
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘIJÍMÁ NOVÉ POLICISTY 
 
 
Povolání policista  

Povolání policista by mělo být chápáno v zásadě jako povolání celoživotní se všemi zákonnými a 
morálními pravidly. Policista musí zastávat a ctít zákon, musí být natolik psychicky vyspělý, aby ke 
každému občanovi přistupoval individuálně a spravedlivě. Úkolem policisty je chránit bezpečnost a 
pořádek ve společnosti, chránit práva a svobody osob, prosazovat zákonnost, preventivně působit 
proti trestné a jiné protiprávní činnosti a potírat ji. 

Předpoklady k p řijetí do služebního pom ěru  

• věk nad 18 let  
• občanství České republiky  
• bezúhonnost  
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou  
• osobnostní, fyzická a zdravotní způsobilost  
• nesmí být členem politických stran a hnutí  
• nesmí vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nesmí být členem v řídících 

nebo kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost  

Průběh přijímacího řízení  
 
Nábor probíhá pouze formou náborového kempu, který byl zřízen za účelem zrychlení celého 
přijímacího řízení. Kemp probíhá ve Školním policejním středisku v Sadské a to od soboty do pondělí. 
Přijímací řízení se zahajuje doručením žádosti, následují testy osobnostní způsobilosti, které se 
skládají ze dvou částí, kdy první probíhá na Krajském ředitelství policie a druhá následuje v kempu. 
Dále kemp zahrnuje testy fyzické zdatnosti a lékařské vyšetření. Během kempu je zajištěné 
ubytování, strava a doprava z Prahy do kempu a zpět. 

 
UPOZORNĚNÍ: 
 
Od přijímacího řízení mohou obě strany bez udání důvodu kdykoliv odstoupit. Občan, který se uchází 
o přijetí do služebního poměru, musí být o výsledku přijímacího řízení písemně vyrozuměn. Důvody 
nepřijetí se neoznamují (§ 16odst. 5 zák. č. 361/2003 Sb.,o služebním poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů). Na přijetí do služebního poměru není právní nárok. Nově přijaté příslušníky 
ustanovuje Krajské ředitelství policie Středočeského kraje na služební pozice podle svých potřeb 
s přihlédnutím k trvalému nebo přechodnému bydlišti.  
 
Vznik služebního pom ěru a služební zkouška  
 
Nově přijatí policisté jsou zařazení do 2TT (tarifní třídy) – vrchní referent. Služební poměr je s nimi 
uzavírán na dobu určitou v trvání 3 let. Před uplynutím této doby (nejdříve 6 měsíců, nejpozději 1 
měsíc před uplynutím) musí absolvovat služební zkoušku, která obsahuje část písemnou a část ústní 
(před komisí) a je zaměřena na policejní činnosti (služba pořádkové policie, služba dopravní policie). 
V případě úspěšného splnění této zkoušky se služební poměr příslušníka mění na dobu neurčitou, v 
opačném případě má policista možnost zkoušku ještě jednou zopakovat. Pokud ale opět není 
úspěšný, je jeho služební poměr uplynutím doby určité ukončen. 
 
Základní odborná p říprava  
 
Všichni nově přijatí policisté jsou povinni absolvovat základní odbornou přípravu.  V současné době 
probíhá po dobu 12 měsíců, do kterých je započteno také 6 týdnů dovolené. Skládá se 
z přednástupního kurzu uskutečněného ve Školním policejním středisku Krajského ředitelství policie 
Středočeského kraje a školní části realizované Vyšší policejní školou MV(v Praze, Brně a Holešově) a 



Školním policejním středisku v Sadské (jedná se o denní studium od pondělí do pátku). Celá základní 
odborná příprava je zakončena závěrečnou ústní a praktickou zkouškou, zkouškou z fyzické 
zdatnosti, prověrkovým cvičením ze střelecké přípravy, taktiky a použití donucovacích prostředků. 
 
Nově nastupující policisté jsou zařazeni do 2. tarifní třídy, 1. tarifního stupně, kdy základní tarif činí 
14.310 Kč a zvláštní příplatek činí 2.000 Kč, tedy celkem 16.310 Kč. Po dobu základní odborné 
přípravy je policistovi vyplácen služební příjem a bezplatně je poskytována strava a ubytování. Tento 
služební příjem je pouze po dobu základní odborné přípravy (tedy první rok). Příslušník má nárok na 
bezplatnou služební výstroj (uniforma, obuv) a doplňky ke služební výstroji. Sociální výhody. 
 
Kontakty na náborová pracovišt ě 
 
Rádi v našich řadách přivítáme všechny mladé a perspektivní jedince se zájmem o atraktivní a 
mnohdy adrenalinové zaměstnání, které nabízí ve všech ohledech dokonalé zázemí a možnost 
kariérního růstu. Všichni noví policisté budou řádně proškoleni pro výkon svého budoucího povolání. 
  
Adresa: 
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 
Na Baních 1535, Praha 5 – Zbraslav, PSČ 156 64 
 
Další podrobné informace získáte na internetu na ad rese: 
  
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-stck.aspx 
 
Potřebné informace poskytnou a dotazy zodpovědí policisté: 
 
Policie ČR Územní odbor Mělník, Bezručova 2796 
tel. 974 876 207, 208 
Mobil: 725 575 953 
email: me.tisk@pcr.cz 
nebo na kterémkoliv obvodním oddělení Policie ČR v působnosti Územního odboru Mělník 
 


