INFORMACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA MÍSTO STRÁŽNÍKA
Výběrové přijímací řízení na místo strážníka Městské policie Sezemice (dále jen MP nebo
zaměstnavatel) obsahuje zdravotní, zkušební a personální část.
Zájemce předloží žádost na předepsaném tiskopise. Součástí žádosti je životopis, ve kterém
zájemce uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, případně čestné prohlášení o
beztrestnosti a spolehlivosti, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, doklad o
zdravotní způsobilosti k výkonu práce strážníka na předepsaném formuláři, případně lustrační
osvědčení podle zákona 451/1991 Sb.
Zkušební část může obsahovat testy fyzické a duševní způsobilosti k výkonu práce strážníka.
Jako první absolvují uchazeči komplexní zdravotní prohlídku, kde bude posuzována jejich
zdravotní způsobilost k výkonu práce strážníka. Uchazečům budou předány pokyny k této části
přijímacího řízení spolu s tiskopisem, který je nutný vyplněný odevzdat v ordinaci závodního
lékaře - Česká preventivní s. r. o., Pardubičky, Kyjevská 44, Pardubice (budova u hlavní
vrátnice nemocnice, tel.: 467439463). Termín vstupní lékařské prohlídky si uchazeči po
obdržení uvedených materiálů domluví přímo v ordinaci závodního lékaře na tel. č.: 467439463.
Dále se uchazeči zúčastní osobního pohovoru. Po jeho absolvování jim předseda výběrové
komise oznámí výsledky, zda pokračují dále nebo zda přijímací řízení v této fázi končí. Úspěšní
uchazeči se pak účastní testů fyzické způsobilosti k výkonu práce strážníka. Termín testů
bude uchazečům předem sdělen. Uchazeči se dále zúčastní testů psychické způsobilosti k
výkonu práce strážníka v termínu, který jim bude předem sdělen. Výsledky psychologického
vyšetření jsou určeny výhradně pro potřebu výběrového přijímacího řízení zaměstnavatele a
uchazečům se nesdělují. Vyšetření je možné opakovat nejdříve po jednom roce.
Po absolvování psychotestů budou uchazeči zpravidla do14 dnů písemně vyrozuměni, zda na
základě vyhodnocených výsledků pokračují v další části výběrového řízení a to v personální
části.
Personální část – k žádosti k výběrovému přijímacímu řízení na místo strážníka musí žadatel
dodat osobní dotazník, žádost o výpis z trestního rejstříku, čestné prohlášení, že nebyl řešen
přestupkovou komisí a vstupní informace, obsahující další požadavky spojené s nástupem k
MP (občanský průkaz, řidičský průkaz, případně zbrojní průkaz).
Výběr fyzických osob ucházejících se o zaměstnání je z hlediska kvalifikace nebo dalších
nezbytných předpokladů či požadavků plně v působnosti zaměstnavatele. Důvody nepřijetí se
neoznamují. S vybranými uchazeči je pak v souladu s potřebami MP upřesněn konkrétní den
nástupu do práce.
Zahájení výběrového řízení a účast v přijímacím řízení není důvodem k rozvázání
stávajícího pracovního poměru ani k ukončení evidence na úřadu práce.
PRACOVNÍ POMĚR A PLATOVÉ PODMÍNKY
V den nástupu je se strážníkem městské policie písemně uzavřena pracovní smlouva,
na základě které vznikne pracovní poměr mezi strážníkem a zaměstnavatelem – městem
Sezemice.
Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou 12 měsíců s tříměsíční zkušební dobou. V této
době strážník absolvuje povinnou praxi v územním obvodu MP a absolvuje základní kurz ve
školicím středisku v délce stanovené plánem výuky za účelem získání „Osvědčení o splnění
stanovených odborných předpokladů“ dle zák. č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Platové podmínky:
•

•

•

Do doby získání „Osvědčení“ a dokončení povinné praxe / 3-6 měsíců / pobírá strážníkčekatel nástupní plat odpovídající 7. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu
z 12. platových stupňů, tj. od 14.740 Kč do 22.170 Kč a zvláštní rizikový příplatek ve výši
2.500 Kč
Po zařazení do přímého výkonu služby pobírá strážník nástupní plat odpovídající
7. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových stupňů, tj.
od 14.740 Kč do 22.170 Kč, zvláštní rizikový příplatek ve výši 2.500 Kč, příplatek za
směnnost ve výši 600 Kč, případně osobní příplatek.
Strážník pověřen plněním některých úkolů při řízení Městské policie Sezemice pobírá
plat odpovídající 9. platové třídě a podle započitatelné praxe jednomu z 12. platových
stupňů, tj. od 17.360 Kč do 26.110 Kč, zvláštní rizikový příplatek ve výši 2.500 Kč,
příplatek za směnnost ve výši 600 Kč, příplatek za vedení, případně osobní příplatek.

Pravidelný tarifní postup je zaručen ze zákona.
V souladu se zákoníkem práce se dále poskytuje:
•
•
•

Příplatky za noční práci, za práci v sobotu a neděli.
Plat nebo náhradní volno za práci přesčas nebo ve svátek.
Odměny za mimořádné pracovní úkoly.

TEORETICKÁ PŘÍPRAVA A VÝCVIK
Nově přijatí zaměstnanci jsou zařazováni do nástupního kursu ve školicím středisku, kde jako
strážníci-čekatelé absolvují tříměsíční studium, v jehož závěru skládají zkoušku odborné
způsobilosti před komisí jmenovanou ministerstvem vnitra ČR. Obsah a rozsah zkoušky se řídí
vyhláškou MV ČR č. 418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní policii. Po úspěšném
složení zkoušek pak získávají osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
strážníka.
V rámci studia budoucí strážníci musí zvládnout po teoretické i praktické stránce následující
disciplíny:
Ústava České republiky
Listina základních práv a svobod
Zákon o obecní policii
Zákon o Policii České republiky
Zákon o obcích
Trestní zákon a trestní řád
Zákon o přestupcích
Správní řád
Živnostenský zákon
Zákon o střelných zbraních a střelivu
Dopravní služba
Základy kriminalistiky
Aplikovaná psychologie
Základy první pomoci
Interní předpisy
Fyzická příprava
Taktická příprava
Střelecká příprava

