
 

 

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA SLUŽEBNÍ MÍSTO  

VRCHNÍ MINISTERSKÝ RADA V ODDĚLENÍ NÁRODNÍHO CENTRA 

ELEKTRONICKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ ODBORU IT A ELEKTRONIZACE 

ZDRAVOTNICTVÍ (2682) 

 
Praha 24. května 2021 

Č. j.: MZDR 21614/2021-3/PER  
 

Státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje 
výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení národního 
centra elektronického zdravotnictví odboru IT a elektronizace zdravotnictví, 
 
v oboru služby: Informační a komunikační technologie. 
 
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu 
neurčitou1. 
  
Služební místo je dle přílohy č. 1 k zákonu zařazeno do 14. platové třídy. 
 
Charakteristika činností služebního místa: 

- podílí se na zpracovávání analýz oblastí digitalizace elektronického zdravotnictví; 
- podílí se na zpracování metodik pro zavádění digitalizace v resortu zdravotnictví; 
- správa centrálního repozitory Enterprise architektur s využitím dodavatelských 

služeb; 
- zpracování návrhů na řešení a vypracování podkladů pro rozhodování; 
- kontrola realizace projektů elektronizace. 

 

Služebním působištěm je Praha. 
 
Předpokládaným měsícem nástupu na služební místo je srpen 2021. 
 
Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může 
zúčastnit žadatel, který: 

1. Splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.: 
a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu 

Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody 
o Evropském hospodářském prostoru;  
Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti 
nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 
zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství2 popř. prostou 
kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, 
nejpozději před konáním pohovoru. 

 

 
                                                 
1 Má-li být na základě výsledku výběrového řízení na volné služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, přijme se 
tato osoba do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců, není-li v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvedena doba kratší (§ 29 
odst. 1 zákona). Bylo-li výběrové řízení vyhlášeno obsazení volného služebního místa ve služebním poměru na dobu neurčitou, má státní zaměstnanec po 
úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou (§ 42 zákona).  
2 Písemné čestné prohlášení o státním občanství je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní 
příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení. 



b) dosáhl věku 18 let; 

c) je plně svéprávný; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá 
písemným čestným prohlášením3. 

d) je bezúhonný; 
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá 
výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Pokud 
žadatel do žádosti poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku 
trestů4, není již povinen výpis z evidence Rejstříku trestů doložit, neboť si ho služební 
orgán vyžádá na základě poskytnutých údajů přímo od Rejstříku trestů.  
Není-li žadatel státním občanem České republiky, je povinen doložit bezúhonnost 
obdobným dokladem o bezúhonnosti5. 

e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské 
vzdělání v magisterském studijním programu;  

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá 
příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém 
vzdělání (vysokoškolského diplomu). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona 
doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání6; uvedenou listinu 
lze v takovém případě doložit následně, nejpozději bezprostředně před konáním 
pohovoru; 

f) má potřebnou zdravotní způsobilost;  
Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným 
prohlášením7. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 
zákona služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské 
prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách; 
 

2. Splňuje požadavky stanovené služebním předpisem č. 45/2020 státního tajemníka 
v Ministerstvu zdravotnictví ze dne 25. listopadu 2020, kterým se stanoví další 
požadavky pro vybraná služební místa ve služebním úřadu, ve znění pozdějších 
předpisů:  

a) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení 
„Vyhrazené“ v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů; 
Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií příslušného osvědčení. 
Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude 
z jiných důvodů vyřazena postupem podle § 27 odst. 2 zákona, bude akceptováno, 
pokud žadatel doloží, že podal žádost o vydání osvědčení fyzické osoby příslušného 
stupně utajení nejpozději před vydáním rozhodnutí o přijetí žadatele do služebního 
poměru a zařazení na služební místo. 

b) úroveň znalosti cizího jazyka – znalost angličtiny nebo francouzštiny nebo němčiny 
odpovídající alespoň 1. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované 
jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy8; 
Splnění tohoto požadavku se dokládá originálem nebo úředně ověřenou kopií 
vysvědčení/osvědčení nebo jiného dokladu prokazujícího úroveň znalosti cizího 
jazyka. 
 

