Práce u Policie ČR

Finanční ohodnocení policistů

Přemýšlíte o práci u policie? Není Vám lhostejné okolí? Nabízíme smysluplnou a
odpovědnou práci.
Být dobrým policistou nebo policistkou znamená víc než kvalitní plnění zákonných
povinností. Vyžaduje často kroky, o kterých zákon výslovně nehovoří. Chránit slabší a
zranitelnější, pomáhat v obtížné situaci, prokazovat citlivý a vstřícný přístup k ostatním.

Vyškolení policistů k samostatnému vykonávání služby je časově i finančně nákladná
investice. Finanční ohodnocení roste s praxí a postupem v kariéře. Našich policistů si
vážíme a kromě finančního ohodnocení, které se v průběhu služby navyšuje, nabízíme
spousty dalších nadstandardních benefitů včetně ocenění za dlouholetou službu u
Policie ČR. Kvalitně odvedená služba přináší policistům i jejich rodinám dlouhodobé
dobré finanční zajištění.

Více informací Vám rádi sdělí naši personalisté, Bc. Dagmar Schindlerová, tel.
974737401, Bc. Pavel Němec, tel. 974737400. Také si s nimi můžete domluvit
nezávaznou informační schůzku, na které se dozvíte další informace o práci u Policie
ČR.
.

Předpoklady přijetí do služebního poměru
• Do služebního poměru může být přijat občan České republiky, který splní níže
uvedené předpoklady:
• je starší 18 let,
• je bezúhonný,
• dosáhl minimálně středoškolského vzdělání s maturitou,
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
• není členem politické strany nebo politického hnutí.
• Více informací i na nabor.policie.cz

Plat policisty je tvořen:
• základním tarifem,
• zvláštním příplatkem (5.000-10.000KČ), směnností (+10% k základnímu
tarifu),
• osobním příplatkem
Nástupní plat policisty v roce 2021 u ÚO Opava je 25.720,-kč. Po absolvování
základní přípravy je plat 30.890,-kč.
Nově nastupující příslušník na právo na náborový příspěvek od 75.000 až do
150.000,-Kč
Pracovní doba
základní doba služby 37,5 hodin týdně
6 týdnů dovolené
2 týdny ozdravného pobytu po 15 letech služebního poměru
Výsluhové nároky policistů

Co budete potřebovat
• občanský průkaz
• životopis
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Žádost o přijetí do služebního poměru sepíšete s personalistou na informační
schůzce nebo po individuální domluvě.

•
•
•
•

Průběh přijímacího řízení
informační schůzka - dozvíte se informace o práci u Policie České republiky
Prověrky tělesné zdatnosti se skládají ze čtyř testů: člunkového běhu, kliků,
celomotorického testu a běhu na 1000m
psychologické vyšetření spočívá ve zjišťování osobnostní způsobilosti, která
se skládá ze dvou částí – osobnostní a výkonové (pozornost, paměť, intelekt,
reakční doba, …)
lékařské vyšetření absolvuje uchazeč u služebního lékaře, který provede
základní zdravotní vyšetření. Součástí je i vyšetření zaměřené na zjištění
přítomnosti omamných a psychotropních látek.

Věrnost se vyplácí i ve službě u Policie ČR. Po 15 letech vzniká nárok na výsluhu.
Zvyšuje se podle určených pravidel až do maximální výše, které tvoří 50% služebního
příjmu a je vyplácena až do vzniku nároku na starobní důchod.

Vzdělávání
Po nástupu do služebního poměru absolvují noví policisté a policistky základní
odbornou přípravu v celkové délce 1 roku. Skládá se ze 3 částí: nástupní přípravy,
školní části základní odborné přípravy a řízené praxe na základních útvarech. Po
základní odborné přípravě vykonávají nováčci službu na útvarech Policie ČR pod
dohledem svých zkušenějších kolegů. Následně do 3 let trvání služebního poměru
musí příslušníci Policie ČR složit služební zkoušku.
Policie ČR dále nabízí po celou dobu trvání služebního poměru kurzy zájemcům z řad
policistů a policistek, určené k prohloubení jejich kvalifikace.
Možnosti zařazení
Územní odbor Opava
-- Obvodní oddělení
-- Dopravní inspektorát
Po získání praxe a při dosahování velmi dobrých výsledků ve službě je možný
kariérní růst na odděleních kriminální služby, zásahové jednotce, operačním
středisku, oddělení služební kynologie, atd.

