
Město Roztoky 

Nám 5. května 2, 252 63 Roztoky 

 
Město Roztoky hledá uchazeče o pracovní místo 

strážník městské policie 

 

Podmínky pro uchazeče: 

Strážníkem se může stát osoba, která je státním občanem ČR, dosáhla věku 18 let a splňuje 

předpoklady pro výkon funkce strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“) 

 

Další požadavky stanovené pro uchazeče 

• středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou 

• bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost (dle § 4a, 4b, a 4c ZOP) 

• dobrá fyzická a psychická kondice 

• aktivní a samostatný přístup k práci, dobré komunikativní vlastnosti 

• řidičský průkaz skupiny B 

• znalost práce na PC 

 

Výhodou: platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle ZOP, zbrojní průkaz, bydliště ve 

městě Roztoky či blízkém okolí z důvodu dosažitelnosti, znalost anglického nebo německého jazyka, 

praxe. 

 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat: 

• jméno, příjmení, titul 

• datum a místo narození 

• státní příslušnost 

• místo trvalého pobytu, telefonní kontakt, popřípadě e-mailovou adresu 

• číslo občanského průkazu 

• datum a podpis 

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady: 

strukturovaný životopis 

výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce 

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

čestné prohlášení dle § 4a) ZOP (bezúhonnost) 

čestné prohlášení dle § 4b) ZOP (spolehlivost) 

prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 444/2008 Sb., uchazeče o zaměstnání 

strážníka čekatele a strážníka obecní policie 

souhlas s nakládáním s poskytovanými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

 

Místo výkonu práce: v katastru města Roztoky 

 

Popis vykonávané práce:  Zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku, ochrana bezpěčnosti 

osob a majetku. 

 

Platové zařazení: V souladu se zákonem č. zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 

a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. 

Po splnění kvalifikačních předpokladů a požadavků je strážník zařazen do 7. platové třídy a je mu 

přiznán zvláštní a osobní příplatek, dále příplatek za práci v noci, v sobotu, neděli a ve svátek. 

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky pro výkon práce strážníka:  

- kvalifikačním předpokladem výkonu práce strážníka Městské policie je získání nebo obnovení 

osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle z.č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 

znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky MV č. 418/2008 Sb.  



- kvalifikačním požadavkem výkonu práce strážníka Městské policie je získání nebo držení zbrojního 

průkazu skupiny „D“ dle zákona č. 13/2021 Sb. o zbraních a střelivu   

 

Zaměstnanecké benefity:  5 týdnů dovolené, 3 dny zdravotního volna (sick day), stravenky v hodnotě 

120,- Kč, každý rok příspěvek ze sociálního fondu na rekreaci 

 

Lhůta pro podávání písemné přihlášky (Pzn.):         průběžně  

 

Předpokládaný nástup:                                                dle dohody 

 

  

Přihlášky včetně požadovaných příloh doručujte do podatelny Městského úřadu, nebo na adresu 

Městského úřadu: Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky v obálce označené 

„strážník MP". 

 

 

 

Ing. Zdeněk Richter v.r. 

velitel městské policie  

 

 


