
Vnitřní předpis MP č. 1/2018 
vydaný Zastupitelstvem města Přerova 

 

Zásady pro poskytování náborového příspěvku 

zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do 

Městské policie Přerov 

 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání vydává tento vnitřní předpis: 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

 

1. Statutární město Přerov má zájem na zabezpečování místních záležitostí veřejného 

pořádku v rámci působnosti obce Městskou policií Přerov (dále jen „MP“) a na plnění 

úkolů MP stanovených právními předpisy. K zajištění řádného plnění úkolů MP je 

nezbytné její dostatečné personální obsazení stanoveným počtem zaměstnanců 

statutárního města Přerova zařazených do MP. 

 

2. Tento vnitřní předpis upravuje podmínky pro poskytnutí náborového příspěvku 

zaměstnancům statutárního města Přerova zařazeným do MP. 

 

 

Článek II. 

Podmínky poskytnutí náborového příspěvku 

 

1. Náborový příspěvek lze poskytnout těmto zaměstnancům: 

 

a) zaměstnanci statutárního města Přerova zařazenému do MP jako čekatel v případě, že 

úspěšně vykoná zkoušku, kterou se ověřuje odborná způsobilost podle § 4d zákona č. 

553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o obecní 

policii“) nebo 

b) zaměstnanci statutárního města Přerova zařazenému do MP jako strážník v případě, že 

ke dni vzniku pracovního poměru splňoval všechny podmínky pro výkon funkce 

strážníka obecní policie stanovené zákonem o obecní policii, včetně odborné 

způsobilosti dle § 4d tohoto zákona, 

c) pokud v posledních 2 letech nepracoval na MP Přerov na pozici „strážník“. 

 

2. Náborový příspěvek lze poskytnout pouze zaměstnancům uvedeným v odst. 1 tohoto 

článku smlouvy, pokud jejich pracovní poměr k statutárnímu městu Přerov vznikl po 

účinnosti tohoto vnitřního předpisu. 

 

3. Výše náborového příspěvku činí 50.000 Kč. 



 

4. Náborový příspěvek bude zaměstnanci poskytnut na základě darovací smlouvy mezi 

statutárním městem Přerov jako zaměstnavatelem a zaměstnancem. O uzavření 

darovací smlouvy v jednotlivém případě vždy rozhoduje Zastupitelstvo města Přerova, 

a to na základě žádosti zaměstnance. Předlohu pro zasedání orgánů statutárního města 

Přerova týkající se uzavření darovací smlouvy dle tohoto odstavce zpracovává 

Kancelář tajemníka, oddělení personální.  

 

5. Přílohou žádosti zaměstnance o poskytnutí náborového příspěvku bude osvědčení o 

odborné způsobilosti podle § 4e zákona o obecní policii. 

 

6. Náborový příspěvek bude poskytnut zaměstnanci ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření 

darovací smlouvy bezhotovostním převodem na účet zaměstnance. 

 

7. Darovací smlouva o poskytnutí náborového příspěvku bude obsahovat ustanovení o 

tom, že zaměstnanec je povinen vrátit zaměstnavateli poměrnou část náborového 

příspěvku v případě, že jeho pracovní poměr k statutárnímu městu Přerov skončí před 

uplynutím 5 let ode dne uzavření darovací smlouvy. Poměrná část náborového 

příspěvku, kterou je povinen zaměstnanec v takovém případě vrátit, bude určena jako 

násobek počtu kalendářních dnů ode dne skončení pracovního poměru zaměstnance do 

uplynutí 5 let ode dne uzavření darovací smlouvy a podílu částky 50.000 Kč a 

celkového počtu kalendářních dnů ode dne uzavření darovací smlouvy do uplynutí 5 

let. 

 

8. Na poskytnutí náborového příspěvku není právní nárok. 

 

 

Článek III. 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen Zastupitelstvem města Přerova na jeho 38. zasedání 

konaném dne 23.4. 2018 usnesením č. ……………….. 

 

2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 24.4. 2018. 

 

 

V Přerově dne  24.4. 2018 

 

 

 

 

………………………………….    ………………………………. 

   Mgr. Vladimír Puchalský                Ing. Petr Měřínský 

             primátor       náměstek primátora 

 

 

Za správnost: Městská policie Přerov 


