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SLUŽEBNÍ  P ŘEDPIS 

náměstka ministra vnitra pro státní službu 
ze dne 3. března 2015,  

 
kterým se stanoví další požadavky pro služební míst a státních tajemník ů 

v ministerstvech a v Ú řadu vlády 
 
 

Náměstek ministra vnitra pro státní službu, jako služební orgán podle § 10 
odst. 1 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“), pro slu-
žební místa státních tajemníků v ministerstvech a v Úřadu vlády podle § 25 odst. 5 
zákona stanoví:    

 
Čl. 1 

Obecné požadavky na služební místo státního tajemní ka 

Pro služební místo státního tajemníka se stanoví požadavek 

a) vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, 

b) znalosti anglického, francouzského nebo německého jazyka v rozsahu alespoň 
2.  úrovně (stupně) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky 
stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy1) (dále jen 
„stupeň znalosti cizího jazyka“),  

c) způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi alespoň stupně utajení 
„Důvěrné“ podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  

 
Čl. 2 

Zvláštní požadavky na služební místo státního tajem níka  

(1) V Úřadu vlády České republiky se 

a) znalost cizího jazyka uvedeného v čl. 1 písm. b) požaduje v rozsahu alespoň 
1. stupně znalosti cizího jazyka, 

b) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi požaduje alespoň ve 
stupni utajení „Vyhrazené“.  

 (2) V Ministerstvu financí se  

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu požaduje s právním 
nebo ekonomickým zaměřením,  

b) znalost cizího jazyka uvedeného v čl. 1 písm. b) požaduje v rozsahu 3. stupně 
znalosti cizího jazyka, 

                                                 
1) Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24195/2013 ze dne 24. čer-

vence 2013, kterým se stanoví Seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému 
jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. 
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c) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi požaduje alespoň ve 
stupni utajení „Tajné“. 

(3) V Ministerstvu zahraničních věcí se  

a) požaduje znalost anglického jazyka v rozsahu 3. stupně znalosti cizího jazyka, 

b) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi požaduje alespoň ve 
stupni utajení „Tajné“. 

 (4) V Ministerstvu kultury se způsobilost seznamovat se s utajovanými infor-
macemi požaduje alespoň ve stupni utajení „Vyhrazené“.  

 (5) V Ministerstvu práce a sociálních věcí se znalost cizího jazyka uvedeného 
v čl. 1 písm. b) požaduje v rozsahu alespoň 1. stupně znalosti cizího jazyka. 

 (6) V Ministerstvu spravedlnosti se způsobilost seznamovat se s utajovanými 
informacemi požaduje alespoň ve stupni utajení „Tajné“.  

 (7) V Ministerstvu vnitra se vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním 
programu požaduje v oboru právo. 

 (8) V Ministerstvu průmyslu a obchodu se 

a) požadavek podle čl. 1 písm. b) neuplatní, 

b) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi požaduje alespoň ve 
stupni utajení „Vyhrazené“.  

(9) V Ministerstvu zemědělství se  

a) znalost cizího jazyka uvedeného v čl. 1 písm. b) požaduje v rozsahu alespoň 
1. stupně znalosti cizího jazyka, 

b) způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi požaduje alespoň ve 
stupni utajení „Tajné“. 

 (10) V Ministerstvu obrany se způsobilost seznamovat se s utajovanými infor-
macemi požaduje alespoň ve stupni utajení „Tajné“.  

(11) V Ministerstvu dopravy se způsobilost seznamovat se s utajovanými in-
formacemi požaduje alespoň ve stupni utajení „Vyhrazené“.  

(12) V Ministerstvu životního prostředí se požadavek podle čl. 1 písm. b) ne-
uplatní. 

 
Čl. 3 

Účinnost 

 Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 

Č. j. MV-32318-1/OSK-2015 

 
Náměstek ministra vnitra pro státní službu 

RNDr. Josef POSTRÁNECKÝ v. r. 


