
Informace k výběrovým řízením u volných pracovních míst na Krajském 

úřadu Královéhradeckého kraje 

  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje (dále jen „krajský úřad“) musí při výběru 

zaměstnanců - úředníků - postupovat podle zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v 

platném znění (dále jen „zákona o úřednících“). Výběrová řízení na neúřednické 

pozice být vypisována nemusí.  

 

 

Přihláška nemá stanovenou formu konkrétního tiskopisu, který by 

krajský úřad vyžadoval. Záleží na uchazeči, jakou formu zvolí.  

Motivační dopis není podmínkou, pokud ho v konkrétním Oznámení o 

vyhlášení výběrového řízení nepožadujeme. 

 

Náležitosti přihlášky dle zákona o úřednících:  

jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a 

místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k 

pobytu, datum a podpis uchazeče  

Uvítáme telefonický případně i elektronický kontakt.  

 

 

Povinné přílohy přihlášky dle zákona o úřednících:  

 Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností a 
praxe. 

 Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit 

čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů 
s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad 

osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad 
domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). 

 Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.  

 

Doplňující informace k přihlášce:  

Uchazeč je povinen doložit všechny požadované dokumenty. V případě, že 

uchazeč nedoloží všechny požadované dokumenty, bude personálním oddělením 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vyzván, aby je doložil do určeného 

data.  

Nekompletní přihláška není zařazena do výběrového řízení.  



V Informačním centru RegioCentra - Krajského úřadu Královéhradeckého kraje je 

možné na počkání získat výpis z evidence Rejstříku trestů, dále se zde provádí 

ověřování dokladů.  

Neověřujeme doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání opatřený plastickým 

razítkem nebo otiskem plastického razítka. Ověření těchto dokladů provádí pouze 

notář (§ 9 zákona č. 21/2006 Sb., zákona o ověřování).  

K přihlášce na obsazení funkce vedoucího zaměstnance v úřednické 

pozici, musí uchazeč přiložit lustrační osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., 

kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České 

republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů a čestné 

prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona tohoto zákona.  

Tato povinnost se netýká uchazečů narozených po 1. prosinci 1971.  

Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení materiálů poskytnutých k 

výběrovému řízení, budou tyto po skončení výběrového řízení protokolárně 

skartovány. 

Hlásí-li se uchazeč do více souběžně probíhajících výběrových řízení, 

postačí přiložit povinné přílohy pouze k jedné z přihlášek. Na ostatních 

přihláškách je však nutné uvést poznámku, ke které přihlášce jsou přílohy 

připojeny.  

 

 

Informace o pracovní pozici:  

U pracovní pozice, která je vhodná pro zdravotně postižené, bude tato informace 

uvedena v Oznámení o vyhlášení výběrového místa.  

V textu každého zveřejněného výběrového řízení je uveden kontakt na osobu, 

která podává informace ohledně pracovní pozice, resp. náplně práce.  

 

 

 

Uzávěrka příjmu přihlášek:  

Přihláška musí být doručena Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje ve lhůtě 

uvedené v textu vyhlášeného výběrového řízení. Přihlášky zaslané a doručené po 

tomto datu nejsou zařazeny do výběrového řízení.  

 

 

 



 

Způsob podávání přihlášky:  

 

Přihlášku lze podávat v listinné podobě (osobně nebo prostřednictvím pošty) nebo 

prostřednictvím datových schránek se zaručeným elektronickým podpisem.  

Přihlášku nelze podávat v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu, protože by 

tak nebyl splněn požadavek náležitostí přihlášky a povinných příloh (viz výše).  

 

 

Provozní doba podatelny:  

Pondělí 8:00 - 17:00  

Úterý 8:00 - 14:00  

Středa 8:00 - 17:00  

Čtvrtek 8:00 - 14:00  

Pátek 8:00 - 14:00  

Polední přestávka: 11:00 až 11:30 hodin  

 

Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek: 

Ing. Iva Kutíková  

vedoucí personálního oddělení  

Pivovarské náměstí 1245  

500 03 Hradec Králové  

tel: 495 817 314  

 


