
  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE STŘEDOČESKÉHO KRAJE 

 
  

Odbor personální 

 

 

 

Na Baních 1535 

156 64 Praha 5 - Zbraslav 

Tel.: +420 974 861 750 

Fax: +420 974 861 778 

 

 

Dobrý den, 
 
dovolujeme si Vás ve spolupráci s Vaší školou oslovit s nabídkou zaměstnání. 
 
Úspěšné zakončení studia bývá okamžikem, kdy se řada z Vás rozhodne již v dalším studiu na vyšších 
odborných či vysokých školách nepokračovat, stanete se aktivními účastníky na pracovním trhu a vybíráte si 
z nabídky firem nové uplatnění. 
Pro mnoho lidí je taková situace stresující, zejména pokud chtějí nastartovat svůj partnerský život co 
nejdříve, chtějí se osamostatnit a zpravidla řeší jako první otázku bydlení, mnohdy za využití hypoték či 
spotřebitelských úvěrů. 
 
Řada uchazečů o zaměstnání ve svých úvahách o dalším směřování své kariéry policii ke své škodě opomíjí. 
Policie přitom dává práci tisícům spokojených zaměstnanců v celé řadě profesí a nabízí maximální stabilitu 
pro profesní i soukromí život. 
 
Ti z Vás, kteří v rámci charitativního projektu „Přes bariéry s Policií“ v průběhu podzimu 2019 splnili fyzické 
testy a získali tak  doklad o jejich splnění, mají fyzické testy  platné do 30. 9. 2020, resp. mají splněnu 1 ze 3 
částí přijímacího řízení a lze to i považovat za bonus v dalším případném kroku do řad policie. 
 
Pro zaměstnance v řadách Policie je běžné, že: 
 

 Výplata dorazí na Váš účet vždy v daném termínu a v plné výši. 
 

 Přesčasová práce je řádně vykazována. 
  

 Kariérní postup závisí jen na Vaši píli a ochotě se dále profesně vzdělávat. 
 

 Již po uplynutí zkušební lhůty si můžete požádat o vyplacení náborového příspěvku ve výši 150.000,-
Kč. 

 

 Nárok na pravidelnou měsíční výsluhovou rentu vzniká již po 15 letech služby. 
 

 Nárok na dovolenou činí 6 týdnů v roce. 
 
Pokud se chcete dozvědět více o podmínkách pro přijetí, průběhu přijímacího procesu, platových 
podmínkách, možnostech uplatnění, včetně kontaktů na nejbližšího personalistu, stáhněte si naši informační 
brožuru pro zájemce o služební poměr. 
 
Těšíme se na osobní setkání.  
 
 Tým personalistů Krajského ředitelství policie Středočeského kraje 

http://bezpecnystredoceskykraj.cz/wp-content/uploads/2020/02/brožura-s-platy.pdf
http://bezpecnystredoceskykraj.cz/wp-content/uploads/2020/02/brožura-s-platy.pdf

