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Statut

Národní ústav duševního zdraví

či.‘.
Úvodní ustanovení

Národní ústav duševního zdraví (dále jen „NŮDZ“) je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící
působnosti Ministerstva zdravotnictví a poskytovatelem zdravotních služeb ve smyslu 2 odst. J
zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších
předpisů.

2.
NtIDZ byl zřízen rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 28. 5. 1993 č.j.: PRO-075-19.4.1993,
včetně jeho dodatků a rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 1. 8. 2001 č.j.: 16037/2001 ve znění
dodatku ze dne 10. S. 2007, č.j.: MZDR 2942/2007. Tyto dokumenty byly změněny a doplněny
úplným zněním zřizovací Jistiny ze dne 29. 5. 2012 č.j.: 17267-XV/2012. Na základě opatření o
změně zřizovací Jistiny č.j.: MZDR 20341/2014-4/RN ze dne 1. prosince 2014 bylo vydáno úplné
znění zřizovací Jistiny vydané pod čj.: MZDR 32743/2014-2/FiN ze dne 1.,prosince 2014, která byla
změněna a doplněna Opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 2016 vydaného
pod č.j. MZDR 39663ĺ2016-1/OPR, včetně vydání úplného znění zřizovací listiny NUDZ ze dne

7J 2016.

3.
NÚDZ tvoří jednotný funkční a hospodářský celek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a
nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.

4.
Sídlem NťTDZje obec Klecany, Topolová 742.

5.
iČ NÚDZje 00023752.

ČJ.2.
Hlavní a jiná činnost NÚBZ

Základní úkolem NÚDZ je vědecká a výzkumná činnost a z ní vyplývající vysoce odborná léčebná
péče a pregraduálni a postgraduální výuka studentů medicíny, lékařů a dalších zdravotnických
pracovníků v oborech psychiatrie, ergoterapie, fyzioterapie, geriatrie, klinické psychologie,
neurologie, radiologie a zobrazovací metody (pouze magnetické rezonance).

2.
NÚDZ poskytuje zdravotní služby, tj. zdravotní péči lůžkovou — akutní standardní, a ambulantní —

specializovanou, stacionární. Zdravotní péči poskytuje v oborech psychiatrie, ergoterapie, fyzioterapie,
geriatrie, klinické psychologie, neurologie, radiologie a zobrazovací metody (pouze magnetické
rezonance).

3.
NÚDZ poskytuje služby psychiatrické sestry, sociální služby a služby centra duševního zdraví
výjezdní jednotky zajišt‘ující sociální péči a zdravotní péči ve vlastním prostředí klienta.

NÚDZ — Statut Stránka 1



\
4.,
NUDZ je celostátním klinicky a výzkumně orientovaným pracovištěm pro oblasti týkající se
duševního zdraví.

5.
NÚDZ je výzkumnou organizací, provádí základní a aplikovaný výzkum, zavádění a ověřování
nových metod, podílí se na klinickém hodnocení léčiv a ověřování přístrojových zdravotnických
prostředků s cílem prokázat jejich účinnost, bezpečnost a kvalitu. Získané výsledky šíří
prostřednictvím výuky a publikování. Případný zisk z vědecké a výzkumné činnosti a souvisejících
činností bude reinvestován zpět do těchto činností.

6.
K dalším úkolům NŮDZ patří;

- vzdělávací činnost se zaměřením na klinickou psychiatrii (klinickou psychologii, klinickou
neurofyziologii),

- zavádění výsledků výzkumu do klinické praxe.
- reprezentace české vědy v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany duševního zdraví

v zahraničí a úzká spolupráce s mezinárodními, zvláště pak se SZO, UNESCO, Světovou
federací duševního zdraví apod.,

- znalecká činnost.
- v souladu s ustanovením 29 zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení, ve znění pozdějších

předpisů, plní úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením krizových situací,
- knihovnická, bibliografická a informační,
- odborně publikační,
- hostinská činnost.

ČJ.3.
Vnitřní vztahy a organizační členění NÚDZ

NÚDZ řídí ředitel. který je jmenován a odvoláván z funkce ministrem zdravotnictví.

2.
Ředitel je statutárním orgánem NÚDZ a je oprávněn jednat jménem organizace ve všech záležitostech
a zastupovat NUDZ navenek.

3.
Ředitel odpovídá ministru zdravotnictví za řízení NÚBZ, za organizaci a kontrolu všech činností
NÚDZ, jakož i za jeho hospodaření v souladu s platnými zásadami a finančními prostředky.

4.
Ředitele vjeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností náměstek divize
ekonomické a provozní (DEP).

5.
Ředitel může delegovat pravomoci na své náměstky;

- náměstka pro vědu z výzkum,
- náměstka pro klinický výzkum,
- náměstka pro vzdělávání,
- ekonomicko - provozního náměstka.

Náměstci se v rámci svých pravomocí podílejí na řízení odborné činnosti NÚDZ, po pracovně-právní
stránce však nestojí mezi ředitelem a vedoucími jednotlivých laboratoří.
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6.
Podrobné členění NÚDZ, řídící vztahy, funkční náplně apod. jsou uvedeny v organizačním řádu
NUDZ.

Či. 4.
Poradní orgány ředitele

Mezi poradní orgány ředitele patří vědecká rada, kolegium ředitele a další stálé nebo dočasné poradní
orgány ředitele, které zřizuje dle potřeby.

Či. 5.
Závěrečné ustanovení

Změny a doplňky tohoto statutu vydává ředitel NÚDZ. Tyto změny a doplňky podléhají schválení
Ministerstva zdravotnictví.

2.
Dnem nabytí účinnosti tohoto statutu se ruší statut schválený Ministerstvem zdravotnictví dne 27. 5.
2011.

3.
Tento statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom je založen na
Ministerstvu zdravotnictví a NUDZ.

4.
Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho schválení Ministerstvem zdravotnictví pod čj. MZDR
39663/201 6-3/OPR.

V Klecanech .2016

prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. FRCPsych
ředitel NUDZ

V Praze dne . .. . 16

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví

Příloha:
Seznam pracovišť
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Příloha

Seznam pracovišt‘

NESTAR
Výzkum neurobiologie stárnutí, závislostí a závažných duševních poruch

2.
SPIMPE
Strategické plánování v oblasti duševního zdraví a epidemiologie duševních poruch

3.
NMEHBMS
Národní elektronický systém duševního zdraví a monitorování stavu mozku

4.
EPCLIRA
Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí

5.
SDACR1ND
Poruchy spánku a cirkadiánní rytmy u neuropsychiatrických onemocnění

6.
ABEP
Aplikovaná elektrofyziologie mozku

7.
CLFNIC
Klinické centrum NUDZ

Hospodářsko-technická správa

Oddělení transferu technologií

Sekretariát ředitele
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