KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE

INFORMACE PRO UCHAZEČE

PŘEDPOKLADY PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
• o přijetí písemně požádá,
• je starší 18 let,
• je bezúhonný,
• dosáhl minimálně středoškolského vzdělání s maturitou,
• je zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby,
• je plně svéprávný
• není členem politické strany nebo politického hnutí,
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost
PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
• osobní pohovor s personalistou
• vyplnění (doručení dokumentů potřebných pro zahájení přijímacího řízení)
• psychologické testy
• výběrový kemp (případně jen fyzické testy)
• vstupní lékařské vyšetření
• přijetí uchazeče do služebního poměru příslušníka Policie ČR

www.policie.cz/s

PSYCHOLOGICKÉ TESTY
Jednou z nezbytných podmínek k přijetí k Policii ČR je podstoupení
zjišťování osobnostní způsobilosti, které provádí psycholog. Posuzuje osobnostní
charakteristiky, které jsou předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním
sboru. Zjišťování osobnostní způsobilosti probíhá na Krajském ředitelství policie
Středočeského kraje v Praze 5 - Zbraslavi. V rámci jednoho dne absolvuje uchazeč
písemné testy a výběrový pohovor s psychologem.
Pro absolvování vyšetření k posouzení osobnostní způsobilosti je vhodné dostavit
se v dobré fyzické a duševní kondici. S sebou je nutné mít občanský průkaz,
fotografii, psací potřeby, jídlo a pití na celý den.
V rámci přijímacího řízení k Policii ČR termín psychologického vyšetření sdělí
personalista.
VÝBĚROVÝ KEMP
Vyšetření osobnostní způsobilosti pokračuje účastí ve výběrovém
kempu, který se koná od soboty do pondělí ve školním policejním středisku v
Sadské. Kromě dokončení psychologického vyšetření zde uchazeči absolvují
níže popsané testy fyzické způsobilosti a podrobí se také lékařskému vyšetření.
Pokud uchazeč na základě rozhodnutí bezpečnostního sboru do kempu nemusí,
prokáže svou fyzickou a zdravotní způsobilost v individuálně stanoveném
termínu. Podrobnosti a podmínky účasti v kempu a na jednotlivých testech podá
personalista nebo psycholog v úvodních fázích přijímacího řízení.
LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ
Zdravotní stav uchazečů posuzují lékaři Zdravotnického zařízení
Ministerstva vnitra ČR na základě výpisu ze zdravotní dokumentace od
praktického lékaře, vyšetření (potvrzení) od očního lékaře a u žen i od
gynekologa.
Vyšetření je určeno ke komplexnímu posouzení zdravotních předpokladů pro
výkon policejní práce.

náborové pracoviště: tel: 725 547 248(426) email: krps.nabor@pcr.cz

TESTY FYZICKÉ ZDATNOSTI
Uchazeč o přijetí k Policii ČR musí splnit testy fyzické zdatnosti. Ty mají za
úkol prokázat fyzický předpoklad pro výkon služby. Skládají se ze 4 disciplín. Ke
splnění je zapotřebí získat alespoň 4 body z každé disciplíny a zároveň 36 bodů
v celkovém součtu (ze všech 4 disciplín). Testy probíhají ve školním policejním
středisku v Sadské.
1. Člunkový běh
Úkol: uběhnout vzdálenost 4 x 10 m v co nejkratším čase
Start vedle mety č. 1, běží se šikmo mezi metami, meta č. 2 se obíhá, stejným
způsobem se vrací zpět a obíhá se meta č. 1. Třetí úsek se běží přímo, následuje
dotyk mety č. 2, rychlý obrat a při doteku mety č. 1 se zastaví čas.
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výkon
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,4
12,8
12,3
11,9
11,6

Body
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Výkon
11,4
11,2
11,0
10,8
10,5
10,3
10,1
9,8
9,6
9,4

Za každé další zrychlení o 0,2 s připočítat 1 bod.
2. Klik (vzpor ležmo)
Úkol: maximální počet „kliků“ bez přerušení, stanoveným způsobem;
Start je v lehu na břiše, skrčené paže opřít dlaněmi o zem, špičky prstů v úrovni
ramen směřují vpřed, hlava směřuje vpřed. Dopnutím paží v loktech vzpor ležmo,
pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o podložku a zpět do kliku.
Trup je zpříma, pánev se nevysazuje ani neprohýbá.
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výkon
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Body
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Za každé další dva kliky připočítat 1 bod.
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Výkon
32
34
36
38
40
41
43
45
47
49

