
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 26/2017  
státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví 

 
ze dne 13. září 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, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“), vydávám tento služební předpis, kterým z pozice služebního 
orgánu podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona stanovuji požadavky pro služební místo: 
 
1) ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví (2370). 

 
 

 
Čl. 1 

 
Požadavky pro služební místo 

 
 

1) Pro služební místo ředitele odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného 
zdraví (2370) se stanoví požadavek: 
a) odborné způsobilosti podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání 

a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 
zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, nebo vzdělání 
v magisterském studijním programu a doložení dokladu o získání odborné 
způsobilosti zdravotnických pracovníků, nebo jiných odborných pracovníků ve 
zdravotnictví podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání 
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností 
souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
zákonů, nebo vzdělání v magisterském studijním programu ekonomického zaměření; 

b) úrovně znalosti cizího jazyka, a to znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny 
odpovídající alespoň 1. stupni znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové 
zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy1. 

 
 

Čl. 2 
 

Obory služby 

 

1) Pro služební místo ředitele odboru strategie a řízení ochrany a podpory veřejného 
zdraví (2370) se stanoví obory služby:  
Finance, 
Zdravotnictví a ochrana zdraví. 
 

 

 
 

                                                           
1 Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví Seznam standardizovaných 

jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech. 



Čl. 3 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se: 
 
1) Bod 1) úvodní věty, Čl. 1 bod 1) a Čl. 2 bod 1) služebního předpisu státního tajemníka 
v Ministerstvu zdravotnictví č. 11/2017 ze dne 1. března 2017, kterým se stanoví další 
požadavky pro některá služební místa ve služebním úřadu. 
 
 
 
      Čl. 4 

Účinnost 
 
Tento služební předpis nabývá účinnosti dne 13. září 2017. 
 
 
 

 
 

Praha, 13. září 2017        Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda 

státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 


