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O možnostech práce u Policie České republiky
s ředitelem územního odboru Blansko plk. Mgr. Grénarem

Ředitel územního odboru PČR Blansko 
plk. Mgr. Zdeněk Grénar              foto ph

Hledáme nového kolegu / 
kolegyni na pozici:

Vedoucí výrobní 
technologie
POŽADUJEME:
l Vzdělání vysokoškolské, strojní obory.
l Dobré technické znalosti (zejména v oblasti třískového obrábění).
l Pozice je vhodná pro zkušenějšího kandidáta, ideální je praxe cca 5 roků 
 ve výrobní technologie, případně v jiném technickém oboru.
l Uvítáme zkušenosti s velkosériovou výrobou.  Znalost SAP.
l Anglický jazyk na pokročilé úrovni.
l Řídící a organizační schopnosti. Zapálení pro věc. Samostatnost.

PRACOVNÍ NÁPLŇ:
l Hlavní pracovní náplní úspěšného kandidáta bude řízení přípravy výroby  
 v oblasti výrobní technologie (technologie výroby, konstrukce a zajištění  
 přípravků, zajištění nástrojů, normování práce, balení, atd.).
l Vedení a motivace týmu. Řízení projektů.
l Analýza a hodnocení procesů a jejich následná optimalizace v návaznosti  
 na potřeby společnosti.
l Sledování výrobních ukazatelů. Podpora spojená s agendou řízení výroby.
l Realizace zlepšovacích návrhů. Údržba kmenových dat v SAP.

CO NABÍZÍME?
l Zajímavou a různorodou práci.
l Perspektivní a stabilní zaměstnání ve firmě s dlouholetou tradicí.
l Možnost profesního a kariérového růstu.

MEZI ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY PATŘÍ: 
5 týdnů dovolené  l  Pružná pracovní doba  l  Finanční odměny 3 krát ročně  l   
Příspěvek na penzijní připojištění  l  Věrnostní odměnu  l  Závodní stravování 
s příspěvkem zaměstnavatele

Oslovila Vás naše nabídka? Poznáváte se v tomto profilu a stal byste  
se rád součástí úspěšného týmu? Zašlete nám svůj životopis v českém 
a anglickém jazyce a přiložte Vaši fotografii. Budeme Vás obratem 
kontaktovat.  Děkujeme.

Bližší informace na kontaktu:
Novibra Boskovice s.r.o., Na Kamenici 2188, Boskovice, 
Bc. Edita Sedláková, tel.: 516 528 100, mobil: 724 757 128,
e-mail: personal@novibra.com

Informace o zpracování osobních údajů na www.novibra.com

	 Stejně	jako	v	ostatních	odvětvích,	
tak	 i	PČR	hledá	nové	zaměstnance		
k	 doplnění	 svých	 stavů.	 Jaké	 jsou	
možnosti	pro	ty,	kteří	se	rozhodnou	
stát	se	policistou,	vysvětluje	ředitel	
územního	odboru	PČR	Blansko	plk.	
Mgr.	Zdeněk	Grénar.

	 Pane	 řediteli,	 nábor	 příslušníků	
policie	provádíte	jen	pro	oblast	Bla-
nenska?	
	 Nábor	 provádíme	 nejen	 pro	 dopl-
nění	stavu	ve	služebnách	v	Blansku,	
Boskovicích	 a	 Letovicích,	 případně	
dopravního	 inspektorátu,	ale	 týká	se	
celé	jižní	Moravy.	Zájemce	tedy	může	
být	zařazen	do	služby	jak	v	naší	oblas-
ti,	tak	třeba	i	v	Brně,	kam	běžně	dojíž-
dí	řada	zaměstnanců.	

	 Jaké	 jsou	 základní	 podmínky	 pro	
žadatele	o	získání	služebního	pomě-
ru	u	PČR?
	 Žadatel	 musí	 splňovat	 podmínky	
stanovené	 zákonem;	musí	 být	 občan	
ČR	po	dovršení	věku	18	let	s	dosavad-
ní	 bezúhonností,	 vyhovujícím	 zdra-
votním,	fyzickým	a	psychickým	sta-
vem	 a	 minimálně	 středoškolským	
vzděláním	s	maturitou.	Nesmí	vyko-
návat	žádnou	živnostenskou,	nebo	ji-
nou	výdělečnou	činnost.

	 Můžete	nastínit	postup	pro	přijetí	
například	 absolventa	 střední	 školy,	
který	se	chce	stát	policistou?
	 Pro	získání	podrobných	informa-
cí	 může	 navštívit	 kterýkoliv	 náš	
územní	odbor	v	kraji,	nebo	krajské	
ředitelství	v	Brně	na	Kounicové	uli-
ci,	 kde	 také	 může	 podat	 písemnou	
žádost	 o	 přijetí	 do	 služebního	 po-	
měru.	 K	 žádosti	 přiloží	 svůj	 živo-	
topis	 a	 originál	 i	 kopii	 maturitní-	
ho	vysvědčení	 (v	případě	uchazeče		
s	 vyšším	 vzděláním	 pak	 příslušné	
diplomy).	Absolvuje	 fyzické	 a	 psy-
chologické	testy	a	vstupní	lékařskou	
prohlídku.	 Je-li	 tato	 část	 úspěšná,	
čeká	uchazeče	takzvaný	kemp,	kde	

