
major lieutenant colonel colonel 

   

    
brigádní generál generálmajor  generálporučík  armádní generál  
brigadier general major general lieutenant general army general 

Hradní stráž 
Hradní stráž je specifickým útvarem ozbrojených sil České republiky přímo 

podřízeným Vojenské kanceláři prezidenta republiky. Její příslušníci jsou vybíráni a 

doplňováni z řad Armády České republiky, nový profesionální sbor navíc i přímým náborem 

podle specifických kritérií. Působnost Hradní stráže vychází z úkolů stanovených zákonem č. 

219/1999 Sb., § 28, který stanovuje, že Hradní stráž:  

- provádí vnější ostrahu areálu Pražského hradu, zabezpečuje jeho obranu a provádí vnější 

ostrahu a obranu objektů, které jsou dočasným sídlem prezidenta a jeho hostů;  

- organizuje a zajišťuje vojenské pocty, zejména při oficiálních návštěvách představitelů 

jiných států a při přijetí vedoucích zastupitelských misí u prezidenta;  
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- nesmí být použita k plnění jiných úkolů, než které jsou zde uvedeny bez souhlasu 

prezidenta republiky.  

 

 

     
vojín  svobodník  desátník  četař  

private  private 1st class  corporal  sergeant  

   
 
 
 

    

rotný  rotmistr  nadrotmistr  štábní rotmistr  

staff sergeant  sergeant 1st class  master sergeant  first sergeant  
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podpraporčík  praporčík  nadpraporčík  štábní praporčík  

warrant officer  chief warrant officer ii  chief warrant officer i  master warrant officer  

   
 

    

podporučík  poručík  nadporučík  kapitán  

lieutenant 2nd class  lieutenant 1st class  first lieutenant  captain  

   
 

   
major  podplukovník  plukovník  

major  lieutenant colonel  colonel  

Vojenská kancelář prezidenta republiky 
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Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České 

republiky ve smyslu § 5 zákona číslo 114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění 

zákona číslo 224/1999 Sb. Vojenská kancelář plní úkoly v souladu s § 26 zákona č. 219/1999 

Sb. o ozbrojených silách České republiky, související s výkonem pravomocí prezidenta 

republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly související s řízením Hradní stráže. 

Ve své činnosti se Vojenská kancelář řídí Ústavou a zákony České republiky, rozkazy 

a nařízeními prezidenta republiky a Organizačním řádem Vojenské kanceláře schváleným 

prezidentem republiky. Kromě toho se Vojenská kancelář řídí ve své činnosti vojenskými 

řády a předpisy, rozkazy a nařízeními ministra obrany České republiky, jež obecně stanovují 

(upravují) činnost a povinnosti vojenských institucí a vojenských osob z povolání 

v ozbrojených silách České republiky.  

Ve své činnosti řeší tyto hlavní úkoly: 

- zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky jmenovat 

generály, rektory a profesory vysokých vojenských škol; 

- zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky 

propůjčovat a udělovat státní vyznamenání; 

- zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky při 

udělování amnestie, promíjení či zmírnění trestů ve vztahu k příslušníkům 

ozbrojených sil České republiky; 

- zabezpečování úkolů souvisejících s funkcí a činností prezidenta republiky jako 

vrchního velitele ozbrojených sil; 

- vyřizování podání příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů ČR a organizací, 

případně cizích státních příslušníků, pokud se obracejí se svými žádostmi, 

oznámeními, stížnostmi a podněty na prezidenta republiky jako vrchního velitele 

ozbrojených sil nebo na Vojenskou kancelář; 

- zpracování návrhů rozkazů prezidenta republiky; 

- zpracování (v součinnosti s ministerstvem obrany) návrhů dopisů, které odesílá 

prezident republiky z titulu funkce vrchního velitele ozbrojených sil; 

- organizační zabezpečení přijetí návštěv vojenských představitelů prezidentem 

republiky a přípravu návštěv prezidenta republiky u útvarů a zařízení Armády České 

republiky ( v součinnosti s příslušnými odbory KPR); 

- zabezpečování úkolů souvisejících s administrativní činností; 
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- zabezpečování úkolů souvisejících s řízením Hradní stráže. 

