
 

Příloha č. 1 

Zjednodušené schéma organizace řízení Krajského 

ředitelství Policie Moravskoslezského kraje 

1. Ředitel krajského ředitelství 

 Náměstek ředitele pro SKPV krajského ředitelství 

 Odbory SKPV krajského ředitelství 

 Oddělení SKPV krajského ředitelství 

 Skupiny SKPV krajského ředitelství 

 Územní odbory SKPV 

 Oddělení SKPV územních odborů 

 Skupiny SKPV územních odborů 

 Náměstek ředitele pro vnější službu krajského ředitelství 

 Odbory vnější služby krajského ředitelství 

 Oddělení vnější služby krajského ředitelství 

 Skupiny vnější služby krajského ředitelství 

 Územní odbory vnější služby 

 Obvodní oddělení územních odborů 

 Policejní stanice územních odborů 

 Náměstek ředitele pro ekonomiku krajského ředitelství 

 Odbory pro ekonomiku krajského ředitelství 

 Oddělení pro ekonomiku krajského ředitelství 

 Skupiny pro ekonomiku krajského ředitelství 

 Ředitel pro řízení lidských zdrojů krajského ředitelství 

 Odbor personálního řízení a odměňování 

 Školní policejní středisko 

 Oddělení pro řízení lidských zdrojů 

 Skupiny pro řízení lidských zdrojů 

 

Zdroj: Personální oddělení KŘ P ČR Moravskoslezského kraje, 10. 3. 2010, vlastní úprava  



 

Příloha č. 2 

Zjednodušené schéma organizace řízení lidských zdrojů 

Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje 

 

1. Ředitel pro řízení lidských zdrojů 

 Odbor personálního řízení a odměňování 

 Oddělení výkonu personálních činností 

 Skupina personální administrace 

 Skupina personálního výběru 

 Skupina služebních příjmů, platů a sociálních 

evidencí 

 Oddělení právních služeb 

 Oddělení psychologických služeb 

 Oddělení personálního plánování a analýz 

 

 Školní policejní středisko 

 Oddělení služební přípravy Ostrava 

 Oddělení služební přípravy Frýdek - Místek 

 Oddělení služební přípravy Karviná 

 Oddělení služební přípravy Nový Jičín 

 Oddělení služební přípravy Opava 

 Oddělení služební přípravy Šumperk 

 Autoškola 

 

 

Zdroj: Personální oddělení KŘ P ČR Moravskoslezského kraje, 10. 3. 2010, vlastní úprava  



 

Příloha č. 3 

Přijímací formulář pro uchazeče 

o přijetí do služebního poměru příslušníka 

Policie České republiky 

Příjmení, jméno: 

 

Titul, vědecká hodnost:  

Datum narození: Místo: Rodné číslo: 

 

Osobní stav: Státní občanství: 

 

Trvalý pobyt: Kontaktní adresa: 

 

Voj. základní (náhradní) služba: (od-do) Další služba v ozbrojených silách (od-do) 

 

Šk
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í v

zd
ěl
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d
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 d
o

) 

(n
áz
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 š

k
o

ly
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Základní  

 

 

Střední – bez maturity 

(všeobecné či odborné) 

 

Úplné střední s maturitou 

(všeobecné či odborné) 

 

Vyšší odborné 

 

 

VŠ bakalářské 

 

 

VŠ magisterské 

 

 

VŠ jiné 

 

 

 Zdroj: Personální oddělení KŘ P ČR Moravskoslezského kraje, 10. 3. 2010, vlastní úprava  
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Příloha č. 3 

Jiná kvalifikace: 

 

Jazykové znalosti: 

 

Aktivně, pasivně 

 

Řidičský průkaz skupiny: 

 

V případě, že jste byl(a) odsouzen(a) pro trestný čin, nebo sankciován(a) za přestupek či jiný správní 

delikt, uveďte, kdy, kým, z jakých důvodů a s jakým výsledkem: 

 

 

 

V případě, že jste žádal(a) již dříve o přijetí k Policii České republiky, uveďte kdy a kde: 

 

 

 

Čestné prohlášení 

Čestně prohlašuji, že v případě mého přijetí do služebního poměru příslušníka Policie České 

republiky dnem přijetí 

a) Nebudu členem žádné politické strany nebo politického hnutí a nebudu vykonávat 

žádnou činnost v jejich prospěch 

b) Nebudu vykonávat žádnou živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost ani nebudu 

členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají 

podnikatelskou činnost. 

Beru na vědomí, že porušení těchto omezení zakládá důvod k mému propuštění ze služebního 

poměru. 

 

V ……………………… dne ……………………. 

…………………………………….. 

Podpis uchazeče 

Zdroj: Personální oddělení KŘ P ČR Moravskoslezského kraje, 10. 3. 2010, vlastní úprava 
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Příloha č. 4 

Jméno a příjmení:  Jan Dobrý      OEČ: 000001 

Hodnocení 

1. Odbornost: teoretické znalosti jsou u jmenovaného na standardní úrovni, zavádění 

nových poznatků do praxe by mělo být rychlejší. Znalost zákonů a předpisů je na 

dobré úrovni a je dostačující na zastávané služební místo    [ 3 ] 

2. Sebevzdělávání: výše jmenovaný má velký zájem o další sebevzdělání, což se 

projevuje tím, že začal studium na vysoké škole a také projevuje zájem o studium 

cizích jazyků – navštěvuje kurz angličtiny      [ 1 ] 

