
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 

státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví  

č. 8/2021 

ze dne 15. března 2021, 

kterým mění služební předpis tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020, 

kterým se stanoví další požadavky pro vybraná služební místa  

ve služebním úřadu 

 

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví jako služební orgán oprávněný podle 

§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) ve spojení s 

§ 11 odst. 4 zákona stanoví:  

 

ČÁST PRVNÍ 

ZMĚNA SLUŽEBNÍHO PŘEDPISU 

Čl. 1 

Služební předpis tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020, kterým se stanoví 

další požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu se mění takto: 

1. „Příloha č. 1 zní: 

 

Příloha č. 1 ke služebnímu předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020  
ze dne 25.listopadu 2020 

ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2000     důvěrné ano   

2002     důvěrné     

2004      vyhrazené     

2005     vyhrazené      

2006   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
tajné ano 

  

2008     tajné ano   

2009     tajné ano   

2010     tajné ano   

2012    eng (1) tajné ano   

2014       ano   

2015   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2016   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
tajné ano 

  

2017   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  



2018   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2019     důvěrné     

2020           

2021     vyhrazené     

2022           

2023           

2024           

2025           

2026           

2027           

2029     důvěrné     

2030           

2031           

2032     vyhrazené     

2033   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
důvěrné ano 

  

2034     vyhrazené     

2035           

2036           

2037 právo a právní věda   vyhrazené     

2038 právo a právní věda         

2040           

2041           

2042           

2045           

2046           

2047           

2048           

2050 právo a právní věda         

2051 právo a právní věda         

2052           

2055     vyhrazené     

2056     vyhrazené     

2057     vyhrazené     

2058     vyhrazené     

2060     vyhrazené     

2061 právo a právní věda         

2062     vyhrazené     

2063   
eng(3), fre(3), 

ger(3) 
vyhrazené   

  

2064   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2065   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2066   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2067   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2068   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
důvěrné   

  

2069   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2070   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2071   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
vyhrazené   

  

2072   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
vyhrazené   

  

2073   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
důvěrné   

  

2074   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
vyhrazené   

  

2076   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2077   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2081           

2082 právo a právní věda         

2083           

2092   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2093           

2094           

2095     vyhrazené     

2097           

2098           

2100           

2101           

2102           

2103     vyhrazené     

2104     vyhrazené     

2105           

2107     vyhrazené     

2108           

2111           

2112           

2113   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2115           

2117     vyhrazené     

2118           

2119           

2120           

2121           

2123           

2125           

2126           

2127           

2128           

2129           

2130           

2131           

2132           

2133           

2134           

2135           

2136           

2137           

2138 

stavební inženýrství, 
nebo biomedicínské 

inženýrství, nebo 
ekonomie 

      

  

2139 

stavební inženýrství, 
nebo biomedicínské 

inženýrství, nebo 
ekonomie 

      

  

2140           

2142           

2144           

2145     důvěrné     

2146           

2148           

2150           

2151           

2155           

2158   
eng(1), freg(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2159           

2160           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2161   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2162           

2163           

2164           

2165   
eng(1),fre(1), 

ger(1) 
    

  

2167           

2168           

2169           

2170           

2171           

2172           

2173           

2174           

2175   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2176   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2177   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2178   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2179   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2180           

2181   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2182   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2183   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2184   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2186   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2187   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
důvěrné ano 

  

2188     vyhrazené     

2189 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
důvěrné   

  

2190           

2191 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2192 právo a právní věda         

2193 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2194 právo a právní věda         

2195 právo a právní věda         

2196 právo a právní věda         

2197 právo a právní věda         

2198 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2199 právo a právní věda         

2200 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2201 právo a právní věda         

2202   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2203 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2204           

2205 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2206 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
 důvěrné   

  

2207 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2208 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2209 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2210 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2211 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2212 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2213 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
  vyhrazené   

  

2214           

2215 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2216 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2217 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2218 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2219 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2220        
  

