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ROZKAZ 

ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy 

ze dne 23. června 2022, 

k Policejnímu mistrovství České republiky zásahových jednotek 
s mezinárodní účastí 

 
Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci 
a zabezpečení policejních sportovních soutěží, 

I. z ř i z u j i   

 organizační štáb Policejního mistrovství České republiky zásahových jednotek 
s mezinárodní účastí (dále jen „mistrovství“); 

II. v y d á v á m 

a) v příloze č. 1 k tomuto rozkazu složení organizačního štábu mistrovství 
a všeobecná ustanovení mistrovství, 

b) v příloze č. 2 k tomuto rozkazu přihlášku na mistrovství; 

III. s t a n o v í m 

a) mistrovství se uskuteční ve dnech 19. až 22. září 2022 na Krajském ředitelství 
policie Jihomoravského kraje, 

b) mistrovství se mohou zúčastnit  

1. příslušníci Policie České republiky (dále jen „policie“) zařazeni 
v zásahových jednotkách Krajského ředitelství policie hlavního města 
Prahy, Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Krajského 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Krajského ředitelství policie 
Královohradeckého kraje, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, 
Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Krajského ředitelství 
policie Plzeňského kraje, Útvaru rychlého nasazení, speciální jednotce 
Temelín Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a speciální 
jednotce Dukovany Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, 

2. pozvaní hosté, příslušníci tuzemských a zahraničních bezpečnostních 
sborů, (dále jen „soutěžící“);  

IV. u k l á d á m 

a) řediteli Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje  

 vyslat členy organizačního štábu mistrovství k zajištění průběhu mistrovství 
tak, aby se dostavili do 14:00 hodin dne 19. září 2022 do prostoru kinosálu 
vzdělávacího zařízení Brno Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy 
(dále jen „útvar vzdělávání“), Horní 21, Brno, GPS: 49°10´30˝N, 16°35´31˝E, 
(dále jen „kinosál“), 
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b) organizačnímu štábu mistrovství 

1. dostavit se do 14:00 hodin dne 19. září 2022 do kinosálu,  

2. zabezpečit řádný průběh mistrovství, 

c) ředitelům útvarů uvedených v části III. písm. b) bod 1 

1.   vyslat nominované soutěžící k účasti na mistrovství tak, aby se dostavili  
do 14:00 hodin dne 19. září 2022 do kinosálu, 

d) soutěžícím 

dostavit se do 14:00 hodin dne 19. září 2022 do kinosálu. 

 

Tento rozkaz nabývá účinnosti dnem svého vydání a jeho platnost končí uplynutím 
dne 30. září 2022. 

Č. j. UPVSP-2813-2/ČJ-2022-9100KR  

Zpracovatel: kancelář ředitele útvaru 

Ředitel útvaru  
v zastoupení 

        1. náměstek ředitele 

        plk. Ing. Miroslav HORÁK 

        podepsáno elektronicky 

Možnost poskytnutí informace podle zákona 106/1999 Sb.: ano 