Zabezpečením a prováděním realizace výkonu ústavních pravomocí prezidenta 

republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, řízením Hradní stráže a administrativní 

agendou Vojenské kanceláře prezidenta republiky se zabývá Úsek organizačně-

administrativní. Zabezpečením a prováděním analytické a informační podpory prezidenta 

republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky se zabývá Úsek vojensko-

politický, který také odpovídá za analýzu, posuzování a přípravu podkladů pro rozhodování a 

pracovní jednání prezidenta republiky, v součinnosti s příslušnými složkami Ministerstva 

obrany ČR. 

    
podporučík poručík nadporučík kapitán 

lieutenant 2nd class lieutenant 1st class first lieutenant captain 
summer parade dress everyday shirt summer everyday dress parade dress 

   
major podplukovník plukovník 
major lieutenant colonel colonel 

everyday shirt everyday dress summer parade dress 
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brigádní generál generálmajor generálporučík 
brigadier general major general lieutenant general 
everyday dress everyday shirt summer parade dress 

 

Ostatní složky 

Mezi ostatní složky, které nelze zařadit mezi bezpečnostní sbory a ozbrojené síly 

a přesto vyžívají hodnostní označení patří obecní a městské policie a soukromé bezpečnostní 

služby.  

Soukromé bezpečnostní služby a jejich činnost 

Do roku 1991 činnost soukromých bezpečnostních služeb (dále jen SBS) upravovala 

vyhláška FMV č. 135/1983 Sb., o ostraze majetku v socialistickém vlastnictví. Pracovníky 

tehdejší „závodní stráže“ ve svém textu opravňovala konat z pozice veřejného činitele, 

především proto, že střežili „státní“ majetek. Tato vyhláška byla v roce 1991 zrušena. Nebyla 

však nahrazena žádnou jinou právní normou, která by legislativně tuto problematiku řešila. 

SBS fungují plně na komerčním základě, hlavním cílem je tedy zisk. SBS poskytují svým 

zákazníkům služby tam, kde státní ochrana chybí. Postavení pracovníků SBS je rovnocenné 

občanům ČR, tedy bez zvláštních oprávnění od ostatních občanů. SBS se řídí Listinou 

základních práv a svobod, Občanským zákoníkem a Zákoníkem práce vše ve znění pozdějších 

změn a novelizací. Vliv na činnost SBS mají interní normy, zejména Statut soukromé 

bezpečnostní agentury.  

Činnost soukromé bezpečnostní služby (SBS) není tedy ošetřena individuálním 

závazným právním předpisem. SBS je označením pro placené, na komerčním základě 

poskytované služby na úseku ochrany a ostrahy oprávněných zájmů fyzických a právnických 

osob. Tyto služby vznikají z potřeby předcházení trestných činů v MFC s rostoucím pocitem 
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ohrožení veřejnosti. Souvisí s tím také vyšší poptávka po ochraně majetku a zvýšená 

schopnost za ni platit za účelem posílení jistoty bezpečí občanů a vlastníků. Je také reakcí na 

zvýšenou hrozbu násilných činů. Nezpochybnitelným faktem zůstává, že SBS mají především 

preventivní charakter. Jejich úspěšná práce závisí především na dobré a rychlé spolupráci se 

 státními institucemi i občany. Smyslem není zbavit stát odpovědnosti za bezpečnost, ale 

posílit ji. Státní bezpečnostní složky nedisponují zdroji, které pokrývají a zaručují bezpečnost 

na všech místech. Ochrana a ostraha společensky důležitých odvětví spočívá například 

v kontrole pohybu v důležitých místech (např. elektrárny, banky), při přepravě a ostraze 

cenin, bezpečnosti v letecké dopravě, elektronickém dozoru (pulty centrální ochrany), 

zabezpečování veřejného pořádku v místech za něž ručí majitel apod. V zahraničí se lze setkat 

s činností SBS i na úseku vězeňství nebo při organizaci demonstrací a stávek.  

SBS nají  zejména informativní charakter, jelikož zkušenosti z praxe ukazují, že 

zaměstnanci ostrahy jsou často dotazováni od nakupujících. Sdělení ostrahy zákazníkovi jsou 

informativního charakteru (kde jsou východy, toalety, telefon, potřeba volat lékaře). 

Zkušenost naznačuje, že ostraha na zákazníky působí pozitivním dojmem, a to z důvodu 

dokonalé znalosti prostředí, ochoty poskytnout potřebné informace a pomoci zákazníkovi, je-

li v nouzi. Další funkcí ostrahy je udržení pořádku. Ostraha zastupuje zájmy provozovatele 

MFC v zákonné rovině a má za úkol udržet pořádek, chránit zdraví, zadržet pachatele trestné 

činnosti a přivolat  pomoc. Má preventivní charakter, působí autoritativně, zklidňuje hlučné 

skupiny osob, zabývá se nežádoucími osobami (bezdomovci, občané jednající zjevně pod 

vlivem návykových látek atd.), přivolává řidiče nezajištěných vozidel a řidiče vozidel 

parkující na místech pro zdravotně a tělesně postižené, na chodníku a požární ploše, 

v podzemních garážích. Další působnost je v oblasti mimořádných událostí, kdy je vždy na 

blízku fyzickou přítomností nebo prostřednictvím kamerového systému. Zaměstnanci ostrahy 

jsou vyškoleni na řešení některých mimořádných událostí, jako je první zdravotní pomoc, 

evakuace objektu, informování zákazníků nebo hašení malého požáru (hořící odpadkový koš). 

