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         Obec Velký Osek 
Obecní úřad obce Velký Osek  

 
Obec Velký Osek  

vyhlašuje 
v souladu s ust. § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní polici, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů  
V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í  

 
na obsazení 1 pracovní pozice u Obce Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek: 

druh práce: 
strážník obecní policie 
 
náplň práce: 
zejm. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů dle právního řádu ČR (např. úřední měření 
dodržování povolené rychlosti, osvěta a výchova v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality) 
 
místo výkonu práce: 
správní území obce Velký Osek 
 
Zájemci mohou podávat své přihlášky do 17:00 hod. dne 29. 9. 2021 na adresu Obecní úřad Velký Osek, Revoluční 36, Velký Osek, 
PSČ 281 51, pouze v písemné formě, a to v zalepené obálce s označením „NEROZLEPOVAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ STRÁŽNÍK 
OBECNÍ POLICIE“. 
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 
a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 
b) datum a místo narození uchazeče, 
c) státní příslušnost uchazeče, 
d) místo trvalého pobytu uchazeče, 
e) číslo občanského průkazu uchazeče, 
f) datum a podpis uchazeče, 
g) telefonní nebo e-mailový kontakt.  
 
K přihlášce je nutno připojit: 
a) strukturovaný životopis zájemce max. na 4 strany A4 včetně popisu zkušeností z obdobného druhu práce nebo s doložením 
referencí od předchozích zaměstnavatelů, 
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, 
c) čestné prohlášení dle § 4a odst. 2 zákona, 
d) čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona, 
e) úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
f) lékařské osvědčení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu zaměstnání strážníka, 
g) případné další kopie dokladů o získání jiných odborných znalostí. 
 
Požadavky na uchazeče podle § 4 odst. 1 zákona: 
a) státní občanství ČR, v den přihlášky dosažený věk min. 18 let 
b) bezúhonnost (bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka se prokazuje výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 
měsíců, a čestným prohlášením dle § 4a odst. 2 zákona), 
c) spolehlivost (spolehlivost dle § 4b zákona prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být s tarší 3 
měsíců; spolehlivým pro účely zákona není ten, kdo uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení), 
d) ukončené středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 
e) zdravotní způsobilost (dokládá se lékařským osvědčením o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu zaměstnání strážníka) 
 
Další požadavky zaměstnavatele: 
a) fyzická zdatnost a psychická odolnost, 
b) znalost práce na PC, zejména internet, Microsoft Office (WORD, EXCEL, POWERPOINT), 
c) řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič s praxí, 
d) časová flexibilita, komunikativnost, asertivita, schopnost pracovat v týmu i samostatně, dobrý verbální i písemný projev, 
e) práce v externích podmínkách v každém ročním období, 
 
Výhodou uchazeče je: 
a) platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie, 
b) praxe u obecní policie nebo Policie České republiky, 
c) znalost právních předpisů souvisejících s funkcí strážníka obecní (městské) policie, 
d) místní znalost v obci, 
e) držitel zbrojního průkazu skupiny D. 
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Nabízíme: 
a) stabilní zaměstnání 
b) finanční jistotu 
c) 5 týdnů dovolené 
d) 5 dnů zdravotního volna (sick days) 
e) příspěvky na stravování  
f) pracovně-lékařská péče v obci 
g) péče o odborný rozvoj, prohlubování a zvyšování kvalifikace 
h) není určeno pouze praktikujícím příslušníkům obecní (městské) policie nebo ozbrojených či bezpečnostních sborů  
ch) náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč, který bude vyplacen po uplynutí 6 měsíců od nástupu na pracovní pozici s 
podmínkou uzavření smlouvy s obcí Velký Osek na dobu nejméně 2 roky. 
 
 
Další podmínky výběrového řízení: 
a) obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu, 
b) obec si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených přihlášek bez udání důvodu, 
c) obec si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich přihlášek, ani o výběru nejvhodnějšího zájemce, 
d) veškerá podání, úkony a nabídky na účast ve výběrovém řízení a při výběru nejvhodnější přihlášky dle tohoto výběrového řízení jsou 
realizovány na náklady zájemců, 
e) platové zařazení dle dohody v souladu s pravidly nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (platová třída 8, zvláštní příplatek, osobní příplatek, příplatky za práci v SO, NE a 
v noci, odměna za splnění mimořádného pracovního úkolu). 
f) pracovní poměr na plný úvazek (40 hod./týdně) se zkušební dobou min. 3 měsíce a s dobou nástupu dohodou. 
 

Bližší informace poskytne starosta obce Velký Osek Mgr. Pavel Drahovzal na mailu: starosta@velky-osek.cz nebo na tel. 724 180 039. 

 
Ve Velkém Oseku dne 17. 8. 2021 
 
 
 
        Mgr. Pavel Drahovzal, v. r.     
                           starosta obce Velký Osek 
 

       otisk razítka obce 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 8. 2021 
Jméno, příjmení, podpis: Mgr. Martin Tázler …………………….. razítko obecního úřadu 
 
Sejmuto z úřední desky dne:  
Jméno, příjmení, podpis: …………………………………………… razítko obecního úřadu 
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