2221           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2222           

2223 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2224 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2225 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2226 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2227   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2228           

2229           

2231   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2232 zdravotnické 
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2233   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2234 zdravotnické          

2235 zdravotnické          

2236 zdravotnické          

2237 zdravotnické          

2238           

2240 zdravotnické  
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2241 zdravotnické          

2242 zdravotnické          

2243           

2247           

2251   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2252   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2253   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2256           

2257   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2258   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2259   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2260   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2261   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2262           

2263   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2264   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2266           

2267           

2268           

2269           

2270   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2271           

2272   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2273   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2274   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2275   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2276           

2277   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2278   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2279   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2280   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2281           

2283           

2284           

2285           

2286           

2287           

2288   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2289 
ošetřovatelství, nebo 

pedagogika, nebo 
management 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

vyhrazené   
  

2290           

2291 
ošetřovatelství, nebo 

pedagogika, nebo 
management 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2292           

2294           

2295           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2296 
management, nebo 
právo a právní věda 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2297           

2299           

2300   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

ano 

2301   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2302   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2303 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2305   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2306   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2307           

2308           

2310   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
důvěrné   

  

2311           

2313           

2314           

2315           

2316           

2317           

2320           

2322           

2323   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2326   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2327           

2328           

2330           

2331           

2332           

2333           

2334           

2335           

2336           

2337           

2338           

2340           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2341           

2343           

2348 právo a právní věda         

2351           

2354 
všeobecné lékařství, 

nebo farmacie 
      

  

2355 
všeobecné lékařství, 

nebo farmacie 
      

  

2356 právo a právní věda         

2358 právo a právní věda         

2359 
všeobecné lékařství, 
nebo farmacie, nebo 
právo a právní věda 

      

  

2360 farmacie         

2363 farmacie         

2364 farmacie         

2365 právo a právní věda   vyhrazené     

2366 právo a právní věda         

2367 právo a právní věda         

2368   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
tajné ano 

  

2369     vyhrazené     

2373           

2374           

2375           

2376           

2378   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2379           

2380           

2382   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2383   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2384   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2385   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2386   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2387           

2388   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
tajné ano 

  

2389           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2391   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2392           

2393     důvěrné     

2394           

2396 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

důvěrné   
  

2397 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2399 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2400 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

      
  

2401 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

      
  

2402 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2403   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2404           

2405           

2406           

2407   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2408           

2409 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo 

lékařství, nebo ochran 
veřejného zdraví 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    

  

2410 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

přírodovědné 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    

  

2412 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

přírodovědné 

      

  

2413 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

přírodovědné 

 
 
 
 
 
  

    

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2414 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

pedagogické 

      

  

2415           

2417           

2418           

2419           

2420           

2421 právo a právní věda         

2422           

2424           

2426           

2427           

2429           

2434           

2437   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2439           

2440           

2442           

2444           

2445           

2447   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2448   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2449   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2451     důvěrné     

2452           

2454           

2455           

2458           

2459           

2460           

2461           

2462           

2464           

2466           

2468           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2469 právo a právní věda         

2470           

2471           

2472           

2475           

2476           

2477           

2482   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2483   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2484   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2485   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2486   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2487           

2489           

2490           

2491   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2492           

2493           

2500           

2501           

2502           

2503           

2511           

2516     důvěrné ano   

2535           

2536           

2539           

2541           

2542           

2543           

2544           

2545           

2546           

2547           

2548           

2549           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2551           

2552           

2553           

2554           

2555           

2556           

2557           

2559           

2560           

2561           

2562           

2563           

2564           

2565           

2566           

2567           

2568           

2570           

2571           

2572           

2573           

2574           

2575           

2576           

2577           

2578           

2592     vyhrazené     

2594           

2595           

2596           

2599           

2600     vyhrazené     

2601           

2602           

2604           

2606           

2608           

2609           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2610   eng (1)       