Významná je technická podpora prostřednictvím technického zabezpečení objektu (EZS, 

kamerového systému, systému  pevných zábranných prvků atd.). Těchto prostředků je 

využíváno pro větší ochranu objektu, dokumentaci mimořádných událostí, ochranu 

návštěvníků, vizuální pokrytí míst, kde se ostraha trvale nebo dočasně nepohybuje. 
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Obecní policie 
Obecní (městská) policie je zřízena zákonem 553/1991 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo 

obecně závaznou vyhláškou. Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku 

v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. 

Obecní policii řídí starosta, pokud obecní zastupitelstvo nepověří řízením obecní policie 

jiného člena obecního zastupitelstva.  

Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen 

"strážník") se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou 

pomoc poskytnout. Úkoly obecní policie podle tohoto zákona plní v obcích, které jsou městy 

nebo statutárními městy, a v hlavním městě Praze městská policie. Obecní policie může na 

základě veřejnoprávní smlouvy vykonávat úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona i na 

území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy. 

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění 

dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména: 

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, 

b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, 

c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti 

provozu na pozemních komunikacích, 

d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, 

e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů 

a činí opatření k nápravě. 

Funkční označení strážníků stanoví každá obec individuálně. Příklady označení jsou 

uvedený níže podle jednotlivých měst. 
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MĚSTSKÁ POLICIE OSTRAVA 

 

    

strážník strážník velitel směny místní 
služebny 

velitel směny spádové 
služebny 

   velitel směny oddílu 

   

operační technik, referent, zástupce vedoucího úseku vedoucí úseku 
instruktor   

   
velitel místní služebny zást. velitele spádové služebny velitel spádové služebny 

 zástupce velitele oddílu velitel oddílu 
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vedoucí oddělení vedoucí oddělení ředitel mp 

 

Městská policie Pardubice 
 

   
zástupce velitele obvodu velitel obvodu a oddělení operační města 

   
velitel výkonu služby zástupce ředitele mp ředitel mp 
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Městská policie Frýdek-Místek 

   
strážník s praxí do 3 let strážník s praxí od 3 do 6 let strážník s praxí nad 6 let 

   

dispečer směny s praxí nad 6 let zástupce vedoucího směny s praxí 
nad 6 let vedoucí směny s praxí nad 6 let 

   

inspektor uzú s praxí od 3 do 6 let zástupce ředitele mp s praxí od 3 
do 6 let ředitel mp s praxí nad 6 let 
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Městská policie Karviná 

    
strážník ve zkušební době strážník po zkušební době strážník zásahové skupiny velitel zásahové skupiny 

   

pomocný dispečer hlavní dispečer zástupce velitele směny 

   
velitel směny zástupce ředitele ředitel 

 

 

 

Mětská policie Hl.m. Prahy 



 28

     
    

aspirant rotný strážmistr vrchní strážmistr 
   

   
podpraporčík praporčík vrchní praporčík 

   

   
inspektor  vrchní inspektor  komisař  

   

    
    

vrchní komisař  policejní rada  vrchní policejní rada  ředitel mp a imp 

 

 

 

 

 

 

Příklady hodnostních označení soukromých 
a dobrovolných organizací 
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České aerolinie
 

   
palubní průvodčí  vedoucí kabiny  starší vedoucí kabiny   
flight attendant  purse  purser  

  
  

palubní inženýr  letecký navigátor  druhý pilot  kapitán letadla  
flight engineer  flight navigator  flight officer  flight captain 

 

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

 

    

vedoucí kolektivu  člen výboru sdh - rr nebo 
revizor  

náměstek starosty sdh, 
velitel sdh a předseda rr starosta sdh  
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aktivista okrskového 
výboru  

člen okrskového výboru - 
rr nebo revizor  

náměstek starosty 
okrsku, okrskový velitel a 

předseda rr  
starosta okrsku  

  
inspektor osh  vedoucí inspektor osh  

    

člen odborné rady osh  člen výkonného výboru 
osh nebo okrr  

náměstek starosty osh a 
předseda orr  starosta osh  
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SDRUŽENÍ HASIČŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA  
 

