
Výběrové řízení na místo strážníka Městské policie Kroměříž 
 
Zákonné podmínky: 

- státní občan české republiky 
- minimální věk 21 let 
- bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
- střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

 

Další požadované předpoklady: 
- komunikativní osobnost 
- organizační schopnosti 
- schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů 
- znalost práce na PC 
- řidičský průkaz skupiny B 
- praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou 
- platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona 553/1991 Sb. 

o obecní policii výhodou 
- znalost cizího jazyka výhodou 

 

Způsob a termín nástupu: 
- pracovní poměr na dobu neurčitou od měsíce leden 2018 

 

Náležitosti přihlášky: 
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo 

občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis 
- ručně psaný životopis 
- originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce 
- čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č.553/1991 Sb., O obecní policii, ne 

starší jak 3 měsíce 
- čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č.553/1991 Sb., O obecní policii, ne 

starší jak 3 měsíce 
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve 

smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů 
 

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči pozváni k absolvování fyzických testů a 
následnému ústnímu pohovoru. Na základě dosažených výsledků absolvují úspěšní uchazeči 
psychologické vyšetření. 
 
Bližší informace na telefonním čísle 573 321 239, e-mail: m.policie-zastupce@mesto-kromeriz.cz  
 
Písemnou přihlášku spolu s požadovanými přílohami doručte v zalepené obálce se značkou  
MP – NEOTVÍRAT na adresu: 
 
Městská police Kroměříž 
Velké náměstí 33 
767 01 Kroměříž 
 
Lhůta pro podání přihlášky do 24.11.2017 
 
Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány. 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. 


