
Příloha č. 1 k výběrovému řízení   
 

 

 

       MĚSTO   NEPOMUK   
   
 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – 

SPOLEHLIVOST   

 

Jméno a příjmení: ……………….……………….…………………………….   

 

Datum narození: ……...………………….….………………………………..   

 

 

Na základě ustanovení zákona České národní rady č. 553/1991 Sb., ze dne 6. prosince 1991, o obecní  
policii ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 4b, čestně prohlašuji, že jsem nebyl v posledních třech  
letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku a to ke dni podepsání čestného prohlášení.   

 

Podpis:……………………………………….   

 

 
V NEPOMUKU dne: ……………………………….   

 

 

 
Spolehlivost   
1) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z úmyslného spáchání   

přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku   
a) na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek nebo obdobného přestupku proti bezpečnosti a plynulosti   

provozu na pozemních komunikacích,   
b) na úseku obrany České republiky,   
c) proti veřejnému pořádku,   
d) proti občanskému soužití,   
e) proti majetku, nebo   
f) podle zákona o zbraních7),   

jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.   

2) Podmínka opakovaného uznání vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, podle odstavce 1 je splněna, jestliže   
rozhodnutí o odpovědnosti za některý z přestupků uvedených v odstavci 1 nebo za jednání, které má znaky takového přestupku, nabude   
právní moci před uplynutím 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci jiné rozhodnutí o odpovědnosti za některý z těchto přestupků spáchaný   
týmž pachatelem nebo za jednání, které má znaky některého z těchto přestupků, spáchané týmž pachatelem.   

3) Spolehlivým pro účely tohoto zákona není dále ten, u něhož zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že založil, podporuje, propaguje nebo   
veřejně sympatizuje s hnutím, které směřuje k potlačování práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, náboženskou anebo rasovou   
zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.   

4) Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Obec je oprávněna vyžádat   
si k ověření pravdivosti tohoto čestného prohlášení opis z evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů nebo údaj z jiné evidence, ve   
které jsou vedeny údaje o spáchaných přestupcích nebo o jednáních, která mají znaky přestupků, podle odstavce 1. Žádost o vydání   
opisu z evidence přestupků a opis z evidence přestupků se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.   

5) Za účelem posouzení spolehlivosti podle odstavce 3 je obec oprávněna požádat Policejní prezidium České republiky o stanovisko k   
uchazeči o zaměstnání strážníka, čekateli nebo strážníkovi. Obec toto stanovisko uchovává po dobu 3 let od jeho předání; toto stanovisko   
nelze dále předat nebo zpřístupnit.   

6) Čekatel nebo strážník je povinen osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích podle § 4 odst. 2, do 15 dnů písemně   
oznámit skutečnost, že byl pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku, uvedeného v   
odstavci 1. K oznámení podle věty první se připojí kopie rozhodnutí o přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.  



Příloha č. 2 k výběrovému řízení   

   

 

 

 

 

        MĚSTO   NEPOMUK                                                    
 
  

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – O 

BEZÚHONNOSTI 

 

 

Jméno a příjmení: ……………….……………….…………………………….   

 

Datum narození: ……...………………….….………………………………..   

 

 

Čestně prohlašuji, že jsem bezúhonný(á) ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991 Sb., O obecní policii ve   
znění pozdějších předpisů, neboť nejsem ten, kdo byl:   

a) pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody vyšší než 5 let nebo k   
výjimečnému trestu,   

b) v posledních 15 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody   
převyšující 2 roky, avšak nepřevyšující 5 let,   

c) v posledních 10 letech pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin s horní hranicí trestní sazby odnětí svobody   
nepřevyšující 2 roky, nebo   

d) v posledních 5 letech pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný z nedbalosti, jestliže jeho jednání, kterým spáchal   
trestný čin, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona.   

Dále nejsem ten:   

a) jehož trestní stíhání pro úmyslný trestný čin bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o schválení narovnání a od tohoto   
zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto   
zákona,   

b) proti němuž bylo vedeno trestní řízení pro úmyslný trestný čin, ve kterém bylo pravomocně rozhodnuto o podmíněném   
zastavení trestního stíhání nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, a to do dne nabytí právní moci   
rozhodnutí o tom, zda se osvědčil, nebo do uplynutí lhůty, v níž má být rozhodnuto, že se osvědčil, je-li jednání, kterým   
spáchal trestný čin, v rozporu s posláním strážníka podle tohoto zákona, nebo   

c) jehož trestní stíhání pro provinění bylo zastaveno pravomocným rozhodnutím o odstoupení od trestního stíhání a od   
tohoto zastavení ještě neuplynuly 2 roky, je-li jednání, kterým spáchal provinění, v rozporu s posláním strážníka podle   
tohoto zákona.   

 

Bezúhonnost uchazeče o zaměstnání strážníka podle odstavce 1 písm. a) se prokazuje výpisem z  
Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců. Bezúhonnost podle odstavce 1 písm. b) a c) prokazuje  
uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců.   
    
Dále jsem si vědom (a) toho, že jako uchazeč o zaměstnání strážníka, čekatel nebo strážník je povinen  
osobě, která jménem obce jedná v pracovněprávních vztazích (§ 4 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., O  
obecní policii ve znění pozdějších předpisů), do 15 dnů ode dne zahájení trestního stíhání písemně  
oznámit, že proti němu bylo zahájeno trestní stíhání. K oznámení připojí kopii usnesení o zahájení  
trestního stíhání nebo v oznámení uvede výrok tohoto rozhodnutí, včetně označení orgánu, který jej  
vydal.   

 

Dne………………………………………..2021    
 
Podpis:   …………………………………………………..                                                                                                                                

 