2611 zdravotnické         

2612           

2613           

2614           

2615           

2616           

2618   eng (1) důvěrné     

2620   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2621           

2623    eng(1) tajné ano   

2625      důvěrné     

2626 právo a právní věda         

2627           

2628           

2629   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2630   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2631           

2632           

2633           

2634           

2635           

2636           

2637           

2638           

2639           

2640           

2641           

2643           

2644           

2645     vyhrazené     

2646           

2647   
 eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené    

  

2648           

2649   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2650           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2651   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2652           

2653   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2654           

2656   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2657           

2658 právo a právní věda         

2660   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2661           

2662           

2663           

2664           

2665 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2666 
všeobecné lékařství, 
nebo farmacie, nebo 
právo a právní věda 

  důvěrné   

  

2667 právo a právní věda   důvěrné     

2669           

2670 právo a právní věda         

2671   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2672           

2673   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2674           

2675           

2676           

2677           

2678           

2679           

2682   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2683   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2684   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2685   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2686   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2687   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2688   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2689   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2690   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2691   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2692   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2693   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2694   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2695   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2696           

2697           

2698 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2699   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2700           

2701           

2702           

2703           

2704           

2705           

2706           

2707           

2709   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2710   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2711   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2712           

2713           

2714           

2715           

2716           

2718           

2719 
  

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2720           

2721     důvěrné     

2722           

2723           

2724           

2725           

2726           

2727           

„. 

 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

ÚČINNOST 

 

Čl. 2 

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení. 

 

 

 

 

Č.j. MZDR 52384/2020-11/PER 

 

 

Mgr. Stanislav Měšťan v. r. 

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 



Úplné znění s vyznačením změn 

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 

státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví  

č. 45/2020 

ze dne 25. listopadu 2020, 

kterým se stanoví další požadavky pro vybraná služební místa  

ve služebním úřadu 

 

 

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví jako služební orgán oprávněný podle 
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“) ve spojení s 
§ 11 odst. 4 zákona stanoví:  

 
 

ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A PŘEDMĚT ÚPRAVY 

Čl. 1 

Tento služební předpis upravuje postup při stanovení a uveřejnění požadavků pro 

vybraná služební místa v souladu s § 25 odst. 5 zákona a uveřejnění požadavku podle 

§ 25 odst. 4 zákona.  

 

ČÁST DRUHÁ 

POŽADAVKY NA VYBRANÝCH SLUŽEBNÍCH MÍSTECH 

Čl. 2 

(1) Služební orgán stanoví pro vybraná služební místa ve služebním úřadu  

a. požadavek odborného zaměření vzdělání, 

b. požadavek znalosti cizího jazyka, 

c. požadavek způsobilosti mít přístup k utajovaným informacím. 

(2) Stanovení požadavků dle odstavce 1 provede služební orgán uveřejněním seznamu 

služebních a pracovních míst v příloze k tomuto služebnímu předpisu. U vybraných 

služebních míst bude označeno stanovení požadavků dle odstavce 1. 

(3) Seznam služebních a pracovních míst a požadavků stanovených pro vybraná služební 

místa je uveden v příloze č. 1 k tomuto služebnímu předpisu. U každého služebního místa 

v seznamu je uvedena jeho identifikace podle ID služebního místa spolu s vyznačením 

stanovených požadavků dle odstavce 1 v případě, že ke stanovení dochází.  

Čl. 3 

Služební orgán uveřejní služební místa, u nichž vláda v rámci systemizace stanovila 

nezbytný požadavek státního občanství České republiky. Ustanovení pro stanovení 

požadavků se na uveřejnění podle tohoto odstavce použijí obdobně.  