   
člen sh čms člen sh čms po 3 letech členství člen sh čms po 5 letech členství 

  
člen sh čms po 3 letech členství člen sh čms po 3 letech členství 

   
pracovník ústředí sh čms 

instruktor úhŠ, 
pracovník chh  

vedoucí odboru ústředí sh čms 
zástupce ředitele úhŠ 
zástupce ředitele chh  

ředitel úhŠ 
ředitel chh 

ředitel zařízení sh čms  



 32

    

člen odborné rady sh čms člen úkrr člen výkonného výboru sh 
čms 

předseda krajské řídící 
rady sh čms 

   

ředitel kanceláře sh čms náměstek starosty sh čms a 
předseda úkrr starosta sh čms 

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PODNIKU 

    

hasič 
starší hasič 

preventista požární 
ochrany  

strojník 
technik 

technik požární ochrany
požární referent  
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velitel družstva velitel čety velitel směny 

   

vedoucí oddělení 
odborně způsobilá osoba  

velitel stanice 
zástupce velitele jednotky hzs 

podniku  

velitel jednotky hzs podniku 

  
vedoucí odboru požární ochrany 
zástupce ředitele hzs podniku  

ředitel podniku hzs 
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Příklady hodnostního označení zahraničních sborů 
sousedních zemí a některých  dalších zemí 

SLOVENSKÁ REPUBLIKA, POLICAJNÝ ZBOR 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

 

  
strážmajster nadstrážmajster 

sergeant senior sergeant 

   
podpraporčík praporčík nadpraporčík 

junior warrant officer warrant officer senior warrant officer 
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podporučík poručík nadporučík kapitán 
junior lieutenant lieutenant senior lieutenant captain 

    
major podplukovník plukovník generál 
major lieutenant colonel colonel general 

 

Armáda Slovenskej republiky 
Základní služba 

    
vojak slobodník desiatnik čatár 

private private first class corporal sergeant 
 
 
 
 
SOLDIER IN PROFESSIONAL SERVICES – PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA 
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vojak slobodník desiatnik čatár 

private private first class corporal sergeant 

    
Rotný rotmajster nadrotmajster štábný rotmajster 

sergeant first class master sergeant first sergeant staff sergeant 

     
podpraporčík praporčík nadpraporčík 

warrant officer  chief warrant officer  master warrant officer  
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poručík   nadporučík   kapitán   

lieutenant  1st  lieutenant captain 
   

   
major   podplukovník   plukovník   
major lieutenant colonel colonel 

   

    
brigádny generál generálmajor   generálporučík   generál   
brigadier geenral major general lieutenant general general 
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Slovenská republika 
Hasičský a záchranný zbor 

   
rotmajster nadrotmajster podpraporčík praporčík nadpraporčík 

sergeant master sergeant warrant officer chief warrant officer master warrant 
officer 

      
podporučík poručík nadporučík kapitán 

lieutenant 2nd class lieutenant lieutenant 1st class captain 

      
major podplukovník plukovník generál 

major lieutenant colonel colonel general 
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POLSKO - RZECZPOSPOLITA POLSKA 
POLICJA -  POLSKÁ POLICIE 

 

  
posterunkowy starszy posterunkowy 

policeman  police officer  
   
 

   
sierżant starszy sierżant sierżant sztabowy 
sergeant  senior sergeant  staff sergeant  

 
   

    
młodszy aspirant aspirant starszy aspirant aspirant sztabowy 

junior warrant officer  warrant officer  senior warrant officer  staff warrant officer  
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podkomisarz  komisarz nadkomisarz 

undercommissioner commissioner chief commissioner 
   
 
 

   
podinspektor młodszy inspektor inspektor 

underinspector assistant inspector inspector 
   
 
 

  
nadinspektor generalny inspektor 

chief inspector general inspector 
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Polsko - Rzeczpospolita Polska  - Wojska 
Lądowe –ARMÁDA - pozemní vojsko 

   
szeregowy starszy szeregowy kapral 

private lance corporal corporal 

  
starszy kapral plutonowy 
chief corporal master corporal 
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sierżant starszy sierżant 
sergeant class ii sergeant class i 

   
mlodszy chorąży chorąży starszy chorąży 

junior warrant officer warrant officer class ii warrant officer class i 

   
podporucznik porucznik kapitan 
2nd lieutenant lieutenant captain 

   
major podpułkownik pułkownik 
major lieutenant-colonel colonel  
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generał brygady generał dywizji generał broni generał  
brigadier general major general lieutenant general general 

 
marszałek polski 

marshal of poland 
 
 
 