                                                 
3 Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti je zahrnuto ve formuláři žádosti. 
4 Rozsah údajů nutných pro obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů je uveden ve formuláři žádosti. 
5 Podle § 26 odst. 1 zákona 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.  
6 Písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání je zahrnuto ve formuláři žádosti a bude považováno za doložené, pokud žadatel zaškrtne a doplní 
příslušné pole vztahující k tomuto čestnému prohlášení. 
7 Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti je zahrnuto ve formuláři žádosti. 
8 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24156/2019 ze dne 3. září 2019, kterým se stanoví Seznam standardizovaných 
jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. 



 

K žádosti dále žadatel přiloží: 

a) strukturovaný profesní životopis, 

b) motivační dopis. 
 

Další informace o služebním místě:  
a) platový tarif až 46 840 Kč (v závislosti na počtu let praxe v souladu s přílohou č. 2 

k nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve 
znění pozdějších předpisů) a k tomu osobní příplatek (v závislosti na schopnostech, 
dovednostech a výkonu),  

b) možnosti odborného a profesního růstu ve státní službě,  
c) příjemné pracovní prostředí v centru Prahy.  

 
Další výhody:  

a) 25 dní dovolené,  
b) pružná služební doba, 
c) 5 dní indispozičního volna,  
d) široká nabídka benefitů, 
e) 6 dní služebního volna k individuálním studijním účelům,  
f) odborná knihovna v budově MZ (možnost zapůjčení odborné literatury), 
g) příspěvek na stravování,  
h) možnost stravování v budově MZ. 

 

Omezení některých práv státních zaměstnanců (§ 81 zákona): 

1. Státní zaměstnanec nesmí být členem řídících nebo kontrolních orgánů obchodních 
korporací provozujících podnikatelskou činnost, s výjimkou případů, kdy byl do těchto 
orgánů vyslán služebním orgánem. 

2. Státní zaměstnanec může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle zákona 
pouze s předchozím písemným souhlasem služebního orgánu (§ 81 odst. 2 zákona). 

 

Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve 
lhůtě do 14. června 2021, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu v Ministerstvu 
zdravotnictví prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: 
Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2, nebo osobně podané na 
podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost včetně požadovaných listin 
(příloh) bude nutno doručit v uzavřené obálce s uvedením jména žadatele 
a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně musí být obálka 
označena slovy: „Neotvírat“ a „Výběrové řízení na služební místo vrchního 
ministerského rady v oddělení národního centra elektronického zdravotnictví odboru 
IT a elektronizace zdravotnictví (2682)“.  
 
Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým 
podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu mzcr@mzcr.cz nebo prostřednictvím 
datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: pv8aaxd). Datová zpráva, 
obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“  
a „Výběrové řízení na služební místo vrchního ministerského rady v oddělení národního 
centra elektronického zdravotnictví odboru IT a elektronizace zdravotnictví (2682)“. 
 
Žadatel nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.  
 
Formuláře vztahující se k výběrovému řízení jsou k dispozici na adrese:  
Formuláře pro výběrová řízení – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz) 
 
 
 

mailto:mzcr@mzcr.cz
https://www.mzcr.cz/formulare-pro-vyberova-rizeni/


S ohledem na současnou epidemiologickou situaci spojenou s rizikem onemocnění  
COVID-19 Ministerstvo zdravotnictví informuje o možnosti realizace výběrového pohovoru  
on-line formou. Bližší informace podá ministerstvo každému žadateli následně. 
 
Ministerstvo zdravotnictví podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních 
a pracovních míst. 
 
 
 
 
 

Mgr. Stanislav Měšťan 
státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 

 
 
Vyvěšeno dne: 24. 5. 2021 Svěšeno dne:   
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