
 

Chcete se stát strážníkem Městské policie Žďár nad Sázavou? 
 
  

Starosta města Žďáru nad Sázavou vyhlašuje výběrové řízení na pozici strážník Městské policie Žďár nad 

Sázavou. Do našeho pracovního týmu hledáme kolegu - parťáka a týmového hráče, který má smysl pro 

spravedlnost, nevyhovuje mu stereotyp, rád přijímá výzvy a hledá zajímavou práci. Dokáže chránit hodnoty, ctít 

morální zásady a je ochoten vždy s úsměvem podat pomocnou ruku či radu, ale v případě nutnosti dokáže být i 

autoritativní a přísný. Spojte svoji budoucí profesní dráhu s Městskou policií Žďár nad Sázavou, která je zde pro 

občany již třicátým rokem.  

 

 Strážník městské policie  

 Pracovní náplň 
Výkon funkce strážníka městské policie dle zákona č. 553/1991 Sb., o 

obecní policii, v platném znění 

 Platové zařazení 
Platová třída 7 (dle NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů a dále dle ZP), po zapracování platová třída 8 

 Pracovní poměr Doba neurčitá 

 Předpokládaný nástup Od června 2022, případně dle dohody  

   

  
Předpoklady:                                                                                                                                                           
▪ Středoškolské vzdělání s maturitou 

▪ Státní občan ČR, starší 18 let 
▪ Bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění 

▪ Zdravotní a psychická způsobilost k výkonu funkce strážníka městské policie 

  
Další požadavky: 
▪ Schopnost samostatného rozhodování i týmové práce, vysoké pracovní nasazení 
▪ Výborné komunikační schopnosti, odpovědnost, asertivní jednání, odolnost vůči stresu 
▪ Velmi dobrá práce na PC, řidičský průkaz skupiny B - aktivní řidič 
  
Náležitosti přihlášky uchazeče: 
▪ Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, 

číslo OP 
▪ Telefonní a e-mailové spojení 

 
Doklady, které je nutno doložit k přihlášce: 
▪ Životopis zaměřený na údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech 
▪ Originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 
                  
Nabízíme: 
▪ Pracovní poměr na dobu neurčitou 
▪ 5 týdnů dovolené 
▪ Indispoziční volno („sick days“) 
▪ Příplatky za riziko, práci ve směnném provozu, o víkendech a v noci 
▪ Příspěvek na sportovní a rekondiční aktivity 
▪ Výhodný zaměstnanecký telefonní tarif 
▪ Příspěvek na stravování 
▪ Příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění  
  



 

             
  
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Později zaslané přihlášky nemůžeme 

zařadit do  výběrového řízení. Do přihlášek uvádějte jak telefonní číslo, tak i mailovou adresu. Uchazeči 

jsou zváni k VŘ prostřednictvím těchto kontaktů.  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové 

řízení kdykoliv v jeho  průběhu. 
  
   
  

 Lhůta pro podání přihlášky Nejpozději do 18. 5. 2022 – 12.00 hod.  

 Forma přihlášky Písemná 
  
Místo a způsob podání přihlášky 

Městská policie Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 75/2, osobně 

nebo prostřednictvím pošty, v zalepené obálce označené 

slovy „NEOTVÍRAT“ – VŘ – strážník městské policie“ 

Adresa, kam přihlášku zaslat Městská policie Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky 75/2, 591 01 

Žďár nad Sázavou 

            

 

 

 Ve Žďáře nad Sázavou dne 11. 4. 2022          Ing. Martin Mrkos, ACCA 

starosta města 

  

  

 

 

Informace o zpracování osobních údajů uchazeče při výběrovém řízení  
                    (dle čl. 13 obecného nařízení o ochraně osobních údajů) 

 

 

1. Kontaktní údaje správce osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů: 

Správce osobních údajů: 

Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou 

telefon: 566 688 111 

ID datové schránky: ybxb3sz 

elektronická podatelna: posta@zdarns.cz 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: 

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal, Městský úřad, Žižkova 227/1 , 591 31 Žďár nad Sázavou 

telefon : 566 688 159, e-mail: poverenec@zdarns.cz .  

 

2. Účel zpracování: 

Správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje pouze pro účel výběrového řízení na vypsanou 

pracovní pozici. 
 

3. Právní základ zpracování: 

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením 

pracovní smlouvy dle čl.6, odst.1, písm. b) obecného nařízení o ochraně os. údajů. 
 

4. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů:: 

Poskytnuté osobní údaje nejsou dále předávány dalším příjemcům. 
 

5. Předávání osobních údajů do zahraničí:  

K předávání osobních údajů do zahraničí nedochází. 

mailto:posta@zdarns.cz


 

 

6. Doba uložení osobních údajů: 

Osobní údaje uvedené na přihlášce k výběrovému řízení se ukládají po dobu stanovenou Spisovým a 

skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 

Dokumenty dodané pro výběrové řízení (vyjma přihlášky) se po skončení výběrového řízení vracejí 

uchazeči v případě, že nebyl ve výběrovém řízení vybrán. 

V případě, že uchazeč byl vybrán na vypsanou pracovní pozici, jeho osobní údaje se uloží do osobního 

spisu zaměstnance pro účely personální agendy, mzdové agendy a zákonného pojištění. 
 

7. Práva uchazeče vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů: 

Právo na přístup k os. údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, 

právo na přenositelnost os. údajů, právo na vznesení námitky vůči zpracování os. údajů, právo na 

omezení zpracování os. údajů, tato práva lze uplatnit v souladu s obecným nařízením o ochraně 

osobních údajů.  

 

8. Právo uchazeče podat stížnost u dozorového úřadu: 

Pokud zpracováním osobních údajů bylo porušeno obecné nařízení o ochraně osobních údajů, má 

zaměstnanec právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních 

údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz). 
 

9. Automatizované rozhodování 

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému zpracování a rozhodování, včetně 

profilování. 
 

 

  

http://www.uoou.cz/