 

POLSKO - Panstwowa Straz Pozarna - 
Hasiči 
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strazak  starszy strazak  sekcyjny  starszy sekcyjny  
firefighter  senior firefighter    

section leader  senior section leader    
 
 
 

  

 

mlodszy ogniomistrz  ogniomistrz  starszy ogniomistrz  
junior sergeant  sergeant  senior sergeant  

   

   

 

mlodszy aspirant  aspirant  starszy aspirant  aspirant sztabowy  
junior aspirant  aspirant  senior aspirant  staff aspirant  
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mlodszy kapitan  kapitan  starszy kapitan  
junior captain  captain  senior captain  

   

 

 
mlodszy brygadier  brygadier  starszy brygadier  

junior brigadier  brigadier  senior brigadier  

   

 
nadbrygadier  general brygadier  
chief brigadier  general brigadier  

 

NĚMECKO – Berlin -  Polizei Schutzpolizei – 
Pořádková policie Berlín  
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polizeimeister anwärter/in 1. jahr polizeimeister anwärter/in 2. jahr polizeimeister anwärter/in 3. jahr 

   

    
polizeihauptwachtmeister/in 

(only 1993) polizeimeister/in polizeiobermeister/in polizeihauptmeister/in 

police corporal police sergeant police sergeant 1st class police sergeant major 
   

     
polizeikommissar 

anwarter/in polizeikommissar/in polizeioberkommissar/in polizeihauptkommissar/in erste/r 
polizeihauptkommissar/in

police lieutenant 
- candidate police lieutenant police 1st lieutenant police captain police staff captain 
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polizeirat 

anwarter/in 
polizeireferender/in 

polizeirat/ratin polizeioberrat/ratin polizeidirektor/in leitende/r 
polizeidirektor/in 

police major – 
candidate police major police lieutenant 

colonel police colonel police brigadier 
general 

   

   
direktor beim polizeipräsidenten landesschutzpolizeidirektor landespolizeidirektor 

 
 
 
 
 

NĚMECKO – BUNDESWEHR 
NĚMECKÁ ARMÁDA 

 

    

schütze, kanonier,jäger gefreiter gefreiter (ua = 
unteroffizier-anwärter) 

gefreiter (oa = 
offizieranwärter) 
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private  private 1st class nco candidate officer candidate 
   

    
obergefreiter hauptgefreiter stabsgefreiter oberststabsgefreiter 

corporal  senior corporal  staff corporal  ciief corporal  
   

   
unteroffizier  fahnenjunker (offizieranwärter) stabsunterofizier  

lance corporal officer candidate sergeant 
    

    

feldwebel  fähnrich 
(offizieranwärter) oberfeldwebel  hauptfeldwebel  

staff sergeant cadet sergeant 1st class master sergeant 
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oberfähnrich (offizieranwärter) stabsfeldwebel  oberststabsfieldwebel  

senior cadet sergeant major command sergeant major 
   

    
leutnant  oberleutnant hauptmann  stabshauptmann  

2nd lieutenant 1st lieutenant captain staff captain 
   

   
major  oberstleutnant  oberst  

major lieutenant colonel colonel 
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brigadegeneral generalmajor generalleutnant general 

 

NĚMECKO - BERLIN FEUERWEHREN - 
HASIČI BERLÍN 

 

 
feuerwehrmann 

anwärter/feuerwehrass
istentin anwärter 

oberfeuerwehrmann/ 
oberfeuerwehrassistent

in 

brandmeister/brandmei
sterin 

oberbrandmeister/ 
oberbrandmeisterin 

hauptbrandmeister/ 
hauptbrandmeisterin 

feuerwehrmann/feuerw
ehrassistentin     

 
   

hauptbrandmeister/ 
hauptbrandmeisterin als 

wehrführer 

stellvertretender 
landesbeauftragter der 
freiwilligen feuerwehr 

landesbeauftragter der 
freiwilligen feuerwehr ehrenabteilung 

 
 

RAKOUSKO - REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESPOLIZEI-SICHERHEITSWACHE  

RAKOUSKÁ POŘÁDKOVÁ POLICIE 
 

    

aspirant (schule) inspektor revierinspektor (nach 6 
jahren dienstzeit) 

gruppeninspektor (nach 
30 jahren dienstzeit) 
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gruppeninspektor  bezirksinspektor  abteilungsinspektor  

   
kontrolinspektor  chefinspektor fgr. 6  chefinspektor fgr. 7  

   
leutnant  oberleutnant  hauptmann  

    
major oberstleutnant oberst oberst fgr. 8 

  
brigadier  general  

 
RAKOUSKO - BUNDESHEER - RAKOUSKÁ ARMÁDA 

  