3. Celomotorický test
Úkol: maximální počet cviků stanoveným způsobem po dobu 2 minut
Ze stoje spatného přes dřep do lehu na břiše, zvednout ruce z podložky, přejít
zpět opět přes dřep do stoje spatného, dále se pokračuje přes dřep do lehu na
napřímená záda, ruce se dotknou podložky podél těla a zpět přes sed a dřep do
stoje spatného. Za každý přechod do stoje spatného je počítáno jedno provedení
cviku.
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Body
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Výkon
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

Výkon
32
34
36
38
40
41
43
45
47
49

Za každé další dva cviky do stoje spatného připočítat 1 bod.
4. Běh na 1000 m
Úkol: uběhnout vzdálenost 1000 m v co nejkratším čase
(skupinový start, běžcům se průběžně sděluje čas)
Body
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výkon
6:00
5:45
5:30
5:15
5:00
4:50
4:40
4:30
4:20
4:10

Body
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Výkon
4:00
3:50
3:40
3:30
3:20
3:10
3:05
3:00
2:55
2:50

Za každé další zrychlení o 5 s připočítat 1 bod.
DISCIPLÍNA
Test č.1 - člunkový běh
Test č.2 - klik(vzpor ležmo)
Test č.3 - celomotorický test
Test č.4 - běh na 1000 metrů
Celkem dosaženo bodů

VÝKON

BODY

náborové pracoviště: tel: 725 547 248(426) email: krps.nabor@pcr.cz

VZDĚLÁVÁNÍ
Po nástupu do služebního poměru jsou policisté povinni nastoupit do základní
odborné přípravy (ZOP), která trvá 12 měsíců a je nezbytným kvalifikačním
požadavkem pro výkon služby. ZOP má 3 části, které se vykonávají na různých
místech, vždy ale podle rozhodnutí bezpečnostního sboru, nikoli podle
uvážení policisty. ZOP připravuje policistu na výkon služby nejen teoreticky,
ale i praktickým nácvikem potřebných dovedností. Nedílnou součástí ZOP je
zvyšování fyzické kondice, pořadová příprava a taktický a střelecký výcvik. Po
úspěšném složení závěrečné zkoušky ZOP policista nastoupí do služby nejčastěji
na obvodní oddělení nebo dopravní inspektorát, a to v rámci služebního poměru
na dobu určitou. Nejpozději do 3 let od vzniku služebního poměru musí policista
úspěšně vykonat služební zkoušku, která je předpokladem vzniku služebního
poměru na dobu neurčitou.
Nástupní příprava ZOP - Školní policejní středisko Sadská, příp.
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (ÚPVSP) Praha
1 měsíc
Odborná výuka I. (ZOP)
Vzdělávací zařízení ÚPVSP Brno, Praha, Holešov (umístění podle
rozhodnutí bezpečnostního sboru)
6 měsíců
Řízená praxe ZOP – Školní policejní středisko Sadská a určená
oddělení Policie ČR
3 měsíce
Odborná výuka II: ZOP a závěrečná zkouška
Brno, Praha, Holešov (stejně jako v části I.)
2 měsíce
Výkon služby na kmenovém organizačním článku Policie ČR
do 3 let služebního poměru
Služební zkouška
(poté doba neurčitá)
www.policie.cz/s

MOŽNOSTI ZAŘAZENÍ
Po přijetí do služebního poměru jsou policisté zařazeni na základní útvary
Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, v rámci kterých je
možný kariérní postup. Další kariérní postup souvisí s výkonem služby na
specializovaných útvarech.
Kariérní růst - základní útvary
Oblast pořádkové policie
				
• prvosledová hlídka
• obchůzková služba
• hlídková služba
• dozorčí služba
• dokumentace – šetření přestupků a trestných činů
Oblast dopravní policie
• dohled na silničním provozem
• šetření dopravních nehod
• dodržování tzv. sociálních předpisů
• dálniční oddělení

náborové pracoviště: tel: 725 547 248(426) email: krps.nabor@pcr.cz

Kariérní růst - služba kriminální policie a vyšetřování
Územní odbor:
• prověřování a vyšetřování obecné kriminality (např. násilná, majetková, toxi,
apod.)
• prověřování a vyšetřování hospodářské kriminality (např. podvody, daňové
delikty, apod.)
• kriminalistická technika (např. vyhledávání a zajišťování stop na místě činu,
zkoumání stop)

www.policie.cz/s

Kariérní růst - specializované útvary
Linie tzv. vnější služby:
• oddělení služební kynologie
• poříční oddělení
• operační středisko
• cizinecká policie
• zbraně a bezpečnostní materiál
• zásahová jednotka

