
STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU 
LÉČIV 

• Absolventy na služební pozice Odborný hodnotitel Oddělení notifikace zdravotnických prostředků
• Absolventy na služební pozice Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků
• Absolventa na služební pozici Odborný posuzovatel Oddělení registrace osob a odborných posudků
• Studenty na spolupráci formou dohody o pracovní činnosti (DPČ) na Oddělení notifikace zdravotnických 

prostředků

Odborný hodnotitel Oddělení notifikace zdravotnických prostředků
• Zpracovávání žádostí v RZPRO – žádosti o notifikaci zdravotnických prostředků a jejich změn a vydávání 

certifikátů volného prodeje
• Obsluha informačního systému – Registru zdravotnických prostředků (RZPRO)
• Podílení se na tvorbě koncepce a celostátní koordinaci oblasti zdravotnických prostředků
• Účast na mezinárodních a evropských skupinách

Odborný hodnotitel Oddělení registrace osob a odborných posudků
• Tvorba koncepce a koordinace v registraci osob a zdravotnických prostředků
• Příprava procesů a interních směrnic Ústavu v oblasti registrace osob zacházejících se zdravotnickými pro-

středky a registrace a notifikace zdravotnických prostředků
• Obsluha informačního systému registrace osob a notifikace zdravotnických prostředků (RZPRO)
• Zpracování agend s celostátní působností v oblasti zdravotnických prostředků, koordinace všech aktivit 

vyžadujících data o registrovaných a notifikovaných osobách a zdravotnických prostředcích nebo jinak 
napojených na RZPRO

• Zpracování dotazových agend souvisejících s legislativou zdravotnických prostředků
• Testování a komunikace nalezených chyb a problémů v databázi osob a zdravotnických prostředků RZPRO 

za účelem jejich zdokonalení
• Příprava dokumentace klíčových procesů odboru, standartních operačních postupů a praktických návodů 

k provozu RZPRO
• Další agendy určené nadřízenými v oblasti zdravotnických prostředků za účelem splnění úkolů celého 

odboru (např. krátkodobá realokace pro jiné agendy)
 
Odborný posuzovatel Oddělení registrace osob a odborných posudků
• Posuzování povahy výrobků (hraniční agenda) a vydávání stanovisek v oblasti posuzování povahy výrob-

ku a v oblasti zatřídění zdravotnického prostředku (ZP), která jsou podkladem pro rozhodnutí o hraničním 
výrobku a rozhodnutí o zatřídění ZP

• Vydávání stanovisek v oblasti posuzování povahy výrobku a v oblasti zatřídění ZP na základě žádostí
• Komunikace s ostatními orgány státní správy v rozsahu agendy týkající se povahy výrobků
• Spolupráce s oddělením preklinické a klinické dokumentace v oblasti posuzování povahy výrobků (hra-

niční agenda)

Jste čerstvý absolvent FBMI ČVUT se zájmem o oblast 
zdravotnických prostředků?

Tak neváhejte a pojďte k nám! 

SÚKL je moderní a flexibilní služební úřad, který si cení práce  
a znalostí svých zaměstnanců. Bližší informace k agendě Odboru 
zdravotnických prostředků naleznete zde: www.niszp.cz

HLEDÁME:



• Spolupráce s regulačními institucemi v oblasti ZP (zejména s MZ ČR, Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví, notifikovanými osobami, Státním úřadem pro jadernou bezpečnost)

• Sledování vývoje předpisů v ČR a v EU v oblasti ZP a poskytování informací o nich zaměstnancům Ústavu 
i veřejnosti

DPČ na Oddělení notifikace zdravotnických prostředků (DLOUHODOBÁ BRIGÁDA)
• Hlavní pracovní náplní je obsluha Registru zdravotnických prostředků (RZPRO) – posuzování žádostí  

o notifikaci, zpracování žádostí o změnu údajů
• Testování a komunikace nalezených chyb a problémů v RZPRO za účelem jeho zdokonalení
• Požadujeme docházku v rozsahu maximálně 20 hodin/týdně (s možností napracování hodin při absenci)

NABÍZÍME:

• Zajímavou práci v oblasti zdravotnických prostředků
• Prostor pro seberealizaci a další profesní růst včetně kvalitního vzdělávání
• Pružnou pracovní dobu
• 5 týdnů dovolené
• 5 sick days ročně
• Jazykové kurzy
• Příspěvek na stravování (stravenky/závodní stravování)
• Příspěvek na penzijní připojištění/životní pojištění
• Příspěvek na kulturu, sport a volný čas
• Zaměstnaneckou knihovnu
• Půjčovnu sportovních potřeb 
• Při spolupráci formou DPČ nabízíme dlouhodobou brigádu, zajímavé finanční ohodnocení a získání od-

borné praxe v oblasti zdravotnických prostředků

KONTAKT:
Ing. Andrea Golová
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 49 / 48, 100 41 Praha 10
Telefon: +420 272 185 905
E-mail: andrea.golova@sukl.cz
Web: www.sukl.cz


