
OBEC VELKÝ TÝNEC 
vyhlašuje 

 
Výběrové řízení na strážníka Obecní policie Velký Týnec 

 
Obec Velký Týnec vyhlašuje, v souladu se zákonem č. 553/91 Sb. o obecní policii, 
výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník obecní policie. 
 
Druh práce: strážník obecní policie. 
Rozsah spravovaného území (místo výkonu práce): obec Velký Týnec a místní části 
Vsisko a Čechovice. 
 
Základní předpoklady: 
 
- státní občanství ČR 
- věk min. 21 let 
- platné osvědčení o splnění odborných předpokladů (dle z. č.553/1991 Sb.) 
- zdravotní způsobilost (dle z. č. 553/1991 Sb.) 
- bezúhonnost a spolehlivost (dle z. č. 553/1991 Sb.) 
- minimálně středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou 
- řidičský průkaz skupina B 
- zbrojní průkaz skupiny D 
- znalost práce na PC 
- znalost cizího jazyka výhodou 
 
Další nezbytné předpoklady nahrazující případné chybějící platné osvědčení 
o splnění odborných předpokladů (dle z. č. 553/1991 Sb.); tedy pokud uchazeč 
v době výběrového řízení není ještě strážníkem (popř. čekatelem) pracujícím 
u jiné obecní nebo městské policie: 
 
Praxe v oboru ozbrojených bezpečnostních složek státu min. 10 let. Jedná se, 
v případě tohoto výběrového řízení, pouze o bývalé příslušníky Policie České 
republiky, Armády České republiky, Celní správy České republiky a Vězeňské služby 
České republiky.  
 
V případě přijetí takového kandidáta, bude ustanoven do funkce čekatele obecní 
policie a bude muset absolvovat povinné 10 týdenní odborné školení, zakončené 
zkouškou z odborných předpokladů před komisí Ministerstva vnitra České republiky. 
Po úspěšném složení zkoušky bude čekatel převeden na funkci strážníka obecní 
policie se všemi oprávněními i povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 553/1991 Sb.). 
 
Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 
 
- jméno, příjmení a titul uchazeče 
- datum a místo narození uchazeče 
- státní příslušnost uchazeče 
- místo trvalého pobytu a telefonní kontakt uchazeče; emailovou adresu uchazeče 
- číslo občanského průkazu uchazeče 
- datum a podpis uchazeče 
 



K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 
 
- strukturovaný životopis 
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
- čestné prohlášení o splnění podmínek bezúhonnosti dle z. č. 553/1991Sb, a to ne 

starší než 3 měsíce 
- čestné prohlášení o splnění podmínek spolehlivosti dle z. č. 553/1991Sb, a to ne 

starší než 3 měsíce 
- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
Platové podmínky: 
 
Platové podmínky se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců 
orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, v platném znění, platová 
třída č. 7.; dále potom rizikový příplatek a při kvalitním výkonu služby také osobní 
ohodnocení. 
 
Další benefity: 
 
- vlastní kancelář a služební vozidlo 
- příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
- příspěvek na stravu ve formě stravenek 
- příspěvek FKSP na dovolenou, či lázeňský pobyt nebo tábory pro děti. 
- flexibilní pracovní doba 
 
 

 
Přihlášku je nutno doručit osobně v úřední dny a hodiny (viz webové stránky obce, 
kde naleznete informace ohledně aktuálních opatření vzhledem k situaci spojené 
s Covid-19) nebo poštou na adresu: 
 
Obec Velký Týnec 
Zámecká 35 
Velký Týnec 
783 72 
 
V případě odeslání přihlášky poštou, nadepište prosím obálku textem: 
 
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OBECNÍ POLICIE 
 
 
 
 

Termín doručení přihlášek do výběrového řízení: nejpozději do 26. března 2021 

 
 
 
V případě splnění shora uvedených podmínek, bude uchazeč o zaměstnání vyzván 
k osobnímu pohovoru. 


