
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 18/2017  
státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví 

 
ze dne 12. července 2017 

 
kterým se stanoví další požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu 

 
V souladu s § 11 a § 25 odst. 5 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), 
vydávám tento služební předpis, kterým z pozice služebního orgánu podle 
§ 10 odst. 1 písm. f) zákona stanovuji požadavky pro služební místa: 
 
1) rada / ministerský rada v oddělení uznávání kvalifikací a registru odboru 

ošetřovatelství a nelékařských povolání; 
 

2) ministerský rada v oddělení zdravotnických prostředků odboru farmacie; 
 

3) ministerský rada v oddělení majetkovém a správním odboru přímo řízených 
organizací III; 
 

4) odborný referent v oddělení spisové a archivní služby. 
 

 
 

Čl. 1 
Požadavky pro služební místa 

 
1) Pro služební místo rady / ministerského rady v oddělení uznávání kvalifikací 

a registru odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání se stanoví požadavek 
vysokoškolského vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu 
ekonomického zaměření. 
 

2) Pro služební místo ministerského rady v oddělení zdravotnických prostředků 
odboru farmacie se stanoví požadavek vysokoškolského vzdělání v magisterském 
studijním programu zdravotnického nebo právního zaměření. 
 
 
 

 
Čl. 2 

 
Obory služby 

 

1) Pro služební místo rady / ministerského rady v oddělení uznávání kvalifikací 
a registru odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání se stanoví obor služby: 
Zdravotnictví a ochrana zdraví. 
 

2) Pro služební místo ministerského rady v oddělení zdravotnických prostředků 
odboru farmacie se stanoví obor služby: 
Zdravotnictví a ochrana zdraví. 
 
 



3) Pro služební místo ministerského rady v oddělení majetkovém a správním odboru 
přímo řízených organizací III se stanoví obor služby:  
Hospodaření s majetkem státu a jeho privatizace. 

 
 

4) Pro služební místo odborného referenta v oddělení spisové a archivní služby 
se stanoví obor služby: 
Archivnictví a spisová služba. 

 
 
 
 

Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
1) Ve služebním předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 16/2017 ze dne 
6. června 2017 se zrušují ustanovení stanovující další požadavky pro služební místo odborný 
referent v oddělení spisové a archivní služby.  
 
2) Ve služebním předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 60/2016 ze dne 
11. listopadu 2016 se zrušují ustanovení stanovující další požadavky pro služební místo 
ministerský rada v oddělení majetkovém a správním III. 
 
3) Ve služebním předpisu státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví č. 12/2017 ze dne 
28. března 2017 se zrušují ustanovení stanovující další požadavky pro služební místo 
ministerský rada v oddělení zdravotnických prostředků odboru farmacie. 

 
       
      Čl. 4 

Účinnost 
 
Tento služební předpis nabývá účinnosti dne 12. července 2017. 
 
 
 
 

 
 

Praha, 12. července 2017       Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda 

státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 


