
NABÍDKA MÍSTA 

Funkce 
Laborant oddělení chemie a fyziky 
na Kriminalistickém ústavu  

Požadavky 

Vzdělání:  
Středoškolské chemické (výhodou směr - analytická chemie) 

Praxe 
Není nutná 

Dovednosti a schopnosti:  
Schopnost sebevzdělávání a přejímání nových poznatků a jejich aplikace v praxi, schopnost 
týmové i samostatné práce, osobní odpovědnost, spolehlivost, přesnost. 

Jazyky:  
Anglický výhodou, není podmínkou   

PC: základní znalost práce na PC (MS Office). 

ŘP: ŘP sk. B  

Charakter 
práce 

Popis pracovní činnosti: 
Práce v laboratoři organické chemie včetně přípravy vzorků pro  plynovou a kapalinovou 
chromatografii, hmotnostní a infračervenou spektrometrii, možnost práce na přístrojích, evidence 
a objednávky spotřebního materiálu, manipulace s tlakovými plynovými lahvemi a termoskami 
s tekutým dusíkem, možnost účasti na výjezdech na místo činu, úzká spolupráce 
s kriminalistickými experty.    

Platové 
podmínky 

Tarifní třída:  TT 6 (nástupní plat 28.840 Kč) – každé tři roky 
pravidelné zvýšení (12 tarifních stupňů) 

+ zvláštní příplatek: 5.000 Kč 
+ osobní příplatek: až 60% základního tarifu (při dosahování výsledků 

v mimořádné kvalitě nebo rozsahu) 
+ náborový příspěvek: 150.000 Kč - možnost vyplacení po uplynutí zkušební 

doby (zkušební doba 6 měsíců)  

Pracovní 
zařazení  

Policista – služební poměr 

Místo práce 
Adresa pracoviště + dopravní spojení: 
Bartolomějská 12,  Praha 1 / metro B, tram 9, 18, 22 – st. Národní třída 

Datum 
nástupu 

předpokládaný nástup 2. pol. 2022 

Kontaktní 
osoba 

plk. Ing. Lubor Fojtášek, tlf. 735 781 883 
lubor.fojtasek@pcr.cz 

Předpoklady 
k přijetí do 
služebního 

poměru 

Dle §13 Zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 
č. 361/2003 Sb. 

Součástí 
přijímacího 

řízení  

Zdravotní vyšetření 
Psychologické testy 
Fyzické testy 

Nabízíme 

Nárok na 6 týdnů dovolené v kalendářním roce. 
Po 15 letech služby nárok na ozdravný pobyt v trvání 14 dnů nepřetržitě 
v kalendářním roce.  
A další možnosti osobního rozvoje vyplývající ze služebního poměru příslušníka 
bezpečnostního sboru (např. služební volno s poskytnutím služebního příjmu při 
studiu). 

Stravování formou závodní jídelny – příspěvek z FKSP (hlavní jídlo - ca 30 Kč – 
výběr ze tří jídel + výběrové jídlo - ca 45 Kč – a polévka). 
Příspěvky z FKSP na dovolenou. 
Možnost v pracovní době navštěvovat resortní posilovnu a bazén. 
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