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VELITEL ÚTVARU SPECIÁLNÍCH OPERACÍ
VOJENSKÉ POLICIE

vyhlašuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ SYSTEMIZOVANÝCH MÍST
STARŠÍCH INSPEKTORŮ – OSOBNÍ OCHRANA VVIP

TERMÍN ODEVZDÁNÍ 
STRUKTUROVANÝCH 

PROFESNÍCH ŽIVOTOPISŮ
Nejpozději do 30. 6. 2008

na e-mailovou adresu mlipo@seznam.cz 
(připište k životopisu i číslo mobilního 

telefonu; do životopisu uveďte především 
ty skutečnosti, které prokazatelně 
potvrzují, že jste aktivní jedinec, který 
je schopen na sobě a pro ostatní tvrdě 
pracovat a dosahovat nadprůměrných 
výsledků ve své činnosti).

TERMÍNY A PRŮBĚH 
DALŠÍCH KOL 

VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Ω Po posouzení zaslaných 

životopisů budou vybraní 
účastnící výběrového řízení 

kontaktováni telefonicky v průběhu 
měsíce července 2008 a bude s nimi 
dohodnut termín osobního pohovoru 
(v některých výjimečných případech 
je možné dohodnout osobní pohovor 
i individuálně).
Ω  Osobní pohovory proběhnou 

především ve dnech 7. 8. a 8. 8. 2008 
(na toto období doporučujeme 
s předstihem si zajistit volno) nebo 
individuálně v osobně dohodnutých 
termínech. 

Ω  Po posouzení výsledků pohovorů 
budou vybraní účastníci výběrového 
řízení pozváni k účasti v intenzivní 
testovací části, která proběhne 
ve dnech 11. 8 – 15. 8. 2008 (na toto 
období doporučujeme s předstihem si 
zajistit volno), a o tomto rozhodnutí 
budou vybraní účastníci informováni 
nejpozději dne 8. 8. 2008 ve večerních 
hodinách telefonicky.

POŽADUJEME
Ω  5 let praxe u ozbrojených sil nebo 

ozbrojených sborů
Ω  předpoklad pro získání bezpečnostní prověrky 

na stupeň TAJNÉ
Ω  vynikající fyzickou zdatnost
Ω  výborný zdravotní stav, psychickou a fyzickou 

odolnost
Ω  středoškolské vzdělání s maturitou
Ω  nadprůměrné řidičské schopnosti a zkušenosti 
Ω  dobrou znalost Prahy a ČR
Ω  všeobecný rozhled a kultivovaný projev
Ω  nadprůměrné výsledky ve střelbě a v úpolových 

sportech nebo bojových uměních
Ω  znalost anglického jazyka a zahraniční mise

(je výhodou)
Ω  vysokou motivovanost, komunikativnost 

a samostatnost stejně jako schopnost pracovat v týmu 
Ω  ochotu pracovat v režimu pravidelné a dlouhodobé 

odloučenosti
Ω  aktivitu, konstruktivní přístup a ochotu nést 

zodpovědnost za výsledky své činnosti
Ω  osobnost, která hledá spíše profesi než pouze 

zaměstnání

NABÍZÍME
Ω  získání profesně unikátní kvalifi kace 

(nadstandardní výcvik a praxe)
Ω  zodpovědnou a prestižní práci (prostředí VVIP, 

specifi cká „fi remní kultura“ organizace)
Ω  neustálé zdokonalování v relevantních odbornostech 

(s předpokladem vykonávat vlastní instruktorskou 
a lektorskou činnosti v přidělených odbornostech)

Ω  možnost nasazení v zahraničí
Ω  možnost kariérních přestávek a návratu na původní 

místo pro činnost v profesně relevantních oblastech 
mimo resort MO (především bezpečnostní činnosti 
u mezinárodních organizací)

Ω  dobré platové podmínky (9. platová třída, příplatky, 
příspěvek na bydlení) a výhody plynoucí ze služebního 
poměru vojenského policisty


