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Název organizace a 

kontakt (web) 

Městská policie Praha - mppraha.info 

Název pozice Strážník 

Má organizace speciální 

oddíly/oddělení 

psovodi, jízdní skupina 

Předpokládá se u uchazeče praxe se zvířaty (psi, koně)? Pokud ano, v jakém rozsahu, 

je třeba ji nějak doložit? 

Inzerovaný nástupní plat až 39tis 

Za jakých podmínek lze dosáhnout stropu (s ohledem na to, že tarif tvoří cca 50 %), je 

hodnocení vázáno na plat, pracuje se s výkonnostními cíli, jak je mohu ovlivnit? 

Pravděpodobný nástupní 

plat absolventa školy 

Trivis a jeho výpočet 

praxe 0, tarifní třída 1, 17 710Kč - 19 490Kč + rizikový příplatek dle charakteru práce 

Jaké další příplatky mohu získat? Mohu si přivydělávat mimo hlavní pracovní poměr? 

Jedná se o plat smluvní 

nebo tarifní? 

Tarifní 

Dle jakého zákona se řídí 

plat 

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

Benefity a podmínky 

jejich získání 

Náborový příspěvek se poskytne čekateli nebo strážníkovi v celkové výši 100.000 Kč, 

po podepsání smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku, a to ve dvou částech. 

První část je stanovena v souhrnné výši 52.000 Kč. V případě nesplnění podmínek 

stanovených smlouvou je zaměstnanec povinen vrátit její poměrnou část. Druhá část 

ve výši 48.000 Kč je vyplácena pravidelně po dobu 48 měsíců ve výši 1.000 Kč. Takto 

vyplacený náborový příspěvek se nevrací. 

Příspěvek na bydlení a dopravu lze poskytnout zaměstnanci v pracovním poměru po 

uplynutí sjednané zkušební doby. Příspěvek na bydlení a dopravu se neposkytne 

zaměstnanci po dobu trvání mateřské či rodičovské dovolené. Příspěvek na bydlení a 

dopravu je poskytován zaměstnancům při vyúčtování platu za příslušný kalendářní 

měsíc ve výši 6 000 Kč. Zaměstnancům, kterým zaměstnavatel hradí náklady na 

ubytování ve smluvní ubytovně zaměstnavatele, je příspěvek na bydlení a dopravu 

poskytován ve výši 2 000 Kč. V případě skončení pracovního poměru je poslední 

příspěvek na bydlení zaměstnavatelem poskytnut v posledním vyúčtování platu. 

Příspěvek na dovolenou - maximální výše fakturované ceny za službu činí 5 000 Kč 

včetně DPH. Osobní konto zaměstnance v kalendářním roce činí 5 000 Kč, 

nevyčerpané finanční prostředky osobního konta se do následujícího kalendářního 

roku nepřevádějí. Příspěvek se poskytuje po uplynutí sjednané zkušební doby. 

Městská policie hl. m. Prahy poskytne svým zaměstnancům příspěvek na závodní 

stravování formou poukázek na stravování v restauračních zařízeních. Za jednu 

stravenku v hodnotě 100 Kč hradí zaměstnanec 20 Kč, ostatní náklady hradí 

zaměstnavatel. 

V případě uzavření pracovní smlouvy, máme právo jakožto zaměstnanci na určité 

benefity? Pokud ano, jaké jsou podmínky jejich získání?  
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Požadavky na uchazeče Občan České republiky, starší 18 let, ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou, 

zdravotní způsobilosti (tělesná i duševní), bezúhonnost (prokazuje se výpisem z 

Rejstříku trestů, ne starším než 3 měsíce), spolehlivost (prokazuje se čestným 

prohlášením, ne starším než 3 měsíce) 

Jaké jsou požadavky na uchazeče o danou pozici? Potřebujeme osvědčení o maturitní 

zkoušce?  Jak starý může být výpis z Rejstříku trestů?  

Výběrové přijímací řízení Výběrové přijímací řízení tvoří: testy fyzické způsobilosti, testy psychologické 

způsobilosti, zdravotní část. 

Co obsahují fyzické testy? Podporuje zaměstnavatel při výkonu povolání udržování 

fyzické způsobilosti, jakým způsobem? Jsou nějaké průběžné fyzické testy při výkonu 

povolání, co se stane, pokud neuspěji?  

Jak se o pozici ucházet Vyplnit a odeslat elektronický dotazník. Vyčkat zpětného kontaktu našich náborových 

pracovníků a domluvit si termín fyzických a psychologických testů. 

Jakou formou bych se měla ucházet o danou pozici? Co je třeba vyplnit? Kdy si mám 

domluvit termín fyzických a psychologických testů?  

Pracovní poměr a jeho 

sjednání 

Po úspěšném absolvování výběrového přijímacího řízení na místo strážníka obecní 

policie je s uchazečem sjednán pracovní poměr a tím se z něho stává strážník-čekatel. 

Prvních pět měsíců obvykle prochází základní odbornou přípravou, sestávající se z 

nástupního kurzu, nástavbového kurzu a řízené praxe 

Co se naučím v nástupním a nástavbovém kurzu? Jak je organizována řízená praxe? 

Náplň práce 
Při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů 

podle zákona o obecní policii či dalších zákonů zejména: přispívá k ochraně a 

bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, 

dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, se podílí v 

rozsahu stanoveném zákonem nebo zvláštním zákonem na dohledu na 

bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, se podílí na 

dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých 

povinností a oprávnění stanovených zákonem činí opatření k jeho obnovení, se 

podílí na prevenci kriminality v obci, provádí dohled nad dodržováním čistoty na 

veřejných prostranstvích v obci, odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž 

projednávání je v působnosti obce, poskytuje za účelem zpracování statistických 

údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii. 

Jsou strážnici přiřazování v nějaké oblasti, na kterou se specializují, nebo spíše 

rotují v jednotlivých oblastech? 

Jaký je poměr administrativy a práce v terénu? 

Pracovní doba 

 

11hodinová (turnus - 2 denní směny, 2 noční směny, 4 dny volna) 

Jak dlouhá je pracovní doba strážníka? Pracuje se na směny?   

Kontaktní osoba 

 

Tel: 222 025 018 nebo osobně do kanceláře personálního oddělení – nábor v 

budově Ředitelství Městské policie hl. m. Prahy na adrese: Korunní 98, 101 00 

Praha 10, pondělí až pátek 8.00 - 12.00 hod. a 13.00 - 15.00 hod. 

Na koho se můžeme obrátit v případě jakýchkoli dotazů ohledně výběrového řízení 

či administrativy? 
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Vlastnosti a dovednosti 

uchazeče dle rozhovoru s 

osobou z organizace 

 

Doplňte na základě zjištěných informací 

Délka dovolené, sick days, 

home office 
Dle zákona + dle zjištěných informací 

Pevná vs. flexibilní 

pracovní doba 

      

pevná 

Firemní vybavení - 

mobilní telefon, laptop, 

auto 

 

Doplňte na základě zjištěných informací 

Možnost dalšího růstu, 

školení  

 

Doplňte na základě zjištěných informací 

Možnost spolupráce již 

při škole - brigáda na Dpp 

nebo Dpč, dobrovolnictví 

 

Doplňte na základě zjištěných informací 

Etický kodex 
Na webových stránkách není k dispozici (na rozdíl např. od Městské policie Brno)  

Doplňte na základě zjištěných informací 

Další otázky dle vaší volby 
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