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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
 

Starosta města Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: 

 

Strážník Městské policie Český Krumlov 

 

Místo výkonu práce:    město Český Krumlov 

Platové zařazení:         8. platová třída, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových 

                               poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění 

Pracovní poměr:    na dobu určitou 1 rok s předpokladem změny na dobu neurčitou 

Počet přijímaných:    2 

Nástup:      dle dohody 

 

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších 

předpisů: 

• státní občan České republiky,  

• osoba starší 18 let,  

• středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou, 

• bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb., 

• spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb., 

• zdravotní způsobilost v souladu s § 4c zákona č. 553/1991 Sb. 

 
 Další požadavky:  

• řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič,  

• fyzická zdatnost,  

• zvládání stresových situací,  

• komunikační a organizační schopnosti,  

• znalost práce s PC (MS Word, Excel, Outlook, internet), 

• výhodou znalost cizího jazyka. 

 

 

Zaměstnanecké benefity:  

• stabilní zaměstnání a pravidelný měsíční příjem,  

• prestižní zaměstnání v dobrém pracovním kolektivu, 

• příspěvek na penzijní připojištění či doplňkové penzijní spoření, 

• dovolená na zotavenou v délce 5 týdnů,  

• zdravotní volno 

• volno na péči o osobu blízkou 

• příspěvek na stravování – stravenkový paušál, 

• odměna za odpracované roky a životní výročí a další výhody stanovené kolektivní smlouvou. 

 

 

 

http://www.ckrumlov.cz/


Přihláška musí obsahovat:  

1) jméno, příjmení a titul uchazeče,  

2) datum a místo narození,  

3) státní příslušnost,  

4) místo trvalého pobytu, popř. korespondenční adresu, je-li odlišná,  

5) číslo občanského průkazu,  

6) datum a podpis.  

Přihláška k dispozici na adrese https://www.ckrumlov.cz/cz/volna-pracovni-mista/ v sekci 

Formuláře 
 

K přihlášce se připojí tyto písemnosti a doklady: 

1) strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a 

odborných znalostech a dovednostech, vlastnoručně podepsaný, 

2) motivační dopis, 

3) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,  

4) výpis z evidence Rejstříku trestů - originál ne starší 3 měsíců, 

5) souhlas se zpracováním osobních údajů (k dispozici na adrese 

https://www.ckrumlov.cz/cz/volna-pracovni-mista/  v sekci Formuláře), 

6) čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b) zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, 

7) pokud je již uchazeč držitelem, předloží také osvědčení o splnění stanovených odborných 

předpokladů (§ 4, odst. 4 zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění). 

 

Uchazeči budou hodnoceni na základě dosavadní praxe, dosaženého vzdělání, úrovně zpracování 

požadovaných osobních materiálů a přijímacího pohovoru. 

 

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek: 

Přihlášku s přílohami doručte do 28. 04. 2023 osobně na podatelnu Městský úřad - Kaplická 439, 

Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu: 
 

Městský úřad Český Krumlov 

Oddělení personálních věcí 

Kaplická 439 

381 01 Český Krumlov 

 

Uzavřenou obálku označte viditelně textem:  

"NEOTEVÍRAT – VŘ – strážník MP ČK " a na obálce uveďte své jméno a adresu. 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho 

průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 

 

Pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět, budou ihned po ukončení VŘ skartovány. 

 

V Českém Krumlově dne 15. 03. 2023 

 

                                                                                  

Alexandr Nogrády    

               starosta města Český Krumlov 
 
Případné informace: 

Náplň práce: Bc. Jan Šítal – velitel Městské policie Český Krumlov, tel.: 380 766 323, e-mail: jan.sital@ckrumlov.cz  
Náležitosti přihlášky: Ing. Ivana Klementová – personalistka, tel.: 380 766 103, e-mail: ivana.klementova@ckrumlov.cz 
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