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O B S A H :

119. Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

120. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů
a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů



119

VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2013

o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 49
písm. f) zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
a o změně některých zákonů (zákon o obětech trest-
ných činů):

§ 1

(1) Standardy kvality poskytovaných služeb pro
poskytování právních informací jsou uvedeny v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

(2) Standardy kvality poskytovaných služeb pro
poskytování restorativních programů jsou uvedeny
v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jejím vyhlášení.

Ministr:

JUDr. Blažek, Ph.D., v. r.
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Příloha č. 1 k vyhlášce č. 119/2013 Sb.
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Příloha č. 2 k vyhlášce č. 119/2013 Sb.

Sbírka zákonů č. 119 / 2013Strana 1302 Částka 54



Sbírka zákonů č. 119 / 2013Částka 54 Strana 1303



Sbírka zákonů č. 119 / 2013Strana 1304 Částka 54



Sbírka zákonů č. 119 / 2013Částka 54 Strana 1305



120

VYHLÁŠKA

ze dne 7. května 2013,

kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb.,
kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení,

ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem
financí, Ministerstvem spravedlnosti, Bezpečnostní
informační službou a Úřadem pro zahraniční styky a in-
formace stanoví podle § 49 odst. 3 zákona č. 361/2003
Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních
sborů:

Čl. I

Vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh
a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a dů-
vody pro jejich udělení, ve znění vyhlášky č. 658/2004
Sb., vyhlášky č. 97/2008 Sb. a vyhlášky č. 335/2010 Sb.,
se mění takto:

1. V § 1 písm. c) bodě 3 se slovo „a“ nahrazuje
čárkou.

2. V § 1 se na konci písmene d) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

„e) Generální inspekce bezpečnostních sborů

1. medaili „Za zásluhy o bezpečnost“,

2. medaili „Za věrnost“ I., II. a III. stupně.“.

3. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 6a

Medaile Generální inspekce bezpečnostních sborů

(1) Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“ je zhoto-
vena z pakfongové slitiny s povrchovou úpravou staro-
stříbro, má kruhový tvar o průměru 35 mm a tloušť-
ku 3,7 mm. Na lícové straně je po jejím obvodu nápis
„GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH
SBORŮ“, uprostřed plastický znak Generální inspekce
bezpečnostních sborů v růžici. Na rubové straně je
v horní polovině vodorovný nápis „ZA ZÁSLUHY
O BEZPEČNOST“, v dolní polovině uprostřed jsou
vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je pohyblivým
průvlečným závěsem připevněna ke zdvojené stuze ši-
roké 37 mm a dlouhé 55 mm, která má svislé pruhy
v pořadí barev světle modrá, světle hnědá, světle modrá,
hnědá, světle modrá, bílá, světle modrá, světle hnědá,
světle modrá, ukončené připínací jehlicí. K medaili ná-

leží stužka o rozměrech 37 x 11 mm barevně shodná se
stuhou.

(2) Medaile „Za věrnost“ je zhotovena z tomba-
kové slitiny s povrchovou úpravou zlato (I. stupeň)
a pozlacená, z pakfongové slitiny s povrchovou úpra-
vou starostříbro (II. stupeň), z tombakové slitiny s po-
vrchovou úpravou starobronz (III. stupeň). Má kru-
hový tvar o průměru 35 mm a tloušťku 3,7 mm. Na
lícové straně je po jejím obvodu nápis „GENERÁLNÍ
INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ“, upro-
střed plastický znak Generální inspekce bezpečnostních
sborů v růžici. Na rubové straně je v horní polovině
vodorovný nápis „ZA VĚRNOST“, v dolní polovině
uprostřed jsou vyobrazeny lipové ratolesti. Medaile je
pohyblivým průvlečným závěsem připevněna ke zdvo-
jené stuze široké 37 mm a dlouhé 55 mm, která má
svislé pruhy v pořadí barev u I. stupně – světle hnědá,
bílá, světle modrá, hnědá, světle modrá, bílá, světle
hnědá, u II. stupně – světle hnědá, bílá, světle modrá,
hnědá, bílá, hnědá, světle modrá, bílá, světle hnědá,
u III. stupně – světle hnědá, bílá, světle modrá, hnědá,
světe modrá, hnědá, světle modrá, hnědá, světle modrá,
bílá, světle hnědá, ukončené připínací jehlicí. K medaili
náleží stužka o rozměrech 37 x 11 mm barevně shodná
se stuhou.

(3) Vzor medailí Generální inspekce bezpečnost-
ních sborů je uveden v příloze č. 6.“.

4. V § 8 odst. 1 písm. c) bodě 2 se slovo „a“ na-
hrazuje čárkou.

5. V § 8 se doplňuje odstavec 5, který zní:

„(5) Příslušníkovi Generální inspekce bezpečnost-
ních sborů se udělí za

a) splnění zvlášť významného služebního úkolu me-
daile „Za zásluhy o bezpečnost“,

b) účelem ocenění příkladného plnění služebních
povinností ve spojení s dobou trvání služebního
poměru v délce

1. 30 let medaile „Za věrnost“ I. stupně,

2. 20 let medaile „Za věrnost“ II. stupě,

3. 10 let medaile „Za věrnost“ III. stupně.“.
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6. Příloha č. 6 zní:
„Příloha č. 6 k vyhlášce č. 433/2004 Sb.

Vzor medailí Generální inspekce bezpečnostních sborů

Medaile „Za zásluhy o bezpečnost“

Sbírka zákonů č. 120 / 2013Částka 54 Strana 1307



Medaile „Za věrnost“

“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
hlášení.

Ministr:

Kubice v. r.
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