
Město Telč 

Starosta 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení  
 

Město Telč, zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Brtníkem vyhlašuje výběrové řízení 

na  

 

obsazení pracovního místa strážníka Městské policie Telč 

 

Místo výkonu práce: Město Telč 

Předpokládaný nástup: březen – duben 2022 nebo dle možností uchazeče 

  

Podmínky: 

• státní občanství ČR 

• dosažené střední vzdělání s maturitní zkouškou 

• min. věk 18 let 

• tělesná, zdravotní a duševní způsobilost 

• občanská bezúhonnost a spolehlivost (v souladu s ust. § 4a, b zák. č.553/91 Sb., 

o obecní policii) 

• řidičský průkaz sk. B 

• uživatelská znalost práce s PC (MS Word a Excel) 

  

 Výhodou je:  

• platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie 

• praxe u obecní policie nebo Policie ČR  

• platný zbrojní průkaz sk. D 

• znalost AJ nebo NJ.  

 

Povinné náležitosti písemné přihlášky uchazeče do výběrového řízení: 

• jméno, příjmení a titul uchazeče 

• datum a místo narození uchazeče 

• státní příslušnost uchazeče 

• místo trvalého pobytu 

• datum a podpis uchazeče 

  

K přihlášce uchazeč připojí: 

• životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných 

znalostech a o dovednostech 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 



• telefonní kontakt a e-mailovou adresu 

• kontaktní údaje referenčních osob 

 

Nabízíme: 

• Do doby získání osvědčení strážníka 5. platová třída, stupeň dle tarifní tabulky 

a v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě v platném znění s doplatkem 5.000,- Kč/měsíc. 

Po absolvování školení odborné způsobilosti a získání osvědčení pro výkon povolání 

strážníka přiznání 7. platové třídy s následným posunem do 8. platové třídy 

po zapracování a dalších příplatků v souladu s § 8 citovaného nařízení vlády 

a § 131 zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění. Finanční příspěvek 

k důchodovému připojištění (po 1 roce trvání pracovního poměru), 5 týdnů dovolené, 

stravenky, popř. další benefity.    

• Náborový příspěvek ve výši 30.000, - Kč, který bude vyplacen po ukončení zkušební 

doby zaměstnance. S poskytnutím náborového příspěvku je spojena povinnost 

zaměstnance setrvat v pracovním poměru k městu Telči minimálně 3 roky. V případě 

nedodržení závazku je zaměstnanec povinen vrátit příspěvek v plné výši.  

 

Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému posouzení způsobilosti a testu fyzické 

zdatnosti pro výkon funkce strážníka městské policie.  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevybrat žádného uchazeče. 

Po skončení výběrového řízení zasílá vyhlašovatel nevybraným uchazečům poskytnuté 

materiály zpět. 

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 28. 2. 2022 do 17:00 hod (nejpozději do této lhůty musí být 

přihláška doručena na Městský úřad Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10) 

 

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a doklady se podávají osobně na podatelně 

Městského úřadu Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, nebo se odesílají na stejnou adresu. 

 

 

Město Telč si vyhrazuje právo nepřijmout žádného uchazeče. 

 

Město Telč si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

Telč, 17. ledna 2022 

 

 

Mgr. Vladimír Brtník v. r. 

starosta 

 

 

 
Úřední deska vyvěšeno: 

 

sejmuto: 

 


