
SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9/2018  
státního tajemníka v Ministerstvu zdravotnictví 

 
ze dne 28. února 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 investiční výstavby odboru evropských fondů a 

investičního rozvoje (2136); 
2) ministerský rada v oddělení hygieny výživy, předmětů běžného užívání, dětí a 

mladistvých odboru ochrany veřejného zdraví (2411); 
3) ministerský rada v oddělení informačních a komunikačních technologií odboru 

informatiky (2594); 
4) ministerský rada v oddělení informačních a komunikačních technologií odboru 

informatiky (2595). 
 
 

 
Čl. 1 

 
Požadavky pro služební místa 

 
1) Pro služební místo ministerského rady v oddělení investiční výstavby odboru 

evropských fondů a investičního rozvoje (2136), 
se stanoví požadavek: 
a) vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru stavebního, 

biomedicínského, technického nebo ekonomického inženýrství.  
 
2) Pro služební místo ministerského rady v oddělení hygieny výživy, předmětů 

běžného užívání, dětí a mladistvých odboru ochrany veřejného zdraví (2411), 
se stanoví požadavek: 
a) vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu v oboru ochrany 

veřejného zdraví nebo chemického nebo potravinářského nebo přírodovědného 
zaměření.  

 
 
 

Čl. 2 
 

Obory služby 

 

1) Pro služební místo ministerského rady v oddělení investiční výstavby odboru 
evropských fondů a investičního rozvoje (2136), 
se stanoví obor služby: 
Finance. 

 
 



2) Pro služební místo ministerského rady v oddělení hygieny výživy, předmětů 
běžného užívání, dětí a mladistvých odboru ochrany veřejného zdraví (2411), 
se stanoví obor služby: 
Zdravotnictví a ochrana zdraví. 
 
 

3) Pro služební místo ministerského rady v oddělení informačních a komunikačních 
technologií odboru informatiky (2594), 
se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 

4) Pro služební místo ministerského rady v oddělení informačních a komunikačních 
technologií odboru informatiky (2595), 
se stanoví obor služby: 
Informační a komunikační technologie. 
 

 
      Čl. 3 

 
Zrušovací ustanovení 

 
Zrušují se: 
 
1) Bod 2) úvodní věty, Čl. 1 bod 2) a Čl. 2 bod 2) služebního předpisu státního tajemníka 
v Ministerstvu zdravotnictví č. 57/2016 ze dne 16. září 2016. 
    
 
      Čl. 4 

 
Účinnost 

 
Tento služební předpis nabývá účinnosti dne 28. února 2018. 
 

 

 

 

Praha, 28. února 2018      Mgr. et Mgr. et Mgr. Ivo Beneda 

státní tajemník v Ministerstvu zdravotnictví 