ČÁST TŘETÍ 

ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ 

Čl. 4 

Zrušuje se: 

1. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 4/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

2. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 7/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

3. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 9/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

4. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 14/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

5. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 26/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

6. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 3/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

7. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 8/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

8. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 10/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

9. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 17/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

10. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 18/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

11. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 19/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

12. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 22/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

13. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 27/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

14. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 31/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

15. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 35/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

16. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 38/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

17. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 41/2020, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

18. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 1/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

19. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 2/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

20. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 3/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 



21. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 15/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

22. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 20/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

23. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 21/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

24. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 22/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

25. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 25/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

26. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 28/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

27. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

28. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 31/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

29. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 33/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

30. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 35/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

31. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 37/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

32. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 38/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

33. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 40/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

34. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 43/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

35. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 44/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

36. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 47/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

37. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 50/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

38. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 53/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

39. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 55/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

40. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 57/2019, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

41. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 1/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

42. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 2/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

43. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 4/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 



44. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 5/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

45. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 6/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

46. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 7/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

47. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 9/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

48. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 12/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

49. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 13/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

50. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

51. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 17/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

52. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 18/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

53. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 22/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

54. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 25/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

55. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 26/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

56. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 27/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

57. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 28/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

58. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 29/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

59. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

60. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 34/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

61. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 35/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

62. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 36/2018, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

63. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 1/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

64. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 2/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

65. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 3/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

66. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 4/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 



67. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 5/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

68. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 9/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

69. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 10/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

70. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 11/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

71. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 12/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

72. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 13/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

73. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 15/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

74. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

75. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 18/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

76. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 19/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

77. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 22/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

78. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 25/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

79. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 26/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

80. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 28/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

81. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 29/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

82. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 32/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

83. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 34/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

84. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 35/2017, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

85. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 1/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

86. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 2/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

87. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 4/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

88. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 12/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

89. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 13/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 



90. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 15/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

91. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

92. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 20/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

93. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 21/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

94. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 22/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

95. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 23/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

96. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 25/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

97. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 26/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

98. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 27/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

99. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 30/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

100. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 33/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

101. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 34/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

102. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 37/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

103. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 39/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

104. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 40/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

105. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 43/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

106. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

107. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 46/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

108. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 48/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

109. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 49/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

110. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 50/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

111. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 51/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

112. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 53/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 



113. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 54/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

114. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 56/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

115. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 57/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

116. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 61/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

117. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 62/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

118. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 64/2016, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

119. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 4/2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

120. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 6/2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

121. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 10/2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

122. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 11/2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

123. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 12/2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

124. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 13/2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu; 

125. Služební předpis státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 15/2015, kterým se 

stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

ÚČINNOST 

Čl. 5 

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2020. 

 

 

 

 

Č.j. MZDR 52384/2020-1/PER 

 

 

Mgr. Stanislav Měšťan v. r. 

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 



Příloha č. 1 ke služebnímu předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 45/2020  
ze dne 25.listopadu 2020 

ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2000     důvěrné ano   

2002     důvěrné     

2004      vyhrazené     

2005     vyhrazené      

2006   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
tajné ano 

  

2008     tajné ano   

2009     tajné ano   

2010     tajné ano   

2012    eng (1) tajné ano   

2014       ano   

2015   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2016   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
tajné ano 

  

2017   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2018   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2019     důvěrné     

2020           

2021     vyhrazené     

2022           

2023           

2024           

2025           

2026           

2027           

2029     důvěrné     

2030           

2031           

2032     vyhrazené     

2033   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
důvěrné ano 

  

2034     vyhrazené     

2035           

2036           

2037 právo a právní věda   vyhrazené     

2038 právo a právní věda         

2040           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2041           

2042           

2045           

2046           

2047           

2048           

2050 právo a právní věda         

2051 právo a právní věda         

2052           

2055     vyhrazené     

2056     vyhrazené     

2057     vyhrazené     

2058     vyhrazené     

2060     vyhrazené     

2061 právo a právní věda         

2062     vyhrazené     

2063   
eng(3), fre(3), 

ger(3) 
vyhrazené   

  

2064   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2065   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2066   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2067   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2068   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
důvěrné   

  

2069   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2070   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2071   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
vyhrazené   

  

2072   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
vyhrazené   

  

2073   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
důvěrné   

  

2074   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
vyhrazené   

  

2076   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2077   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2081           

