MĚSTSKÁ POLICIE KUTNÁ HORA
Havlíčkovo náměstí 87/12, 284 01, Kutná Hora

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ředitel Městské policie Kutná Hora vyhlašuje ke dni 21. 10. 2021 výběrové řízení na obsazení
pracovního místa

STRÁŽNÍK / STRÁŽNICE
Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: město Kutná Hora
Předpoklady pro výkon funkce: státní občanství ČR, dosažení věku starší 18 let, způsobilost k
právním úkonům, bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, fyzická, psychická a zdravotní způsobilost, ovládání jednacího jazyka.

Další požadované předpoklady pro uchazeče:








Středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou,
řidičský průkaz pro skupinu „B“,
výborné komunikační dovednosti, spolehlivost, schopnost týmové práce, důslednost a
psychická odolnost,
uživatelská znalost práce na PC,
zbrojní průkaz skupiny D výhodou,
znalost cizího jazyka výhodou,
úspěšné složení testů psychické způsobilosti.

Výhodou pro uchazeče je:




Praxe při výkonu práce strážníka obecní policie nebo na obdobné pozici,
orientace v předpisech platných pro obecní policii,
uchazeč je držitelem platného osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat tyto údaje uchazeče:




Titul, jméno, příjmení
Datum a místo narození
Státní příslušnost





Adresa trvalého pobytu
E-mailová adresa, telefonní spojení
Datum a podpis uchazeče

K přihlášce je nutno doložit tyto doklady:




Strukturovaný životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních, odborných
znalostech, dovednostech,
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
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souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového, řízení ve
smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Popis vykonávané práce: Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku ve městě, ochrana
bezpečnosti osob a majetku.

Platové zařazení:
Řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 341/2017 Sb. a nařízením vlády 222/2010 Sb..
Po splnění uvedených kvalifikačních předpokladů a požadavků je strážník zařazen do 8. platové
třídy a je mu přiznán zvláštní příplatek, dále příplatek za směnnost, příplatek za práci v noci, za
svátek, sobotu a neděli a osobní hodnocení).

Kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce strážníka:




Kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka Městské policie je získání nebo
obnovení osvědčení k výkonu povinností a oprávnění strážníka dle zákona č. 553/1991 Sb., o
obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MV č. 418/2008 Sb.
Kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka Městské policie je získání nebo držení
zbrojního průkazu skupiny "D" dle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Zaměstnanecké benefity:
Náborový příspěvek 50 000 Kč, bonus za odsloužená léta po minimálně 10-ti letech služby, 5 týdnů
dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick days), stravenky v hodnotě 120 Kč, příspěvek na penzijní
připojištění ve výši 500 Kč.

Lhůta pro podání písemné přihlášky1:

průběžně
Předpokládaný nástup do funkce:

dle dohody

Způsob podání přihlášky:





1

kompletní materiály předat osobně v budově Městské policie Kutná Hora - asistentce ředitele
městské policie paní Pavle Vágnerové (I. patro) nebo
písemně na adresu: Městská policie Kutná Hora, Pavla Vágnerová, DiS., Havlíčkovo
náměstí 87/12, 284 01, Kutná Hora, na obálce uvést „Výběrové řízení - MP“ s uvedením
jména, příjmení a adresy uchazeče.
nevyžádané dokumenty a další doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat
žádného uchazeče.
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Informace o průběhu výběrového řízení
Po podání přihlášky budou uchazeči pozváni k osobnímu pohovoru. Následně po provedeném výběru
uchazečů, uchazeč absolvuje psychologické vyšetření.
Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci města Kutná Hora – městské policie
a jsou zařazeni na pozici strážník – čekatel. Po absolvování kurzu strážník – čekatel skládá zkoušku
z odborné způsobilosti před zkušební komisí Ministerstva vnitra. Po úspěšném vykonání zkoušky
vydá Ministerstvo vnitra Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona
č.553/1991 Sb., o obecní policii. Strážník – čekatel se stává strážníkem/strážnicí městské policie.
Zároveň strážník skládá zkoušku odborné způsobilosti pro zbrojní průkaz skupiny "D" dle zákona č.
119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu.

Informace k výběrovému řízení poskytnou:
Pavla Vágnerová, DiS., e- mail: vagnerova@mu.kutnahora.cz, tel.: 327 710 134
Bc. Boris Doubrava, e- mail: doubrava@mu.cz, tel.: 327 710 132

--------------------------------------------------------------Ing. Josef Viktora
starosta Města Kutná Hora, v. r.
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