
Zajišťuje výkon státní správy ve věcech povolování 
vstupu a pobytu cizinců, provádí ochranu vnějších hranic 
na mezinárodních letištích.

Odbor Kontrola pobytu se zaměřuje na kontrolu pobytu cizinců 
zejména v oblasti Prahy, Středočeského kraje a Brna. Policisté  
a policistky se zaměřují na nádraží, ubytovny, tržnice a podobně. 
Přitom zjišťují, zda se cizinci v České republice zdržují legálně, mají  
v pořádku dokumenty. Po získání praktických zkušeností má policista 
možnost kariérního růstu na pozice, jejichž hlavní náplní je vedení 
správního, trestního a přestupkového řízení. 

Inspektorát cizinecké policie na mezinárodním letišti potom 
nabízí práci na základních pozicích, spočívajících v odbavování  
cestujících a hlídkové činnosti na českých mezinárodních letištích. 
Jsou to letiště v Praze, Brně, Ostravě, Karlových Varech a Pardubicích. 
Policisté provádějí kontrolu cestujících, kteří přijíždějí z nečlenských 
zemí Evropské unie. Kromě toho také kontrolují  podezřelé předměty 
nebo zavazadla, která se nacházejí v prostoru letiště, apod. 

Služba  
pořádkové  
a železniční  
policie 

Služba  
cizinecké  
policie

Tradiční uniformovaná služba je pilířem Policie ČR,  
nabízí největší uplatnění. Chrání veřejný pořádek,  
bojuje proti kriminalitě a řeší trestnou činnost.

Hlídková služba je vykonávána ve větších městech formou pěších 
nebo motorizovaných hlídek. Patří sem také služby ve vlacích nebo 
na vodních plochách a tocích, jízdní policie (hipologie) a kynolo-
gie. Policisté zajišťují ochranu veřejného pořádku, předcházejí 
kriminalitě, odhalují a vyšetřují trestné činy a přestupky. 

Obchůzková služba je pak vykonávána ve svěřených okrscích.
Zaměřuje se mimo jiné na prevenci kriminality a dopravní nehodo-
vosti. Zajišťuje bezprostřední kontakt s veřejností, důležitou pod-
mínkou je dokonalá znalost obyvatel a prostředí okrsků. 

Dozorčí služba přijímá oznámení od občanů a organizací na 
odděleních policie, zabezpečuje a organizuje prošetření oznámených 
skutečností. V oblasti dozorčí služby stále pracujeme na zlepšování 
prostředí jak pro policisty, tak i pro veřejnost, v souladu se základ-
ními principy programu Community Policing a projektu  P 1000.

Hledáme ženy a muže, 
kteří vždy chtěli pomáhat
a chránit ostatní.



Stará se o bezpečný a plynulý provoz na silnicích  
a dálnicích, šetří dopravní nehody, trestné činy  
a přestupky. 

Silniční dohled nabízí uplatnění v oblasti zabezpečování dohledu 
nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, dodržování 
pravidel, kontroly technického stavu vozidel. Policisté se mimo 
jiné podílejí na dohledu nad veřejným pořádkem, projednávají 
přestupky, ukládají pokuty. 

Skupina dopravní nehody přijímá oznámení o dopravních 
nehodách. Zajišťuje rovněž výjezd na místo dopravní nehody 
a ohledání místa nehody za účelem zajištění důkazů a zjištění 
porušení pravidel silničního provozu. 

Dálniční oddělení dohlíží na dálniční provoz a dodržování 
veřejného pořádku, šetří a vyřizuje přestupky, dopravní nehody 
a havárie, pátrá po hledaných osobách a věcech. Zabezpečuje 
výjezdy na místa trestných činů, jejich ohledání a provedení 
úkonů k objasnění věci a zjištění pachatele. Policisté také ověřují 
a doplňují aktuální dopravní informace pro veřejnost.  

