Ústřední inspektorát
Těšnov 1163/5
110 00 Praha 1

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO SLUŽEBNÍHO POMĚRU
A ZAŘAZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO
podle
zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, adresovaná generálnímu inspektorovi Drážní inspekce
po
Údaje o žadateli:
Jméno(a), Příjmení a
Titul(y) před, za jménem:
Datum narození:
Adresa trvalého pobytu1:
Adresa pro doručování
(ID datové schránky):2
Kontakt
(e-mail, telefonní číslo)3:

Specifikace žádosti:

X Žádám o přijetí do služebního poměru a zařazení na:
služební místo:

inspektor

v odboru:

Územní inspektorát Ostrava

v oddělení:

Oddělení II provozu a určených technických zařízení

Čestné prohlášení:
prohlašuji, v návaznosti na § 25 odst. 1 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, že jsem státním
občanem České republiky, resp. členského státu EU nebo státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském
prostoru;
prohlašuji, v návaznosti na § 25 odst. 1 písm. e) a § 26 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, že jsem
dosáhl/a vzdělání stanoveného zákonem o státní službě pro výše uvedené služební místo;
prohlašuji, na základě znalosti svého zdravotního stavu, že jsem způsobilý/á k výkonu služby dle § 25 odst. 1 písm. f) zákona č.
234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, resp. že jsem zdravotně způsobilý/á dle § 1 odst. 1 písm. c) a § 2 písm. b) bod 1
vyhlášky č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve
znění pozdějších předpisů.
prohlašuji, v návaznosti na § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném znění, s odvoláním na
příslušná ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, že jsem plně svéprávný/á, resp. že
má svéprávnost nebyla soudem omezena, a způsobilý/á k právním úkonům.

Seznam příloh žádosti:
Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců resp. obdobný doklad o bezúhonnosti, není-li žadatel státním
občanem České republiky4. Pokud výpis z evidence Rejstříku trestů nepřikládáte, požádejte níže služební orgán, aby si jej
z Rejstříku trestů vyžádal.
Strukturovaný profesní životopis.
Doklad o dosaženém vzdělání1 [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona].

1 Jde-li o cizince bez trvalého pobytu na území České republiky, uvede místo hlášeného přechodného pobytu na území České republiky. Jde-li o občana České republiky, který nemá
trvalý pobyt na území, uvede adresu místa pobytu v cizině.
2 Je-li adresa odlišná od adresy trvalého pobytu, nebo má-li žadatel zřízenou datovou schránku, která je primárním způsobem doručování.
3 Nepovinný údaj.
4 Jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i
státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen „domovský stát“), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.
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Žádám o to, aby si v souladu s § 26 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, v platném
znění, za účelem ověření, zda žadatel splňuje předpoklad bezúhonnosti, služební orgán vyžádal od
Rejstříku trestů výpis z evidence Rejstříku trestů týkající se žadatele a v této souvislosti mu poskytuji
potřebné osobní údaje:
Rodné příjmení
Rodné číslo:
Místo narození:

Žádám o to, aby v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, služební
orgán obstaral ze své úřední evidence tyto doklady5:

Poznámky6:

Prohlašuji, že údaje uvedené v žádosti, dokladech a v přílohách jsou pravdivé, aktuální a úplné.
Dále prohlašuji, že v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, v platném znění, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto v rámci řízení o žádosti
poskytuji, byly zpracovávány pro účely výše uvedeného řízení.
Žádám, aby po ukončení výběrového řízení byly moje osobní doklady 4:
vráceny na uvedenou adresu
skartovány

V

dne

…............................................................................................

podpis žadatele

Záznamy služebního orgánu7:
Průkaz totožnosti8 ................................................................č. ............................................... předložen dne ..................................................

…...........................................................................................

podpis oprávněné úřední osoby

5 Pokud hodlá žadatel využít žádosti dle § 6 odst. 2 správního řádu, uvede název příloh žádostí, které již má služební orgán k dispozici na základě své dřívější úřední činnosti (např.
které jsou součástí personálního spisu) – např. doklad o dosaženém vzdělání.
6 Do poznámky žadatel uvede jiné důležité skutečnosti, které mají dopad na rozhodování o žádosti:
1. požadavek na povolení kratší služební doby dle § 116 zákona o státní službě (s tím, že tento požadavek vyplývá z jeho dosavadního pracovního poměru), nebo
2. zda zařazením na služební místo může vzniknout situace uvedená v § 43 odst. 1 zákona o státní službě (kdy státní zaměstnanci, kteří jsou sobě navzájem osobami blízkými,
nesmějí být zařazeni ve službě tak, aby jeden byl přímo podřízen druhému, nebo podléhal jeho finanční nebo účetní kontrole).
7 Kromě záznamu o předložení průkazu totožnosti může jít např. o záznamy o předložení některých originálních listin, z nichž služební orgán na místě opatřil kopie a vrátil je
žadateli.
8 Uveďte, o jaký průkaz totožnosti se jedná (např. občanský průkaz).
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