
 

  

 
 
 
 
 

STAROSTA  MĚSTA  KUŘIMI  VYHLAŠUJE   VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ  
pro obsazení pozice: 
 
 

Strážník Městské policie Kuřim 
 
Místo výkonu práce: Kuřim 
 
Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění 
pozdějších předpisů: 

 Státní občanství České republiky, 
 středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou, 
 zdravotní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti strážníka, 
 dosažení věku minimálně 18 let, 
 bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/19991 Sb., 
 spolehlivost v souladu s § 4a zákona č. 553/19991 Sb. 

 
Jiné požadované dovednosti a schopnosti: 

- komunikativnost, samostatnost, spolehlivost, psychická odolnost, loajalita, 
- znalost zákonů potřebných pro výkon funkce, 
- velmi dobrá znalost práce na PC, 
- řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou. 

 
Výhodou je: 
- platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie, 
- praxe u obecní policie nebo Policie ČR, 
- platný zbrojní průkaz sk. D. 
 
Zaměstnanecké benefity: 

 stabilní zaměstnání a finanční jistota, 
 péče o odborný rozvoj, prohlubování a zvyšování kvalifikace, 
 dovolená v délce 5 týdnů, 
 příspěvek s možnosti vlastního výběru čerpání (na stravování, rekreaci, kulturní a sportovní 

akce, penzijní pojištění, masáže, léčebné procedury a kosmetiku, vitamíny), 
 5 dnů placeného indispozičního volna (sick days),.... 

 
 
Informace k pracovnímu poměru: 
Po přijetí do pracovního poměru se uchazeči stávají zaměstnanci města Kuřimi. Pokud nejsou držiteli 
platného „Osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie“, budou zařazeni jako 
čekatelé do rekvalifikačního kurzu, kde ve středisku odborné přípravy budou připravováni na povolání 
strážník. Rozsah výcviku čekatele a strážníka je stanoven vyhláškou MV č. 418/2008 Sb. 
Součástí rekvalifikačního kurzu je rovněž výcvik čekatelů k používání služební zbraně a donucovacích 
prostředků. 
Odbornou způsobilost čekatele ověřuje zkušební komise Ministerstva vnitra formou zkoušky. Po 
úspěšném vykonání zkoušky vydá MV „Osvědčení“ o splnění stanovených odborných předpokladů 
podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii. 
Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 
 
Platové podmínky: 
dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČR 
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění (platová třída 8, zvláštní příplatek, osobní příplatek, příplatky za směnnost, práci v SO, NE 
a v noci). 



 
 
Náležitostí přihlášky: 
název výběrového řízení; jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; státní příslušnost; místo 
trvalého pobytu; číslo občanského průkazu; telefonní případně e-mailové spojení; datum a podpis. 

Přihlášku najdete na https://www.kurim.cz/filemanager/files/25578.pdf 
 
K přihlášce připojte: 

 strukturovaný profesní životopis s podrobnějším popisem obsahu práce z posledních dvou 
zaměstnání, 

 originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce, 
 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (u diplomu vč. vysvědčení o státní 

závěrečné zkoušce, toto vysvědčení nemusí být ověřeno). 
 
Lhůta, místo a způsob podání přihlášky: 
Přihlášku s požadovanými doklady zašlete na adresu: Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968/75, 
664 34 Kuřim nebo předejte na podatelně úřadu nejpozději do 12.12.2022 do 17 hod. 
 
Označte ji nápisem:  „Výběrové řízení – strážník MP – NEOTVÍRAT“. 
 
Kontaktní pracovník: 
Ing. Petr Hub, tel. 722 722 156, e-mail: hub@mpkurim.cz. 
 
Předpokládaný termín nástupu do zaměstnání: 02.01.2023 nebo podle dohovoru. 
 
 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(otisk razítka) 
 
 
Mgr. Alena Životská, v. r. 
tajemnice úřadu 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Vyvěšeno: 22.11.2022 
 
Sňato:  
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