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Městská část Praha 3
Úřad městské části
Odbor kancelář úřadu
Oddělení personální práce a mezd

Forma přihlášek a ostatních dokumentů potřebných k výběrovému řízení dle 
zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Uchazeč podá k územnímu samosprávnému celku písemnou přihlášku,  která musí obsahovat tyto
náležitosti:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození,
- státní příslušnost,
- místo trvalého pobytu,
- číslo  občanského  průkazu  nebo  číslo  dokladu  o  povolení  k pobytu,  jde-li  o  cizího  

státního občana,
- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce je třeba doložit:

- životopis,  ve  kterém  se  uvedou  údaje  o  dosavadních  zaměstnáních  a  o  odborných  
znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též
obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,

- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

K výběrovému řízení vedoucích úředníků je třeba navíc doložit:

- splnění  předpokladů  podle  zákona  č.  451/1991  Sb.,  kterým  se  stanoví  některé  další
předpoklady  pro výkon  některých  funkcí  ve  státních  orgánech  a  organizacích  (osvědčení
MVČR a čestné prohlášení). 

Termín podání přihlášky je uveden vždy v každém  Oznámení o výběrovém řízení.  Přihlášky, které
budou podány po tomto datu, nejsou do výběrového řízení zařazeny.

1) Podání přihlášky v listinné podobě

Přihlášku do výběrového řízení lze zaslat prostřednictvím služeb České pošty na adresu: 
Oddělení personální práce a mezd, Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, 130
00, 
nebo osobně doručit do podatelny městské části Praha 3 na téže adrese. 

2) Podání přihlášky v elektronické podobě

Přihlášku  do  výběrového  řízení  a  ostatní  požadované  dokumenty  může  uchazeč  zaslat  též
elektronicky:

a) ze své datové schránky do datové schránky městské části Praha 3 - eqkbt8g

Výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů,  kopie  dokladu  o  nevyšším  dosaženém  vzdělání,  příp.
splnění předpokladů k výkonu funkce vedoucího úředníka musejí být zaslány:
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- buď  ve  formě  elektronického  originálu  (tj.  musejí  být  opatřeny  kvalifikovaným  el.
podpisem  nebo  kvalifikovanou  el.  pečetí  a  kvalifikovaným  časovým  razítkem
vystavující instituce), který je možno získat např. na Portálu občana, nebo

- ve  formě  elektronického  výstupu  z  autorizované  konverze  dle  §  22  zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (více
zde: Konverze – Czech POINT), 

b) emailem na adresu elektronické podatelny podatelna@praha3.cz. 

V tomto případě  musí uchazeč opatřit  přihlášku svým uznávaným elektronickým podpisem.
Výpis  z  evidence  Rejstříku  trestů,  kopie  dokladu  o  nevyšším  dosaženém  vzdělání,  příp.
splnění předpokladů k výkonu funkce vedoucího úředníka musejí být zaslány:

- buď  ve  formě  elektronického  originálu  (tj.  musejí  být  opatřeny  kvalifikovaným  el.
podpisem  nebo  kvalifikovanou  el.  pečetí  a  kvalifikovaným  časovým  razítkem
vystavující instituce), který je možno získat např. na Portálu občana, nebo

- ve  formě  elektronického  výstupu  z  autorizované  konverze  dle  §  22  zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (více
zde: Konverze – Czech POINT  .  
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