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MUNAC 1325/2018 

Město Náchod 

vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na funkci strážníka/strážnice Městské policie v Náchodě s místem 
výkonu práce v Náchodě. 
 
Požadujeme  

• státní občanství ČR  

• bezúhonnost a spolehlivost (§ 4a, § 4b z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)  

• věk minimálně 21 let  

• střední vzdělání s maturitní zkouškou  

• zdravotní způsobilost (§ 4 c z. č. 553/1991 Sb., v platném znění)   

• dobrou fyzickou a psychickou kondici  

• řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka 

• znalost práce na PC  

• komunikativnost, organizační schopnosti, vstřícný přístup k občanům 
 
Výhodou 

• platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů dle z. č. 553/1991 Sb., 
v platném znění  

• zbrojní průkaz skupiny D  

• znalost Náchoda a okolí  

• znalost cizích jazyků (např. angličtina, němčina, polština)  

• praxe u bezpečnostních složek 
 
Nabízíme 

• předpokládaný nástup do pracovního poměru od 1. 5. 2018 

• platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění (5. platová třída), po 
splnění stanovených odborných předpokladů 7. platová třída 

• pracovní poměr na dobu neurčitou 

• 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, stravenky, příspěvek na dovolenou, 
možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy 

 
Přihláška musí obsahovat  

• jméno, příjmení a titul uchazeče 

• datum a místo narození uchazeče 

• státní příslušnost uchazeče  

• místo trvalého pobytu uchazeče, případně doručovací adresa uchazeče (není-li shodná 
s trvalým pobytem)  

• telefonní kontakt, popř. e-mailový kontakt uchazeče  

• číslo občanského průkazu uchazeče  

• datum a podpis uchazeče  
 
K přihlášce je nutno připojit tyto doklady a přílohy  

• strukturovaný životopis 

• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce  

• čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4a odst. 1 písm. b) c) z.č. 553/1991 Sb., 
v platném znění 

• čestné prohlášení ne starší 3 měsíce dle § 4b odst. 4 z.č. 553/1991 Sb., v platném znění 

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  



 

 

 

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod 
IČO 00272868   ID DS gmtbqhx       2/2 
                            
 

• prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., o zdravotní 
způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie   

 
Způsob podání přihlášky 

• přihlášku s uvedenými doklady a přílohami doručte nejpozději do 15.02.2018 na adresu: 
Město Náchod, Městská policie, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, obálku označte: 
„VŘ – městská policie – neotvírat“ 

• bližší informace podá Bc. Petr Valica, strážník pověřený plněním některých úkolů při řízení 
Městské policie v Náchodě, tel. 491 405 351, 773071156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno:                           Sejmuto:  


