
Město Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice, 533 04 
 

VYHLAŠUJE 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ 

NA MÍSTO STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE SEZEMICE  

Název organizace: město Sezemice 

Sídlo: Sezemice, Husovo náměstí 790, PSČ 53304 

Druh práce: strážník 

Místo výkonu práce: Městská policie Sezemice, Husovo náměstí 48, Sezemice 

Platové zařazení strážníka je upraveno nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a č. 222/2010 Sb.  

Nástup do zaměstnání: dle dohody  

Žadatel o zaměstnání (dále jen žadatel) musí splňovat předpoklady stanovené zákonem č. 
553/1991 Sb.: 
• Státní občanství ČR (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii). 
• Minimální věk 18 let (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii).  
• Vzdělání střední s maturitou (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii).  
• Bezúhonnost dle § 4a) zákona 553/91 Sb. o obecní policii. 
• Spolehlivost dle § 4b) zákona 553/91 Sb. o obecní policii.  
• Zdravotní způsobilost dle § 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii.  

Podmínky: 
• Řidičský průkaz skupiny B.  

Další požadavky: 
• Osobní iniciativa, časová flexibilita, schopnost samostatné práce i práce v týmu, dobrou 

komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu, ochotu učit se novým věcem.  
• Znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.).  
• Platné osvědčení strážníka výhodou. 
• Praxe u obecní policie či bezpečnostního sboru výhodou.  

Žádost o zařazení do výběrového přijímacího řízení žadatel předloží na předepsaném tiskopise, 
který obsahuje:  
 jméno, příjmení a titul uchazeče,  
 datum a místo narození uchazeče, 
 státní příslušnost uchazeče,  
 místo trvalého pobytu uchazeče, případně číslo telefonu, 
 adresa pro zasílání písemností, pokud není shodná s místem trvalého pobytu uchazeče, 
 číslo občanského průkazu uchazeče, 
 datum a podpis uchazeče. 
 prohlášení zájemce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
 
Žadatel je povinen k žádosti připojit tyto doklady: 
 Strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech týkajících se vypisovaného pracovního místa. 
 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce. 
 Čestné prohlášení – bezúhonnost. 
 Čestné prohlášení – spolehlivost. 
 Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 Kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia. 
 Zájmy a koníčky. 
 Motivační dopis. 



Č. j. SEZ-1076/2018/TAJ/Rá 
Žadatel musí splnit tyto podmínky:  
 Pohovor (jeho účelem je zjistit všeobecné znalosti a přehled žadatele)  
 Testy psychické způsobilosti (Výsledky psychologického vyšetření jsou určeny výhradně pro potřebu 

výběrového přijímacího řízení zaměstnavatele a žadatelům se nesdělují). 
− Před jejich zahájením žadatel doloží doklad o zdravotní způsobilosti, dle vyhlášky č. 444/2008 

Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka čekatele a strážníka obecní 
policie. Zdravotní prohlídka bude provedena závodním lékařem Česká preventivní s.r.o., 
Kyjevská 44, Pardubice na náklady uchazeče.   

 
Celé přijímací řízení probíhá v několika kolech a termínech. Konkrétní termíny budou sděleny v 
pozvánce k výběrovému řízení.  
Přijímací řízení na místo strážníka Městské policie Sezemice je řízením výběrovým a na přijetí na místo 
strážníka městské policie nemá žádný občan právní nárok. 
Žadatel, ale i město Sezemice, mohou v kterémkoliv stádiu přijímacího řízení od tohoto řízení odstoupit 
a dále v něm nepokračovat. 
Konkrétní důvody ukončení přijímacího řízení, eventuálně nepřijetí do pracovního poměru, se nesdělují. 
 
Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu s městem Sezemice 
se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních měsíců prodělává edukaci a výcvik ve 
všech oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka. Čekatel absolvuje několikaměsíční 
vzdělávací program ve školícím zařízení mimo město Sezemice. Dále pak čekatel musí absolvovat 
zkoušku před komisí Ministerstva vnitra ČR, po jejímž složení je mu vystaveno osvědčení o splnění 
stanovených odborných předpokladů. Teprve poté se stává strážníkem Městské policie Sezemice.  
Kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka je získání osvědčení k výkonu povinností a 
oprávnění dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. 
Kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka městské policie je držení zbrojního průkazu skupiny 
"D", „ E“ dle zákona č.119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. 

Pracovní poměr s uchazečem bude uzavřen na dobu určitou (1 rok) s tříměsíční zkušební dobou. Po 
uplynutí doby určité v případě zájmu obou subjektů (zaměstnanec x zaměstnavatel) dochází k uzavření 
pracovního poměru na dobu neurčitou. 
 

Veškeré potřebné formuláře budou umístěny na stránkách města www.sezemice.cz nebo je lze 
vyzvednout na Městském úřadu v Sezemicích, Husovo náměstí 790 v kanceláři podatelny nebo 
v kanceláři tajemnice úřadu.  

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají v podatelně Městského úřadu v Sezemicích nebo poštou na 
adresu Město Sezemice, Husovo náměstí 790, Sezemice 533 04. Obálku označit „Strážník Městské 
policie Sezemice - neotvírat“.  

Podrobnější informace o náplni práce podá Jaroslav Mohaupt, velitel Městské policie Sezemice. 
Telefon: 466330156, 602413250 
 
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly. Náklady na psychologické vyšetření 
budou úspěšným uchazečům proplaceny na základě uzavřené pracovní smlouvy. 
 
V Sezemicích dne 17.05.2018 
 
 
 
 
 
Martin Staněk v. r.  
starosta města 
 


