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SLUŽEBNÍ PŘEDPIS Č. 2 
 

ředitele Státního oblastního archivu v Zámrsku 
ze dne 28. srpna 2015, 

 
kterým se stanoví požadavky pro služební místa vedoucích oddělení 

 
Ředitel Státního oblastního archivu v Zámrsku, jako služební orgán podle § 10 odst. 
1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, (dále jen „zákon“), pro služební 
místo vedoucí Oddělení správy a zpracování archivních fondů a sbírek, vedoucí 
Oddělení metodiky, výběru archiválií a kontrolní činnosti, vedoucí Oddělení ochrany, 
využívání a evidence Národního archivního dědictví, vedoucí oddělení Státní okresní 
archiv Hradec Králové, vedoucí oddělení Státní okresní archiv Chrudim, vedoucí 
oddělení Státní okresní archiv Jičín, vedoucí oddělení Státní okresní archiv Náchod, 
vedoucí oddělení Státní okresní archiv Pardubice, vedoucí oddělení Státní okresní 
archiv Rychnov nad Kněžnou, vedoucí oddělení Státní okresní archiv Svitavy se 
sídlem v Litomyšli, vedoucí oddělení Státní okresní archiv Trutnov a vedoucí 
oddělení Státní okresní archiv Ústí nad Orlicí (dále jen „služební místa vedoucích 
oddělení“) podle § 5 odst. 2 zákona a § 25 odst. 5 zákona stanoví: 
 

Čl. 1 
Požadavek pro služební místa vedoucích oddělení 

Pro služební místa vedoucích oddělení se stanoví obor služby 35. Archivnictví a 
spisová služba, dle přílohy nařízení vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby. 

 
Čl. 2 

Další požadavek pro služební místa vedoucích oddělení 
Pro služební místa vedoucích oddělení se ve smyslu § 61 odst. 7 písm. a) zákona 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, stanoví požadavek odborného zaměření 
vysokoškolského vzdělání v magisterském nebo doktorandském studijním oboru 
archivnictví, historie, případně v magisterských nebo doktorandských studijních 
programech historie nebo archivnictví v kombinaci s dalšími obory včetně oborů 
s učitelským zaměřením. 
 

Čl. 3 
Účinnost 

Tento služební předpis nabývá účinnosti dnem jeho vydání. 
Čj. SOAZ-ZA/2015-1125-2 
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