 

 
wehrmann  gefreiter  korporal  zugsfuhrer  
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private  private 1st class  corporal  sergeant  
technical service - worn 

on the collar service 
dress  

artillery - worn on the 
collar service dress  

worn on the field 
shoulder slides  

air force - worn on the 
collar service dress  

    
wachtmeister  oberwachtmeister  
staff sergeant  sergeant 1st class  

quartermaster - worn on the collar service dress  air force - worn on the collar service dress  

   

   
stabswachtmeister  oberstabswachtmeister offiziersstellvertreter  vizeleutnant 
master sergeant  sergeant major  officer´s deputy  vice lieutenant 
worn on the field 
shoulder slides  

anti-tank artillery - worn 
on the collar service dress 

air force - worn on the 
collar service dress  

armor - worn on the 
collar service dress 

   

 

   
fahnrich  leutnant oberleutnant hauptmann 

ensign  2nd lieutenant 1st lieutenant captain 

worn on the field 
shoulder slides 

general staff - worn on 
the collar service dress 

air force - worn on the 
collar service dress 

anti-tank artillery - worn 
on the collar service dress
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major  oberstleutnant  oberst  
major  lieutenant colonel  colonel  

air force - worn on the collar 
service dress  worn on the field shoulder slides pharmacists - worn on the collar 

service dress  
 

  

 
 

brigadier  generalmajor generalleutnant general  
brigadier general  major general  lieutenant general  general  

worn on the collar service 
dress  

worn on the collar service 
dress  

worn on the field 
shoulder slides  

worn on the collar service 
dress  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAKOUSKO LANDESFEUERWEHR - HASIČI 

    
probefeuerwehrmann feuerwehrmann oberfeuerwehrmann hauptfeuerwehrmann 

firefighters firefighters firefighters firefighters 

   
löschmeister oberlöschmeister hauptlöschmeister 
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administration service special service firefighters 

   
brandmeister oberbrandmeister hauptbrandmeister 

administration service health service special service 

   
verwalter oberverwalter hauptverwalter 

firefighters firefighters firefighters 

   
brandinspektor oberbrandinspektor hauptbrandinspektor 
health service special service firefighters 

    
stadtbrandinspektor abschnittsbrandinspektor brandrat oberbrandrat 

administration service firefighters firefighters firefighters 
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landesbranddirektor - stellvertreter landesbranddirektor landesfeuerwehrreferent 

firefighters firefighters firefighters 

   
feuerwehrarzt bezirksfeuerwehrarzt landesfeuerwehrarzt 

   
feuerwehrkurat bezirksfeuerwehrkurat landesfeuerwehrkurat 

    
landesfeuerwehrrat brandrat des öbfv  vizepräsident des öbfv präsident des öbfv 

 
 
VELKÁ BRITÁNIE - UNITED KINGDOM OF GREAT 

BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 
BRITISH FIRE & RESCUE SERVICE  HASIČSKÝ 

ZÁCHRANNÝ SBOR 
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firefighter 
control operator  

leading firefighter 
leading fire control 

operator  

sub officer 
senior fire control 

operator  

fire control officer 

    

group fire control officer principle fire control 
officer station officer assistant divisional officer

     

divisional officer i, ii 
& iii  

senior divisional 
officer 

deputy assistant 
chief fire officer 

assistant chief 
officer 

assistant 
firemaster  

chief officer 
firemaster 

chief officer 
firemaster  

 
 

VELKÁ BRITÁNIE 
METROPOLITAN POLICE SERVICE LONDON  

POLICIE LONDÝN 
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constable acting sergeant sergeant 

    
inspector chief inspector superintendent chief superintendent 

  
commander deputy assistant commissioner 
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assistant commissioner deputy commissioner commissioner 

 
 
 
 
 
 
 

VELKÁ BRITÁNIE 
BRITISH ARMY – BRITSKÁ ARMÁDA 

 
 

 
 

lance corporal / 
bombardier corporal / bomardier sergeant staff sergeant - colour 

sergeant 

  
 

warrant officer class 
two(regimental quartermaster 

sergeant) 
warrant officer second class warrant officer first class 
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second lieutenant lieutenant captain 

    
major lieutenant colonel colonel brigadier 

    
major general lieutenant general general fileld marshal 

 
 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ -  UNITED 
STATES OF AMERICA - ARMÁDA  
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corporal sergeant staff sergeant sergeant first class 

   