2082 právo a právní věda         



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2083           

2092   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2093           

2094           

2095     vyhrazené     

2097           

2098           

2100           

2101           

2102           

2103     vyhrazené     

2104     vyhrazené     

2105           

2107     vyhrazené     

2108           

2111           

2112           

2113   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2115           

2117     vyhrazené     

2118           

2119           

2120           

2121           

2123           

2125           

2126           

2127           

2128           

2129           

2130           

2131           

2132           

2133           

2134           

2135           

2136           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2137           

2138 

stavební inženýrství, 
nebo biomedicínské 

inženýrství, nebo 
ekonomie 

      

  

2139 

stavební inženýrství, 
nebo biomedicínské 

inženýrství, nebo 
ekonomie 

      

  

2140           

2142           

2144           

2145     důvěrné     

2146           

2148           

2150           

2151           

2155           

2158   
eng(1), freg(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2159           

2160           

2161   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2162           

2163           

2164           

2165   
eng(1),fre(1), 

ger(1) 
    

  

2167           

2168           

2169           

2170           

2171           

2172           

2173           

2174           

2175   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2176   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2177   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2178   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2179   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2180           

2181   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2182   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2183   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2184   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2186   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2187   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
důvěrné ano 

  

2188     vyhrazené     

2189 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
důvěrné   

  

2190           

2191 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2192 právo a právní věda         

2193 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2194 právo a právní věda         

2195 právo a právní věda         

2196 právo a právní věda         

2197 právo a právní věda         

2198 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2199 právo a právní věda         

2200 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2201 právo a právní věda         

2202   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2203 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2204           

2205 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2206 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
 důvěrné   

  

2207 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2208 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2209 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2210 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
vyhrazené   

  

2211 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2212 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2213 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
  vyhrazené   

  

2214           

2215 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2216 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2217 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2218 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2219 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2220        
  

2221           

2222           

2223 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2224 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2225 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2226 
ekonomické nebo právo 

a právní věda 
      

  

2227   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné ano 

  

2228           

2229           

2231   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2232 zdravotnické 
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2233   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2234 zdravotnické          

2235 zdravotnické          



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2236 zdravotnické          

2237 zdravotnické          

2238           

2240 zdravotnické  
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2241 zdravotnické          

2242 zdravotnické          

2243           

2247           

2251   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2252   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2253   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2256           

2257   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2258   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2259   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2260   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2261   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2262           

2263   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2264   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2266           

2267           

2268           

2269           

2270   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2271           

2272   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2273   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2274   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2275   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2276           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2277   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2278   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2279   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2280   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2281           

2283           

2284           

2285           

2286           

2287           

2288   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2289 
ošetřovatelství, nebo 

pedagogika, nebo 
management 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

vyhrazené   
  

2290           

2291 
ošetřovatelství, nebo 

pedagogika, nebo 
management 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2292           

2294           

2295           

2296 
management, nebo 
právo a právní věda 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2297           

2299           

2300   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

ano 

2301   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2302   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2303 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2305   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2306   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2307           

2308           

2310   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
důvěrné   

  

2311           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2313           

2314           

2315           

2316           

2317           

2320           

2322           

2323   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2326   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2327           

2328           

2330           

2331           

2332           

2333           

2334           

2335           

2336           

2337           

2338           

2340           

2341           

2343           

2348 právo a právní věda         

2351           

2354 
všeobecné lékařství, 

nebo farmacie 
      

  

2355 
všeobecné lékařství, 

nebo farmacie 
      

  

2356 právo a právní věda         

2358 právo a právní věda         

2359 
všeobecné lékařství, 
nebo farmacie, nebo 
právo a právní věda 

      

  

2360 farmacie         

2363 farmacie         

2364 farmacie         

2365 právo a právní věda   vyhrazené     



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2366 právo a právní věda         

2367 právo a právní věda         

2368   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
tajné ano 

  

2369     vyhrazené     

2373           

2374           

2375           

2376           

2378   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2379           

2380           

2382   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2383   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2384   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2385   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2386   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2387           