3. Odpovědnost: jmenovaný je schopen samostatného rozhodování a svěřené úkoly plní 

včas, za svoje rozhodnutí nese odpovědnost.     [ 2 ]  

4. Ochota a iniciativa: je aktivní v přístupu k práci a snaží se zavádět do praxe vlastní 

nápady na zkvalitnění služby        [ 2 ] 

5. Sebeovládání: umí se ovládat i ve stresových situacích, nepodléhá panice a jeho 

reakce na vzniklou situaci jsou na velmi dobré úrovni    [ 2 ] 

6. Administrativní dovednosti: má výbornou znalost potřebných programů výpočetní 

techniky a zvládá základy spisové služby      [ 2 ] 

7. Komunikace: nemá problémy s komunikací ani v zátěžových situacích. Komunikuje 

stručně a věcně. Dovede vysvětlit problém      [ 2 ] 

8. Odolnost vůči zátěži: zátěžové situace zvládá na potřebné úrovni. Při stoupající zátěži 

jeho výkonnost nemá sestupnou tendenci      [ 2 ] 

9. Odpovědnost za svěřený majetek: za svěřený majetek nese plnou odpovědnost, je si 

toho vědom a nečiní mu to potíže       [ 3 ] 

10. Schopnost rozhodování: jmenovaný má uvážlivé jednání a po získání potřebných 

informací je schopen kvalitního rozhodnutí      [ 2 ] 

11. Respekt vůči nadřízeným: je schopen akceptovat autoritu nadřízeného a nevyvolává 

neúčelné nebo situačně nevhodné diskuse      [ 2 ] 

Stupnice hodnocení – 1….5 

   Zdroj: Interní akty řízení KŘ P ČR Moravskoslezského kraje, 1. 12. 2009, vlastní úprava 



 

Příloha č. 5 

Jméno a příjmení:  Jan Dobrý      OEČ: 000001 

Sebehodnocení  

1. Odbornost: zavádění nových poznatků do praxe mi trvá delší dobu, až se přesvědčím, 

že to funguje, odbornost je u mne dostatečná     [ 3 ] 

1. Sebevzdělávání: jsem studentem vysoké školy a navštěvuji kurzy anglického jazyka. 

Dobrovolně se snažím sebevzdělávat      [ 1 ] 

2. Odpovědnost: odpovědnosti se nezříkám, jsem si jí vědom. Když udělám nějakou 

chybu tak jsem schopen nést důsledky      [ 1 ] 

3. Ochota a iniciativa: jsem připraven kdykoliv nastoupit mimořádně do práce a jsem 

ochoten pracovat i nad stanovený rámec povinností     [ 2 ]  

4. Sebeovládání: v situacích se dovedu orientovat a vždy se snažím být nad věcí. 

Ovládání se považuji za svou silnou stránku      [ 1 ]  

5. Administrativní dovednosti: úkony v administrativě se snažím plnit dle spisového 

řádu, někdy mám s tím menší problémy      [ 3 ] 

6. Komunikace: komunikace mi nedělá potíže, dokážu se domluvit s každým a při 

konfliktu dovedu zůstat nad věcí       [ 1 ]  

7. Odolnost vůči zátěži: zátěž mi nepůsobí problémy, moje výkonnost neklesá hlavním 

důkazem toho je tří denní cvičení, za které jsem byl oceněn   [ 2 ] 

8. Odpovědnost za svěřený majetek: odpovědnost za majetek, který mi byl zapůjčen, 

neberu na lehkou váhu a pokud něco ztratím nebo zničím, jsem ochoten přijmout 

opatření k náhradě         [ 2 ] 

9. Schopnost rozhodování: nebojím se rozhodovat, což se potvrdilo při posledních 

zákrocích proti nebezpečným pachatelům trestných činů    [ 2 ] 

10. Respekt vůči nadřízeným: mám respekt k nadřízeným, uznávám však přirozenou 

autoritu, pokud si myslím, že mám pravdu, nebojím se diskuse   [ 3 ] 

 

Stupnice hodnocení – 1….5 

   Zdroj: Interní akty řízení KŘ P ČR Moravskoslezského kraje, 1. 12. 2009, vlastní úprava 



 

Příloha č. 6 

ZÁVĚR SLUŽEBNÍHO HODNOCENÍ 

Hodnocený: Jan Dobrý       OEČ: 000001 

Označte celkový výsledek 

1 2 3 4 5 

Dosahuje 

vynikajících 

výsledků 

Dosahuje 

velmi dobrých 

výsledků 

Dosahuje 

dobrých 

výsledků 

Dosahuje dobrých 

výsledků 

s výhradami 

Dosahuje 

neuspokojivých 

výsledků 

 

Poučení: 

V případě, že hodnocený s obsahem nebo závěrem služebního hodnocení nesouhlasí, má 

právo podat proti nim písemné námitky vedoucímu hodnotitele do 15 dnů ode dne jeho 

obdržení. Námitky za přítomnosti hodnoceného i hodnotitele budou projednány ve 

stanovené poradní komisi. Vedoucí hodnotitele námitkám vyhoví a služební hodnocení 

změní nebo námitky zamítne a služební hodnocení potvrdí do 30 dnů ode dne jejich podání. 

Ostravě  28. 12. 2009 

V ………………………. dne ………………………. 

             Hodnotitel 

        (hodnost, titul, jméno příjmení) 

 

          

………………………………………    ………………………………………. 

     podpis hodnoceného       podpis hodnotitele 

 

     

 Zdroj: Interní akty řízení KŘ P ČR Moravskoslezského kraje, 1. 12. 2009, vlastní úprava 