  

master sergeant first sergeant sergeant major command sergeant 
major 

sergeant major of 
the army 

   

  

warant officer 1 chief warrant officer 
2 

chief warrant officer 
3 

chief warrant officer 
4  

chief warrant officer 
5 
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second lieutenant first lieutenant captain 
  first style of shoulder mark   

   

   
major lieutenant colonel colonel 

   

  
brigadier general major general lieutenant general general general of the army

  first style of 
shoulder mark     

(rank reserved for 
wartime only) 

 
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ - Philadelphia Fire 

Dept.(Pennsylvania),Hasiči Philadelphia 
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lieutenant captain  battalion chief  deputy chief 

   
executive chief deputy commissioner commissioner 

   

   

deputy inspector inspector deputy chief 

  
assistant chief chief of bureau 

 
 
 

chief of department 

WASHINGTON DC METROPOLITIAN POLICE 
DEPT. 

   
patrol officer first class master patrol officer sergeant 

    
lieutenant captain inspector commander 
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assistant chief (junior) assistant chief (senior) executive assistant chief of police

 
chief of police 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANCIE - RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
NATIONAL POLICE- FRANCOUZKÁ POLICIE 

   
gardien de la paix stagiaire gardien de la paix sous-brigadier de police 

trainee police officer police officer corporal 

    
brigadier brigadier chef brigadier major eleve lieutenant de police
sergeant first sergeant sergeant major officer cadet 
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lieutenant stagiaire lieutenant  capitaine  commandant 
trainee lieutenant lieutenant captain commander 

   
commissaire de police commissaire principal commissaire divisionnaire 
deputy commissioner commissioner chief commissioner 

   
controleur général inspecteur général directeur des services actifs 

deputy inspector general general inspector general director 

 
 

FRANCIE - ARMÉE DE TERRE - ARMÁDA 
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soldat soldat première caporal caporal-chef (bmpe) 
private private 1st class lance corporal corporal 

infanterie metropolitaine chasseurs metropolitaines commandos de choc zouaves 

    
chef de 1e classe 

(ct1/cat2) élève sous-officier sergent sergent-chef 

corporal sergeant sergeant sergeant major 
chasseurs en pieds  31e rg transmissions 

    
adjudant adjudant-chef major aspirant 

warrant officer ii warrant officer i chief warrant officer officer aspirant 
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sous-lieutenant lieutenant capitaine 
lieutenant 1st lieutenant captain 
tirailleurs 68e ra hussards 

   
commandant lieutenant-colonel colonel 

major lieutenant colonel colonel 
artillerie metropolitaine parachutistes de choc chirurgiens medecines 

    

général de brigade comissaire general de 
brigade général de division comissaire general de 

division  

brigadier general comissioner brigadier 
general major general comissioner major 

general 

   
général de corps d'armée général d'armée maréchal 

lieutenant general general 

the "six-star general" used to be 
the general commanding the 

defences of paris. this rank is not 
in use anymore 

 
 
 
 
 
 

FRANCIE - SAPEURS-POMPIERS- HASIČI 
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sapeur sapeur caporal caporal chef 

    

    
sergent chef mon adjudant mon adjudant chef 

    
    

mon lieutenant mon lieutenant mon capitaine mon commandant 

  
  

mon colonel mon colonel 
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RUSKO - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
МИЛИЦИЯ - POLICIE 

   
pядовой милиции Младший сержант милиции Сержант милиции 

private junior sergeant sergeant 

   
Старший сержант 

милиции 
Старшина 
милиции Курсант 

senior sergeant master sergeant cadet 
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,Младший лейтенант 

милиции Лейтенант милиции Старший лейтенант 
милиции Капитан милиции 

junior lieutenant lieutenant senior lieutenant captain 

   
Майор милиции Подполковник милиции Полковник милиции 

major lieutenant colonel colonel 

 

Прапорщик 
милиции 

Старший 
прапорщик 
милиции 

warrant officer senior warrant 
officer 
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Генерал-майор милиции Генерал-лейтенант милиции Генерал-полковник милиции 

major general lieutenant general colonel general 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUSKO - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СУХОПУТНЫЕ СИЛЫ  

ARMÁDA – POZEMNÍ VOJSKA 
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Рядовой Ефрейтор Младший сержант Сержант 
private lance corporal junior segeant sergeant 

    
Старший сержант Старшина Прапорщик Старший прапорщик 

senior sergeant sergeant major warrant officer senior warrant officer 
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Младший лейтенант Лейтенант Старший лейтенант Капитан 
lieutenant 2nd class lieutenant 1st class senior lieutenant captain 