Služba  
kriminální 
policie  
a vyšetřování

Služba  
dopravní  
policie

Na policistech služby kriminální policie a vyšetřování 
spočívá hlavní tíha vyhledávání a objasňování zejména 
závažné trestné činnosti v České republice a plnění úkolů 
v trestním řízení.  

Odbor obecné kriminality se specializuje na určité druhy trestné 
činnosti. Je to třeba vyhledávání a objasňování násilné trestné 
činnosti nebo vyhledávání a objasňování majetkové trestné činnosti. 
Vede také pátrání po osobách a věcech. 

Odbor hospodářské kriminality řeší trestné činy, jako jsou 
zpronevěry, podvody, úvěrové podvody a další. 

Skupiny případových analýz, analytiky a informatiky zajišťují 
analýzy vybraných případů závažné trestné činnosti, shromažďují  
a analyzují statistické údaje o kriminalitě v ČR. 

Národní protidrogová centrála odhaluje a dokumentuje organizo-
vanou drogovou kriminalitu a je garantem mezinárodní spolupráce  
v této oblasti. 

 

Útvar odhalování korupce a finanční kriminality se zaměřuje 
na boj s nejnebezpečnějšími formami korupce a závažné 
hospodářské a finanční kriminality. 

Útvar pro odhalování organizovaného zločinu je zaměřený 
na nejzávažnější a organizované formy násilné kriminality 
jako vraždy, vydírání či braní rukojmí. 

 



Policie České republiky garantuje všem svým policistům 
možnost kariérního růstu. Zákon o služebním poměru 
příslušníků bezpečnostních sborů upravuje přísná 
pravidla pro služební postup, tak aby nikdo nemohl být 
neoprávněn zvýhodněn či znevýhodněn. 

Pro každé služební místo stanovuje minimální dobu trvání služebního 
poměru, nezbytný stupeň vzdělání a přiřazuje k němu příslušnou 
tarifní třídu, služební hodnost (např. vrchní komisař)  a hodnostní 
označení (např. kapitán). Vysokoškolsky vzdělaným uchazečům 
o práci v Policii ČR nebo policistům, kteří získají vysokoškolské 
vzdělání v průběhu služby, dává zákon výhodu tzv. akcelerovaného 
postupu. Ten umožňuje získat vyšší služební místo i přes kratší dobu 
trvání služebního poměru.  

Garance  
kariérního 
postupu  
u policie 

6 týdnů dovolené ročně pro každého
policistu nebo policistku. 

Nadprůměrný plat.

Osobní příplatky a příplatky
za vedení dle úrovně.

Za kvalitní a dlouholetou službu  
odchodné a výslužné ze zákona.

Propracovaný systém sociálních a kulturních  
benefitů jako vlastní rekreační zařízení, příspěvky  
na rekreace, stravování, penzijní připojištění,  
sportovní a kulturní akce a další.

Práce, která má smysl a pomáhá 
celé společnosti.

Garantované hmotné zajištění  
a kariérní postup.

Široké uplatnění dosaženého vzdělání  
a možnost dalšího vzdělávání a získání  
akademických titulů.

Ozdravné pobyty a lázeňská péče 
hrazené Policií České republiky.

Rozvoj fyzických schopností  
(policie má řadu sportovních zařízení).
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Vyžadujeme-li od policistů a policistek kvalitní práci,  
musíme jim nabídnout kvalitní pracovní podmínky. V rámci 
Projektu P 1000 stát investuje 3,4 miliardy do modernizace 
policejních služeben i do vozového parku. Od září 2006  
jsme zmodernizovali 300 služeben po celé republice.  
V letošním roce pokračujeme ve zlepšování komfortu 
občanů, budujeme otevřené recepce. 

Všechny služebny také připojujeme k internetu. Nabízíme 
vám tedy nejen smysluplnou práci, ale i dobré podmínky 
pro ni. Kdy přijde na řadu modernizace služebny ve vašem 
městě? Podívejte se na webovou stránku www.P1000.cz

Modernizace  
policejních služeben  
a vozového parku