sledujeme	 jeho	 další	 schopnosti,	
jako	 reakce	 v	 krizových	 situacích,	
jednání	 pod	 tlakem,	 schopnost	 tý-
mové	 práce	 a	 další	 aspekty.	 Poté		
následují	pohovory	s	vedoucími	pra-
covníky	krajského	ředitelství	a	územ-
ních	odborů.	Po	rozhodnutí	o	přijetí	
a	složení	služebního	slibu	je	žadatel	
přijat	 do	 služebního	 poměru	 pří-	
slušníka	PČR	(bližší	informace	jsou	
také	 na	 www.pcr.cz/nabor).	 V	 dal-
ších	12	měsících	absolvuje	základní	
odbornou	přípravu	v	některé	z	našich	
resortních	 škol;	 především	 v	 Brně,	
případně	v	Holešově.	Jedná	se	o	kom-	
binaci	teoretické	výuky	a	praxe.	Po	
složení	 závěrečné	 zkoušky	 je	 zařa-
zen	k	útvaru,	ke	kterému	byl	přijat.

	 Potencionální	zájemce	bude	jistě	
zajímat,	jaké	je	finanční	ohodnoce-
ní,	 pracovní	 doba,	 dovolená	 a	 pří-
padné	další	bonusy.
	 Nastoupí-li	k	nám	pracovník	bez	
praxe	 v	 bezpečnostních	 sborech,	
činí	 jeho	 nástupní	 plat	 v	 prvním	
roce	25	720	Kč,	po	zařazení	na	slu-
žebnu	 se	 plat	 zvýší	 na	 minimálně		
29	 500	 Kč	 (jedná	 se	 o	 hrubou	
mzdu).	V	dalším	období	se	plat	zvy-
šuje	v	závislosti	na	odpracované	do-	
bě	 a	 na	 odborném	 zařazení.	 Nový	
příslušník	 má	 také	 nárok	 na	 nábo-	
rový	 příspěvek	 ve	 výši	 75	 tis.	 Kč,	
který	dostane	vyplacen	po	zkušební	
době.	 Dovolená	 je	 v	 délce	 6	 týdnů	
ročně.	Policisté	na	odděleních	slou-	
ží	 ve	 směnách	po	12	hodinách,	 tý-
denní	pracovní	doba	činí	37,5	hod.	
Poskytujeme	 řadu	 dalších	 bonusů,	
jako	možnost	zvyšování	tělesné	kon-
dice	v	rámci	pracovní	doby,	v	případě	
nemoci	 je	 první	 měsíc	 vyplácena	
mzda	v	plné	výši,	podporujeme	zvy-
šování	kvalifikace,	a	další.
	 V	této	souvislosti	je	třeba	zdůraz-
nit,	že	se	jedná	o	službu	často	hodně	
náročnou;	 policista	 nemůže	 po	 12	
hodinách	 služby	 říct	 „padla“,	 je-li	
třeba	 řešit	 aktuální	 případ,	 musí		
zůstat	v	práci.	Co	vše	bude	ve	služ-	
bě	řešit	není	dopředu	dáno,	naopak	
–	musí	 si	umět	poradit	v	 situacích,	
které	 jsou	 pokaždé	 jiné,	 rozdílné...	
Je	na	každém,	aby	posoudil,	nakolik	
sociální	 jistoty	 služebního	 poměru	
vyvažují	náročnost	této	práce.

	 U	 ozbrojených	 sborů	 se	 traduje	
rčení	„každý	voják	nosí	v	torně	mar-
šálskou	 hůl“.	 Jak	 dlouhou	 cestu	
ušel	 novopečený	 policista	 Zdeněk	
Grénar,	než	získal	hodnost	plukovní-
ka	 a	 usedl	 do	 kanceláře	 ředitele	
územního	odboru?
	 Na	sklonku	80.	let	jsem	nastoupil	

hned	po	maturitě	k	 tehdy	ještě	Ve-
řejné	bezpečnosti.	Kromě	úvodních	
procedur	jsem	před	nástupem	musel	
absolvovat	také	náhradní	vojenskou	
službu.	 Začal	 jsem	 sloužit	 na	 od-	
dělení	 v	 Praze	 na	 hlavním	 nádra-	
ží,	 kde	 byla	 opravdu	 vysoká	 míra	
kriminality.	 Dále	 jsem	 sloužil	 na	
odděleních	 v	 Brně	 Žabovřeskách,		
v	 Blansku	 a	 v	 Boskovicích.	 Získal	
jsem	první	vedoucí	funkce;	nejprve	
jako	zástupce,	pak	také	jako	vedou-

cí	 oddělení	 v	 Boskovicích,	 později	
jako	velitel	vnější	 služby	na	okres-
ním	ředitelství.	V	rámci	reorganiza-
cí	 pak	 v	 dalších	 podobných	 funk-
cích,	 až	 do	 této	 současné,	 kterou	
vykonávám.	 Při	 práci	 jsem	 si	 do-	
plnil	 vysokoškolské	 vzdělání;	 byla	
to	dlouhá	cesta	a	určitě	ne	jednodu-
chá,	 ale	 to	 platí	 pro	 každého,	 kdo	
chce	něčeho	dosáhnout.
	 Pane	řediteli,	děkuji	za	rozhovor.

Petr Hanáček


