
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chceš mít zajímavou práci a jistý plat?“ 

 

 

 
 

„Staň se jedním z nás. Pomáhat a chránit 

můžeš i TY!“ 
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Benefity:           
 6 týdnů dovolené 
 možnost zvyšování kvalifikace a odbornosti 
 jednou za dva roky příspěvek ve výši 10 000 Kč na 

dovolenou 
 možnost dovolené v rekreačních zařízeních Policie MV 

ČR za velmi výhodných finančních podmínek, lze 
využívat i další objekty MV a Policie 

 po roce služebního poměru můžete využít bezúročné 
půjčky na bytové účely 

 po roce služebního poměru lze využít příspěvek na letní 
dětský tábor 

 po roce služebního poměru lze využít příspěvek dětské 
léčebné rehabilitace 

 po dvou letech příspěvek na penzijní připojištění 
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Podmínky přijetí: 
 bezúhonný občan ČR starší 18 let 
 dokončené středoškolské vzdělání s maturitou 
 zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost 
 způsobilost k právním úkonům 
 uchazeč nesmí být při přijetí členem politické strany 

nebo politického hnutí, vykonávat živnostenskou 
nebo jinou výdělečnou činnost 

 
  

 
Kontakt 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 
tel. 974 361 402, 725 389 779, email: krpk.op@pcr.cz 
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