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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI STRÁŽNÍKA 

Městské policie Hluboká nad Vltavou 

Náplň práce:  

 zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku 

 přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku 

 dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci 

 dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití 

 v rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem dohled na bezpečnost a 

plynulost provozu na pozemních komunikacích 

 podílení se na prevenci kriminality v obci 

 součinnost se složkami integrovaného záchranného systému 

 odchyt zvířat 

Požadujeme: 

 středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

 státní občanství ČR 

 věk 18 let a více 

 bezúhonnost 

 spolehlivost 

 dobrý fyzický a psychický stav 

 řidičský průkaz skupiny B 

 znalost práce na PC (MS Office-Word, Excel) 

 ochota a zájem učit se novým věcem 

 komunikativní schopnosti, schopnost empatie, asertivní jednání  

 loajálnost, pečlivost, samostatnost v rozhodování 

 znalost cizího jazyka výhodou (angličtina, němčina) 

Nabízíme: 

 vstupní akreditované školení 

 zajištění zbrojního průkazu 

 perspektivní zaměstnání 

 zajímavá finanční odměna, stravenky 

 profesní růst 

 seberealizace a další vzdělávání 

 kolektiv, na který se můžete spolehnout 

 kvalitní výzbroj a výstroj 
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NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA 

POZICI STRÁŽNÍKA 

Městské policie Hluboká nad Vltavou 

 

 

Náležitosti přihlášky jsou:  

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu 

(adresa současného bydliště, pokud je odlišná od místa trvalého pobytu), číslo občanského 

průkazu, datum a podpis 

 

K přihlášce přiložte: 

 strukturovaný životopis 

 originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 

měsíce 

 aktuální výpis z karty řidiče (czech-point, pošta) 

 úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

 čestné prohlášení o spolehlivosti a bezúhonnosti (viz příloha č.1 a příloha č. 2) 

 

 

K osobnímu pohovoru budou pozváni uchazeči, kteří splní výše uvedené požadavky a dodají 

přihlášku se všemi požadovanými náležitostmi. 

K psychotestům budou pozváni uchazeči, kteří splní všechny výše uvedené požadavky včetně 

úspěšného absolvování osobního pohovoru. 

Po úspěšném absolvování přijímacího řízení a navázání pracovně právního vztahu s městem 

Hluboká nad Vltavou se z uchazeče stává čekatel. Tento po dobu několika prvních týdnů 

prodělává edukaci a přípravu v oblastech, které bude potřebovat pro výkon práce strážníka. 

Čekatel absolvuje šestitýdenní vzdělávací program v akreditovaném školícím zařízení mimo 

město Hluboká nad Vltavou. 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 Hluboká nad 

Vltavou. 
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Pracovní poměr je s uchazečem vždy uzavírán 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. 

 

Přihlášku s požadovanými náležitostmi doručte do 15. 7. 2019 do 12:00 hodin 

 

Adresa:  Město Hluboká nad Vltavou 

  Městská policie 

  Masarykova 36 

  373 41, Hluboká nad Vltavou 

 

Obálku označte "VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ STRÁŽNÍK–NEOTEVÍRAT" 
 

Počet přijímaných uchazečů: 2  

 

Nástup možný od 1. 8. 2019  

 

Kontakt:  Bc. Michal Saitz – vrchní strážník Městské policie Hluboká nad Vltavou 

  Tel.: +420 775 965 442 

 

Termín pohovoru bude s uchazečem o zaměstnání upřesněn po telefonické 

domluvě.  

 

V Hluboké nad Vltavou 16. 6. 2019 
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PŘIHLÁŠKA K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA POZICI STRÁŽNÍKA 

Městské policie Hluboká nad Vltavou 

 

 

 

Jméno, příjmení, titul uchazeče: _________________________________________________ 

 

Datum a místo narození: _______________________________________________________ 

 

Místo trvalého pobytu: ________________________________________________________ 

 

Státní příslušnost: ____________________________________________________________ 

 

Číslo občanského průkazu:_____________________________________________________ 

 

Telefonický kontakt:__________________________________________________________ 

 

 

 

V………………………….   dne………….          ………………………… 

                 vlastnoruční podpis 
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Příloha č. 1 

Čestné prohlášení 

 

Já …………………………………, narozen ……………………. prohlašuji na svou čest, že 

proti mně není zahájeno trestní stíhání a že splňuji podmínku bezúhonnosti dle § 4a odst. 1 

písm. b) c) zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

 

 

V………………………………    dne …………………….. ………….………………… 

                 vlastnoruční podpis 

 

 

 

 

 

Poučení: 

Bezúhonným není ten: 

- jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo na základě pravomocného rozhodnutí o 

schválení narovnání zastaveno a od tohoto rozhodnutí ještě neuplynulo 5 let 

 

- jehož trestní stíhání pro úmyslný trestní čin bylo pravomocně podmíněně zastaveno a od 

uplynutí zkušební doby nebo lhůty, v níž může být rozhodnuto, že se osvědčil, 

neuplynulo ještě 5 let, nebo bylo v trestním řízení, které bylo proti němu vedeno, 

rozhodnuto o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání a od tohoto rozhodnutí 

ještě neuplynulo 5 let 
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Příloha č. 2 

Čestné prohlášení 

 

Já …………………………………, narozen ……………………. prohlašuji na svou čest, že 

splňuji podmínku spolehlivosti dle § 4b zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

 

 

 

 

V………………………………    dne …………………….. ………….………………… 

                 vlastnoruční podpis 

 

Poučení: 

Spolehlivým není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným 

z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku 

- na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

- na úseku obrany České republiky 

- proti veřejnému pořádku 

- proti občanskému soužití 

- proti majetku 

- na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně 

zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo práva rybářského anebo úmyslně lovil zvěř nebo 

chytal ryby v době hájení 

- na úseku všeobecné vnitřní správy spáchaný tím, že porušil povinnost nebo nedodržel 

zákaz stanovený právními předpisy na úseku zbraní a střeliva podle zvláštního právního 

předpisu 

- podle § 28 odst. 1 nebo 2 zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku je slněna, jestliže rozhodnutí o 

odpovědnosti za některý z uvedených přestupků nabude právní moci před uplynutím 3 let ode 

dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z uvedených 

přestupků spáchaných týmž pachatelem. 
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