
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 2/2018  
státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví 

 
ze dne 8. ledna 2018, 

 
 

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 místo: 
 
 
1) ministerský rada v oddělení zdravotní péče odboru zdravotních služeb (2237), 
2) vrchní ministerský rada v oddělení elektronizace agend a projektové podpory 

odboru informatiky (2600),  
3) ministerský rada v oddělení elektronizace agend a projektové podpory odboru 

informatiky (2601), 
4) ministerský rada v oddělení elektronizace agend a projektové podpory odboru 

informatiky (2602), 
5) ministerský rada v oddělení kybernetické bezpečnosti a provozu systému odboru 

informatiky (2604), 
6) ministerský rada v oddělení kybernetické bezpečnosti a provozu systému odboru 

informatiky (2605), 
7) ministerský rada v oddělení kybernetické bezpečnosti a provozu systému odboru 

informatiky (2599). 
 
 
 
 

Čl. 1 
 

Požadavky pro služební místo 
 

1) Pro služební místo ministerského rady v oddělení zdravotní péče odboru 
zdravotních služeb (2237) se stanoví požadavek: 

a) vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu se zdravotnickým 
zaměřením. 
 

 
Čl. 2 

 
Obory služby 

 

1) Pro služební místo ministerského rady v oddělení zdravotní péče odboru 
zdravotních služeb (2237) se stanoví obor služby: 
Zdravotnictví a ochrana zdraví. 
 

2) Pro služební místo vrchního ministerského rady v oddělení elektronizace agend a 
projektové podpory odboru informatiky (2600) se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 



3) Pro služební místo ministerského rady v oddělení elektronizace agend a projektové 
podpory odboru informatiky (2601) se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 

4) Pro služební místo ministerského rady v oddělení elektronizace agend a projektové 
podpory odboru informatiky (2602) se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 

5) Pro služební místo ministerského rady v oddělení kybernetické bezpečnosti a 
provozu systému odboru informatiky (2604) se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 

6) Pro služební místo ministerského rady v oddělení kybernetické bezpečnosti a 
provozu systému odboru informatiky (2605) se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 

7) Pro služební místo ministerského rady v oddělení kybernetické bezpečnosti a 
provozu systému odboru informatiky (2599) se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 

 
 
      Čl. 4 

 
Účinnost 

 
Tento služební předpis nabývá účinnosti dne 8. ledna 2018. 
 

 

 

 

 

Praha, 8. ledna 2018       Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda 

státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 


