
V případě Vašeho zájmu stát se příslušníkem Policie České republiky 
je nutné kontaktovat příslušného personalistu, k čemuž Vám mohou 
posloužit náborové webové stránky.
https://nabor.policie.cz/

Jak nás kontaktovat?

Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje

Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec

      974 461 405, 974 475 401
      607 008 307, 721 451 309

       krpa.nabor@pcr.cz

I TY SE MŮŽES STÁT SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU! 

nabor.policie.cz  www.policie.cz
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Jak probíhá přijímací řízení?

Přijímací řízení se zahajuje s uchazečem, který splňuje nezbytné 
podmínky. Přijímací řízení trvá obvykle 3 měsíce. V průběhu řízení 
uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, 
zdravotní prohlídku a další personální řízení.

Co budete potřebovat:

Lékařské vyšetření absolvuje uchazeč u služebního lékaře, který 
provede základní zdravotní vyšetření. Součástí je i vyšetření zaměřené 
na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek.

Prověrka tělesné zdatnosti se skládají ze čtyř testů: člunkového 
běhu, kliků, celomotorického testu a běhu na 1000 m.

Psychologické vyšetření spočívá ve zjišťování osobnostní 
způsobilosti, které se skládá ze dvou částí - osobnostní a výkonové 
(pozornost, paměť, intelekt, reakční doba...)

• občanský průkaz
• životopis
• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (výuční list, maturitní 

vysvědčení, diplom VŠ, VOŠ)

Na informační schůzce se dozvíte informace o práci u Policie České 
republiky, přijímacím řízení a možnostech rozvoje kariéry budoucího 
policisty. Informační schůzka je nezávazná.

• být občanem České republiky
• být starší 18 let
• být bezúhonný
• mít středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem
• být  zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby
• více informací na nabor.policie.cz

Co musíte splňovat? Nabízíme:

Služební příjem příslušníka je tvořen:

Nově nastupující příslušník má právo na náborový příspěvek
od 75 000 až do 150 000 Kč (vyplácí se po zkušební době - 6 měsících).

Služební příjem:
Služební příjem činí 24 220 Kč, který náleží příslušníkovi po dobu studia 
základní odborné přípravy a poté je mu služební příjem zvýšen dle místa 
služebního zařazení na 28 440 Kč až na 31 940 Kč.
Průměrný plat příslušníka v roce 2019 činil 44 209 Kč.

• základní dobu služby 37,5 hodiny týdně
• 6 týdnů dovolené
• síť resortních zdravotnických zařízení
• možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních zařízeních,
• příspěvek na penzijní připojištění
• příspěvky na stravování, rekreační pobyt, lázeňský rehabilitační 

pobyt či na kulturní akce         
• náhrady výdajů (cestovné, stravné)
• možnost ubytování

Po 15-ti letech ve služebním poměru vzniká nárok na výsluhový příspěvek 
ve výši 20% průměrného služebního příjmu. Podle odsloužených let se 
výsluhový příspěvek navyšuje až do maximální výše 50% průměrného 
služebního příjmu při délce služby 30-ti let.

Věrnost se vyplácí:

Po odsloužení 6-ti let vzniká policistovi nárok na odchodné ve výši 
jednonásobku služebního příjmu. Odchodné se postupně navyšuje až 
do šestinásobku služebního příjmu po 21 letech služby.

• základním tarifem
• zvláštním příplatkem (5 000 – 10 000 Kč)
• příplatkem za směnnost (+10% k základnímu tarifu)
• osobním příplatkem
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