   
Майор Подполковник Полковник 
major lieutenant colonel colonel 
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генерал-майор генерал-
лейтенант генерал-полковник

major general lieutenant general colonel general 

 
 

RUSKO - 
МИНИСТЕРСТВО ПО 
ЧЕРЕЗВЫЧАЙНЫМ 
СИТУАЦИЯМ   

MINISTERSTVO PRO 
MIMOŘÁDNÉ SITUACE  - 

HASIČI 

    
Рядовой Ефрейтор Младший сержант Сержант 
private lance corporal junior segeant sergeant 

    

  

генерал армии Маршал Российской 
Федерации 

general marshal 
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Старший сержант Старшина Прапорщик Старший прапорщик 
senior sergeant sergeant major warrant officer senior warrant officer 

    
Младший лейтенант Лейтенант Старший лейтенант Капитан 
lieutenant 2nd class lieutenant 1st class senior lieutenant captain 

    

   

Майор Подполковник Полковник генерал-майор генерал-
лейтенант 

генерал-
полковник 

major lieutenant colonel colonel major general lieutenant general colonel general 

 
TURECKO - TÜRKIYE CUMHURIYETI 

KARA KUVVETLERI KOMUTANLIGI - ARMÁDA 
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onbasi çavuş uzman unbasi uzman çavuş 

private first class corporal special corporal special sergeant 

  

astsubay çavuş kidemli çavuş 

sergeant staff sergeant 

  
  

űstçavuş kidemli űstçavuş başçavuş kidemli başçavuş 
technical sergeant master sergeant senior master sergeant chief master sergeant 

    
    
    

    
asteğmen teğmen űsteğmen yüzbaşi 

third lieutenant second lieutenant first lieutenant captain 
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binbaşi yarbay albay 
major lieutenant colonel colonel 

 field uniform - old style field uniform - new style 

  

  

 

tuğgeneral tümgeneral korgeneral orgeneral maresal 
brigadier general major general lieutenant general general general of the army

 field uniform - old 
style  field uniform / 

service dress  
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TURECKO - TÜRKIYE CUMHURIYETI 
POLIS RÜTBELERI - POLICIE 

    
polis memuru komiser yardımcısı komiser başkomiser 
police officer second lieutenant lieutenant captain 

    
emniyet amiri 4. sınıf emniyet müdürü 3. sınıf emniyet müdürü 2. sınıf emniyet müdürü 
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inspector 4 degree of 
superintendent 

3 degree of 
superintendent 

2 degree of 
superintendent 

  
1. sınıf emniyet müdürü sınıf üstü emniyet müdürü  

 emniyet genel müdürü 
1 degree of superintendent chief of the turkish national police 

 
 
 
 
 
 

ČÍNA / ZHŌNGHUÁ RÉNMÍN GÒNGHÉGUÓ 
JUN DUI – LIDOVÁ ARMÁDA 

 

    

空军列兵 空军上等兵 空军一级士官 空军二级士官 

lie bing shang deng bing yi ji shi guan er ji shi guan 
private private first class nco class 1 nco class 2 
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空军三级士官 空军四级士官 空军五级士官 空军六级士官 

san ji shi guan si ji shi guan wu ji shi guan liu ji shi guan 
nco class 3 nco class 4 nco class 5 nco class 6 

   

    

  空军少尉 空军中尉 空军上尉 

xue yuan shao wei zhong wei shang wei 
office cadet second lieutenant lieutenant captain 
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空军少校 空军中校 空军上校 空军大校 

shao xiao zhong xiao shang xiao da xiao 
major  lieutenant colonel  colonel  senior colonel  

   

   

空军少将 空军中将 空军上将 

shao jiang zhong jiang shang jiang 
major general lieutenant general general 
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ČÍNA/ ZHŌNGHUÁ RÉNMÍN GÒNGHÉGUÓ 
REN MIN JING CHA – LIDOVÁ POLICIE 

   

    
    ���� ���� 
    er ji jing yuan yi ji jung yuan 

cadet probationery constable constable 2nd class constable 1st class 
   

   
���� ���� ���� 

san ji jing si er ji jing si yi ji jing si 
superintendent 3rd class superintendent 2nd class superintendent 1st class 
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���� ���� ���� 

san ji jing du er ji jing du yi ji jing du 
supervisor 3rd class supervisor 2nd class supervisor 1st class 

   
 
 

   
���� ���� ���� 

san ji jing jian er ji jing jian yi ji jing jian 
commissioner 3rd class commissioner 2nd class commissioner 1st class 
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���� ��� 

fu zong jing jian zong jing jian 
deputy commissioner general commissioner general 

 
 
 
 


