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Uniformovaná policie Uniformovaná policie   

 ČetnictvoČetnictvo  

 Vládní policieVládní policie  

 Obecní policieObecní policie  

 Požární policiePožární policie  



Neuniformovaná policieNeuniformovaná policie  

  

 Vládní kriminální policieVládní kriminální policie  

 Obecní kriminální policieObecní kriminální policie  

  

  U obou složek tedy uniformované a U obou složek tedy uniformované a 

kriminální zastávali nejvyšší funkce kriminální zastávali nejvyšší funkce 
nacisté, zavedena správa příkazů z nacisté, zavedena správa příkazů z 
říše. říše.   

Obě tyto složky vzali Němci do vlastní Obě tyto složky vzali Němci do vlastní 
správy. Všechny nejvyšší funkce v správy. Všechny nejvyšší funkce v 
policii zastávali Němci.policii zastávali Němci.  



  

  Protektorátní četnictvo:Protektorátní četnictvo:  

  Dvě zemská velitelství, 13 velitelství Dvě zemská velitelství, 13 velitelství 
četnických oddělení, 44 okresních četnických oddělení, 44 okresních 
velitelství.velitelství.  

Protektorátní vládní policie:Protektorátní vládní policie:  

  velitelství v Praze, 6 odborů, 46 revírůvelitelství v Praze, 6 odborů, 46 revírů  

Protektorátní obecní policie:Protektorátní obecní policie:  

  v Čechách velitelství ve 27. městechv Čechách velitelství ve 27. městech  

Protektorátní požární  policie:Protektorátní požární  policie:  

Velitelství v 6. městechVelitelství v 6. městech  

  

  



Nacistická bezpečnostní policieNacistická bezpečnostní policie  

1. Pořádková policie  1. Pořádková policie  --  a) ochranná policie,a) ochranná policie,  

          b) německé četnictvo,b) německé četnictvo,  

          c) obecná německá policie,c) obecná německá policie,  

          d) požární ochranná policie.d) požární ochranná policie.  

  

2. Bezpečnostní policie 2. Bezpečnostní policie --  gestapo (tajná st. policie),gestapo (tajná st. policie),  

          německá kriminální policie.německá kriminální policie.  

  

3. Bezpečnostní služba 3. Bezpečnostní služba ––  speciální útvaryspeciální útvary  

          stíhací svazy SSstíhací svazy SS  

          protipartyzánská  komanda.protipartyzánská  komanda.  



Struktura politického systému v době Struktura politického systému v době 

protektorátuprotektorátu  

Říšský protektor 

Úřad Ř. P.  

Protektorátní prezident 

Protektorátní vláda 
kontrola 

Zemský úřad protektora Zemský úřad prezidenta kontrola 

Oberlandratamt 

Vrchní zemský úřad 

Okresní úřad 
(hejtman němec) 

Obvodní, městský 

úřad  

kontrola 

kontrola 

  



Soudní mocSoudní moc  

  

  

 Podle německých zákonů od 15.3.1939 souzeny Podle německých zákonů od 15.3.1939 souzeny 
protistátní věci, německým justičním orgánům podléhali protistátní věci, německým justičním orgánům podléhali 
všichni Němci. Z Čechů ti, kdo se provinili velezradou, všichni Němci. Z Čechů ti, kdo se provinili velezradou, 
zemězradou útokem na stát, útokem na nacistickou zemězradou útokem na stát, útokem na nacistickou 
stranu, na její symboly, na představitele státu, armády stranu, na její symboly, na představitele státu, armády 
atd.atd.  



Soudní mocSoudní moc  

 nepolitické věci souzeny nepolitické věci souzeny 
protektorátními soudyprotektorátními soudy  

Působil zdePůsobil zde  říšský soudříšský soud  

      lidový soudlidový soud  

  

Německý vrchní zemský soud byl v Německý vrchní zemský soud byl v 
Praze a v BrněPraze a v Brně  

  

Od 11.3.1940 Od 11.3.1940 --  zvláštní soudy zvláštní soudy 
(Sondergerichte)(Sondergerichte)  

                      1942 1942 --  stanné soudy stanné soudy   

( Standgerichte)( Standgerichte)  

                                        --  rychlé soudy rychlé soudy 
(Schnellgerichte)(Schnellgerichte)      
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