
 
 

 

Město Čáslav 

zastoupené starostou 

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice: 

 

 

 

Požadavky na uchazeče: 

• státní občanství ČR 

• dosažení věku 18 let 

• způsobilost k právním úkonům 

• bezúhonnost a spolehlivost dle § 4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

• zdravotní způsobilost 

• vzdělání – min. středoškolské s maturitou 

• řidičské oprávnění (B) 
 

Nabízíme: 
• benefity vyplývající z kolektivní smlouvy (stravenky, cafeterie, příspěvek na dovolenou, penzijní 

připojištění, sick days a další) 

• 5 týdnů dovolené 

• práci pro stabilního zaměstnavatele 

• vhodné pro muže i ženy 

• pracovní poměr na dobu neurčitou 

• nástup dle dohody 
 

Platové zařazení: 
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, vše v 
platném znění 

strážník čekatel (do doby složení zkoušky): 5. platová třída 
strážník: 7. platová třída 
+ příplatky za služby v noci, o víkendech, svátcích, rizikový, osobní 

 

Místo výkonu práce: 
Město Čáslav, Městská policie Čáslav 

 

Bližší informace poskytne: 
Pavel Kratochvíl, velitel Městské policie Čáslav, tel. 723 950 450, e-mail: kratochvil@meucaslav.cz 

 
Výběrové řízení: 

Fyzické testy – běh, kliky, lehy-sedy, přítahy na hrazdě, bench press a další 

Pohovory 

 
 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE 

mailto:kratochvil@meucaslav.cz


 
 
 
 

Místo a způsob podání přihlášky: 
Přihlášky včetně povinných příloh se podávají písemně na adresu: 

• poštou (adresa pro doručení: Městský úřad Čáslav, Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav) 

• osobně na podatelnu Městského úřadu v Čáslavi 
Obálku označte „VŘ – MěP“ a „Neotvírat“ 

 

Přihlášku lze získat: 

• na www.meucaslav.cz – v sekci: pracovní příležitosti 
 

Povinné přílohy přihlášky: 
• strukturovaný životopis (s údaji o vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a 

dovednostech) 

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (prostá kopie) 

 
Vybraný uchazeč před uzavřením pracovního poměru doloží: 

• výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se 
bezúhonnost čestným prohlášením) 

• úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

• čestné prohlášení dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii 

o bezúhonnost (§ 4a) 
o spolehlivost (§ 4b) 

 

Lhůta pro podání přihlášky: 
nejpozději do 30.12.2022 včetně (rozhodující je datum doručení na Městský úřad Čáslav) 

 

Zaslané přihlášky budou vyhodnocovány průběžně a stejně tak bude probíhat výběrové řízení. 
 

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Čáslav bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní 

údaje v souladu s GDPR. 
 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče. 
 

 

V Čáslavi dne 28.11.2022 
 
 
 

Ing. Jaromír Strnad, v.r. 
starosta města Čáslav 

 
 

Vyvěšeno: Sejmuto: 

http://www.meucaslav.cz/