náborové pracoviště: tel: 725 547 248(426) email: krps.nabor@pcr.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÁ NÁBOROVÁ PRACOVIŠTĚ
název
Územní odbor
Benešov
Územní odbor
Beroun
Územní odbor
Kladno
Územní odbor
Kolín
Územní odbor
Kutná Hora

tel/mob
974 871 400
727 967 197
974 872 400
727 968 745
974 873 400
725 523 394
974 874 400
727 966 570
974 875 400
727 967 122

email
bn.nabor@pcr.cz

Územní odbor
Mělník
Územní odbor
Mladá Boleslav

974 876 400
727 965 560
974 877 400
727 966 477

me.nabor@pcr.cz

Územní odbor
Nymburk

974 878 216
725 897 683

nb.nabor@pcr.cz

Územní odbor
Praha vemkov JIH

974 882 422
725 523 406

poj.nabor@pcr.cz

Územní odbor
Praha venkov VÝCHOD
Územní odbor
Praha venkov ZÁPAD
Územní odbor
Příbram
Územní odbor
Rakovník

974 861 772
727 965 947
974 882 220
727 966 911
974 879 400
727 966 947
974 880 400
727 966 541

pov.nabor@pcr.cz

be.nabor@pcr.cz
kl.nabor@pcr.cz
ko.nabor@pcr.cz
kh.nabor@pcr.cz

mb.nabor@pcr.cz

poz.nabor@pcr.cz
pb.nabor@pcr.cz
ra.nabor@pcr.cz
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adresa
Čechova 1996,
256 01 Benešov
Tyršova 1635,
266 50 Beroun
Havířská 632,
272 53 Kladno
K Dílnám 684,
280 66 Kolín
Na Náměti 421,
284 01 Kutná
Hora
Bezručova 2796,
276 01 Mělník
Boleslavská 1164,
293 06
Kosmonosy
Boleslavská třída
1831, 288 29
Nymburk
Masarykovo
nám. 708, 251 64
Mnichovice
Na Baních 1535,
156 00 Praha
Zborovská 13,
150 00 Praha 5
Žežická 498, 261
23 Příbram
Husovo n. 116,
269 01 Rakovník

Výhody a benefity
• základní doba služby 37,5 hodin týdně
• 6 týdnů dovolené
• 2 týdny ozdravného pobytu (po 15 letech služby)
• příspěvky z FKSP
• příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
• pravidelná bezplatná zdravotní péče
• možnosti ubytování na ubytovně Policie ČR
• možnost rekreace v resortních sportovních a rekreačních zařízeních
Finanční ohodnocení

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 150. 000 Kč

(nedaněná, jednorázově vyplacená částka, která se přiznává po zkušební době)

25.720 Kč

nástupní příjem po přijetí do
služebního poměru během
základní odborné přípravy

až 33.440 Kč

příjem policisty po absolvování
základní odborné přípravy

Příjem policisty je tvořen:
• Základním tarifem
• Zvláštním příplatkem (5.000-9.000 Kč)
• Příplatek za směnnost (+10% k zákl. tarifu)
• Příplatek za práci ve svátek
• Služební příjem za službu přesčas
• Osobním příplatkem (nenároková složka)
• Odměnami (nenároková složka)

Výsluhové nároky
Po 15 letech vzniká nárok na výsluhový příspěvek Zvyšuje se podle určených
pravidel až do maximální výše 50 % služebního příjmu. Vyplácí se až do vzniku
nároku na starobní důchod.
Odchodné
Po odsloužení 6-ti let vzniká policistovi nárok na odchodné ve výši jednonásobku
služebního příjmu. Každý další odsloužený rok se částka odchodného navyšuje o
1/3 služebního příjmu až do maximální výše šesti násobku služebního příjmu po
21 letech služby.

náborové pracoviště: tel: 725 547 248(426) email: krps.nabor@pcr.cz

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
STŘEDOČESKÉHO KRAJE
NABÍZÍME MOŽNOST UPLATNĚNÍ
V CELÉ ŘADĚ PROFESÍ, JAK VE SLUŽEBNÍM
TAK I V PRACOVNÍM POMĚRU

U NÁS MŮŽEŠ DĚLAT CO TĚ BAVÍ
PŘIJĎ SI PRO NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
150 TISÍC KORUN!!

tel: 725 547 248 (426) ,email krps.nabor@pcr.cz
více informací : www.policie.cz/s