2388   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
tajné ano 

  

2389           

2391   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2392           

2393     důvěrné     

2394           

2396 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

důvěrné   
  

2397 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2399 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2400 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

      
  

2401 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

      
  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2402 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2403   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2404           

2405           

2406           

2407   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2408           

2409 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo 

lékařství, nebo ochran 
veřejného zdraví 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    

  

2410 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

přírodovědné 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    

  

2412 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

přírodovědné 

      

  

2413 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

přírodovědné 

 
 
 
 
 
  

    

  

2414 

potravinářství, nebo 
chemické, nebo ochrana 
veřejného zdraví, nebo 

pedagogické 

      

  

2415           

2417           

2418           

2419           

2420           

2421 právo a právní věda         

2422           

2424           

2426           

2427           

2429           

2434           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2437   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2439           

2440           

2442           

2444           

2445           

2447   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2448   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2449   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2451     důvěrné     

2452           

2454           

2455           

2458           

2459           

2460           

2461           

2462           

2464           

2466           

2468           

2469 právo a právní věda         

2470           

2471           

2472           

2475           

2476           

2477           

2482   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2483   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2484   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2485   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2486   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2487           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2489           

2490           

2491   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2492           

2493           

2500           

2501           

2502           

2503           

2511           

2516     důvěrné ano   

2535           

2536           

2539           

2541           

2542           

2543           

2544           

2545           

2546           

2547           

2548           

2549           

2551           

2552           

2553           

2554           

2555           

2556           

2557           

2559           

2560           

2561           

2562           

2563           

2564           

2565           

2566           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2567           

2568           

2570           

2571           

2572           

2573           

2574           

2575           

2576           

2577           

2578           

2592     vyhrazené     

2594           

2595           

2596           

2599           

2600     vyhrazené     

2601           

2602           

2604           

2606           

2608           

2609           

2610   eng (1)       

2611 zdravotnické         

2612           

2613           

2614           

2615           

2616           

2618   eng (1) důvěrné     

2620   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2621           

2623    eng(1) tajné ano   

2625      důvěrné     

2626 právo a právní věda         

2627           

2628           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2629   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2630   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2631           

2632           

2633           

2634           

2635           

2636           

2637           

2638           

2639           

2640           

2641           

2643           

2644           

2645     vyhrazené     

2646           

2647   
 eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené    

  

2648           

2649   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2650           

2651   
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  

2652           

2653   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2654           

2656   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2657           

2658 právo a právní věda         

2660   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2661           

2662           

2663           

2664           

2665 právo a právní věda 
eng(1), ger(1), 

fre(1) 
    

  



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2666 
všeobecné lékařství, 
nebo farmacie, nebo 
právo a právní věda 

  důvěrné   

  

2667 právo a právní věda   důvěrné     

2669           

2670 právo a právní věda         

2671   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2672           

2673   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2674           

2675           

2676           

2677           

2678           

2679           

2682   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2683   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
vyhrazené   

  

2684   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2685   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2686   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2687   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
důvěrné   

  

2688   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2689   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2690   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2691   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2692   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2693   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2694   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2695   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2696           

2697           



ID místa 
Požadavek odborného 

zaměření vzdělání 
Požadavek 

znalosti jazyka 

Způsobilost 
seznamovat se 
s utajovanými 
informacemi 

Požadavek na 
občanství ČR 

Zákaz konkurence 

2698 
zdravotnické, 

přírodovědné nebo 
technické 

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2699   
eng(1), fre(1), 

ger(1) 
    

  

2700           

2701           

2702           

2703           

2704           

2705           

2706           

2707           

2709   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2710   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2711   
eng(2), fre(2), 

ger(2) 
    

  

2712           

2713           

2714           

2715           

2716           

2718           

2719 
  

eng(1), fre(1), 
ger(1) 

    
  

2720           

2721     důvěrné     

2722           

2723           

2724           

2725           

2726           

2727           
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