
Máte odvahu a smysl 
pro spravedlnost?

Chcete patřit do našeho týmu 
a získat nové zkušenosti?

Chcete být těmi, kteří vymáhají 
právo a chrání společnost?

Nechybí vám vytrvalost 
a sportovní duch?

Jste komunikativní?

Náborové centrum
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

 Telefon: 222 211 121
 Mobil: 731 195 482 (483)
 E-mail: krpa.nabor@pcr.cz

Sokolovská 623/251, Praha 9
Metro (B) Vysočanská

www.policie.cz/nabor

Nově přijatí policisté jsou 
zařazováni převážně pro výkon 

služby u základních útvarů 
pořádkové, dopravní,  

popřípadě cizinecké policie.

V případě, že Vás naše nabídka
uplatnění zaujala, kontaktujte nás

na níže uvedených místech.

www.policie.cz

POVOLÁNÍ POLICISTA
Široké uplatnění v rámci jedné

organizace

Krajské ředitelství policie
hlavního města Prahy



Podmínky pro přijetí 
do služebního poměru
 - občanství České republiky

 - věk nad 18 let

 - je plně svéprávný

 - bezúhonnost

 - stupeň vzdělání stanovený na služební místo

 - fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost

 - nebýt členem politické strany nebo politického 
hnutí

 - nevykonávat živnostenskou nebo jinou výdě-
lečnou činnost a nebýt členem řídících nebo 
kontrolních orgánů právnických osob, které 
 vykonávají podnikatelskou činnost

V rámci služebního poměru
příslušníka Policie ČR nabízíme
 - možnost získat náborový příspěvek ve výši  

150 000 Kč po zkušební době ve služebním  
poměru

 - po absolvování základní odborné přípravy poli-
cisty činí služební příjem u základního útvaru 
minimálně 28 490 Kč bez osobního příplatku; 
růst služebního příjmu policisty se odvíjí od 
jeho služebního zařazení u konkrétního  útvaru, 
od konkrétního služebního místa, na  kterém je 
zařazen, a dále na jeho hodnocení, na jeho 
profesionálních kvalitách (znalosti, schopnosti, 
dovednosti)

 - jistotu zaměstnání

 - garanci trvalého služebního příjmu bezplatnou 
služební výstroj a výzbroj

 - 6 týdnů dovolené v kalendářním roce

 - bezplatnou psychologickou péči

 - ozdravné pobyty (nárok)

 - ubytování zdarma pro mimopražské aktuálně 
po dobu 13 let

 - náhrady cestovních výdajů

 - příspěvek na stravování/stravenky

 - možnost dalšího vzdělávání

Uplatnění pro každého v rámci jedné organizace.

Možnost zajímavé specializace a dalšího 

vzdělávání.

Práce, která přináší nečekané výzvy.

Příležitost pomáhat lidem v nejtěžších chvílích.

Práce, kde se můžete stát hrdinou.

Práce, která má hlubší smysl.

 - finanční zvýhodnění při sportovní reprezen-
taci

 - využívání dětských letních i zimních rekreací 
pro děti policistů

 - využívání sportovišť a společenských akcí  
Policie ČR

 - příspěvek na kulturu, tělovýchovu a sport  
(i pro rodinné příslušníky)

 - příspěvky na penzijní připojištění se státním 
příspěvkem

 - příspěvek na rekreaci zakoupenou zaměst-
navatelem

 - možnost finančních bezúročných půjček  
na bytové účely až 100 000 Kč

 - jednorázové sociální výpomoci a sociální 
bezúročné půjčky

 - odchodné a výsluhový příspěvek (nárok)

...jsou benefity, které jinde nenajdete.


