
 

SLUŽEBNÍ  PŘEDPIS  č.  18/2015 

státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví 

ze dne 21. prosince 2015, 

kterým se stanoví další požadavky na služební místa odborného rady v oddělení 
hygieny obecné a komunální a odborného/vrchního referenta v oddělení hygieny 

obecné a komunální a v oddělení hygieny výživy v Krajské hygienické stanici 
Libereckého kraje se sídlem v Liberci 

 

V souladu s § 11 a § 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“), 
vydává státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví z důvodu neobsazeného místa služebního 
orgánu – vedoucího služebního úřadu – ředitele Krajské hygienické stanice Libereckého kraje 
se sídlem v Liberci, jako služební orgán podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona tento služební 
předpis, kterým se stanovují další požadavky pro služební místa systemizovaná v Krajské 
hygienické stanici Libereckého kraje se sídlem v Liberci:  

1) Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální Liberci 

2) Odborný/ vrchní referent v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci 

3) Odborný/vrchní referent v oddělení hygieny výživy pro Liberec a Jablonec nad Nisou 
 
 

Čl. 1 

Obory služby 

Pro služební místa se stanovují obory služby: 

Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci: 

 Zdravotnictví a ochrana zdraví  

Odborný/ vrchní referent v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci: 

 Zdravotnictví a ochrana zdraví  

Odborný/vrchní referent v oddělení hygieny výživy pro Liberec a Jablonec nad Nisou: 

 Zdravotnictví a ochrana zdraví 

 Potravinářská výroba a péče o potraviny. 

 

 
Čl. 2 

Odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci 

Pro služební místo odborný rada v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci  se stanoví 
požadavky:  

a) vysokoškolské vzdělání v akreditovaném magisterském studijním programu v oboru 
ochrana veřejného zdraví nebo přírodovědného či matematicko-fyzikálního 
zaměření, a 

b) řidičské oprávnění pro skupinu B.   

   

 
 
 
 



 
 

Čl. 3 

Odborný/vrchní referent v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci 

Pro služební místo odborný/vrchní referent v oddělení hygieny obecné a komunální v Liberci 
se stanoví požadavky: 

a) vzdělání zaměřené na oblast zdravotnictví (zdravotnický studijní obor) nebo vzdělání 
přírodovědného či technického směru, a  

b) řidičské oprávnění pro skupinu B.   
 
 

Čl. 4 

Odborný/vrchní referent v oddělení hygieny výživy pro Liberec a Jablonec nad Nisou 

Pro služební místo odborný/vrchní referent v oddělení hygieny výživy pro Liberec a Jablonec 
nad Nisou se stanoví požadavky: 

a) vzdělání zaměřené na oblast zdravotnictví (zdravotnický studijní obor) nebo vzdělání 
přírodovědného či technického směru, a   

b) řidičské oprávnění pro skupinu B.   
 

Čl. 5 

Účinnost 

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 
 
 
 
 

V Praze dne 21. 12. 2015  

                                                                              Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda 
                                                               státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 

 


