
MOBILNÍ JEDNOTKA CIZINECKÉ POLICIE hledá vhodné uchazeče na volné pracovní pozice! Nabízíme 
zajímavé zaměstnání ve služebním poměru příslušníka Policie České republiky dle zákona č. 361/2003 Sb., 
o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. Mobilní jednotka je 
organizačně vedena přímo pod Ředitelstvím služby cizinecké policie a provádí celorepublikový výkon. Tvoří ji 
čtyři oddělení: Praha, Hradec Králové, Brno a Ostrava na pracovišti Vyšní Lhoty.

NABÍZÍME:
náborový příspěvek ve výši 75.000 až 150.000,- Kč dle místa působiště
6 týdnů dovolené

 plat během základní odborné přípravy ve škole 30.070,- Kč (je poskytnuto bezplatné    
 ubytování a strava), po absolvovní školy - základní odborné přípravy 36.400 až 36.900,- Kč
 (dle zařazení na útvaru)
 bezúročnou půjčku na bydlení
 možnost jazykového vzdělávání a absolvování dalších profesních kurzů
 po patnácti letech služby možnost 14 denního ozdravného pobytu, výsluhový příspěvek dle zákona
 příspěvek na penzijní pojištění
 moderní výzbroj a výstroj
 možnost bezplatného ubytování v zařízení MV, využití zařízení MV pro soukromou rekreaci
 účast na sportovních policejních soutěžích i mezinárodního charakteru
 nadstandardní fyzická a střelecká příprava (výcviky speciálních činností)
 možnost výjezdu na zahraniční mise 

NÁPLŇ PRÁCE:
ochrana vnitřní a vnější Schengenské hranice, boj proti nelegální migraci

 provádění eskort po celé ČR, ale i do zahraničí
 možnost zařazení do týmu „Rychlé reakce mobilní jednotky“
 obsluha moderních technických prostředků a vozidel
 součinnost s ostatními útvary policie v rámci celorepublikové působnosti
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POŽADUJEME:
středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů)

 statní občanství ČR, osoby starší 18 let, ŘP minimálně skupiny B
 dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost, psychická odolnost, časová flexibilita

MOBILNÍ JEDNOTKA
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KONTAKT:
npor. Mgr. Martin Kott – vedoucí oddělení mobilní jednotky 
PRAHA,        603 191 470,         martin.ko� @pcr.cz

npor. Mgr. Michal Trunec – vedoucí oddělení mobilní jednotky 
HRADEC KRÁLOVÉ,        603 190 948,         michal.trunec@pcr.cz

npor. Mgr. Zdeněk Rejda – vedoucí oddělení mobilní jednotky   
BRNO,        703 820 472,         zdenek.rejda@pcr.cz

npor. Mgr. Tomáš Klega – vedoucí oddělení mobilní jednotky 
OSTRAVA,        731 677 838,         tomas.klega@pcr.cz


