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Dodatek č. 2

Statut

Národní ústav duševního zdraví

Statut Národního ústavu duševního zdraví schválený Ministerstvem zdravotnictví dne 
6. 9. 2016 (dále jen „Statut"), ve znění Dodatku č. 1 ke Statutu schváleného Ministerstvem 
zdravotnictví dne 15. 8. 2019 se mění a doplňuje tímto Dodatkem č. 2 ke Statutu (dále jen 
„Dodatek č. 2) takto:

1.
Doplňuje se text čl. 1 odst.2 - Úvodní ustanovení - ve znění:

„a Opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne ________________
pod čj. MZDR 43848/2021-1/OPŘ, včetně vydání úplného znění zřizovací listiny."

2021 vydaného

Nové úplné znění tohoto čl. 1 odst. 2 ie následující:

„NUDZ 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. 5. 2007, č.j.: MZDR 2942/2007. Tyto dokumenty 
byly změněny a doplněny úplným zněním zřizovací listiny ze dne 29. 5. 2012 č.j.: 17267- 
XV/2012. Na základě opatření o změně zřizovací listiny č.j.: MZDR 20341/2014-4/FIN ze dne 
1. prosince 2014 bylo vydáno úplné znění zřizovací listiny vydané pod čj.: MZDR 32743/2014- 
2/FIN ze dne 1. prosince 2014, která byla změněna a doplněna Opatřením Ministerstva 
zdravotnictví ze dne 6. 9. 2016 vydaného pod č.j. MZDR 39663/2016-1/OPŘ, včetně vydání 
úplného znění zřizovací listiny NUDZ ze dne 6. 9. 2016 a Opatřením Ministerstva zdravotnictví 
ze dne 15. srpna 2019 vydaného pod čj. MZDR 20098/2019-6/OPR a Opatřením Ministerstva
zdravotnictví ze dne________________  2021 vydaného pod čj. MZDR 43848/2021-1/OPŘ,
včetně vydání úplného znění zřizovací listiny."

2.
V čl. 2 - Hlavní a jiná činnost NUDZ - se za stávající odstavec č. 5 doplňuje novy odstavec 
č. 6 ve znění:

„6. NUDZ vykonává činnosti podporující proces reformy péče o duševní zdraví". 

Současně se stávající odstavec č. 6 přečísluje na odstavec č. 7.

3.
V_čl. 2, dle původního značení v odst. 6 a dle nového značení v odst. 7 - Hlavní a jiná činnost 
NUDZ - se ruší odrážka ve znění: „- 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;" a nahrazuje se novvm zněním uvedeným v novém článku 5 dle 
bodu č. 7 tohoto Dodatku č. 2.

4.
V čl. 2, dle původního značení v odst. 6 a dle nového značení v odst. 7 - Hlavní a jiná činnost 
NUDZ - se doplňuje odrážka ve znění:

poskytování služeb obecného hospodářského zájmu podle přílohy č. 3 zřizovací listiny - 
Pověřovací akt."
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5.
Ruší se text čl. 3 odst. 4 - Vnitřní vztahy a organizační členění NUDZ - ve znění:

„Ředitele v jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností určený náměstek, 
a to buď:
- náměstek pro vědu a výzkum, 

náměstek pro klinický výzkum,
- náměstek pro vzdělávání,
- ekonomicko-provozní náměstek."

a nahrazuje se textem ve znění:

„Ředitele v jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností ekonomicko- 
provozní náměstek."

6.
Ruší se text čl. 3 odst. 5 - Vnitřní vztahy a organizační členění NUDZ - ve znění:

„Ředitel může delegovat pravomoci na své náměstky:
- náměstka pro vědu a výzkum
- náměstka pro klinický výzkum 

náměstka pro vzdělávání 
ekonomicko-provozního náměstka."

a nahrazuje se textem ve znění:

„Ředitel může delegovat pravomoci na své náměstky;
- náměstka pro vědu a vzdělávání,
- náměstka pro léčebnou péči,
- náměstka pro rozvoj systému péče o duševní zdraví,
- ekonomicko-provozního náměstka."

7.
Doplňuje se nový čl. 5 - Krizová připravenost a kybernetická bezpečnost - v následujícím 
znění:

„Čl. 5.
Krizová připravenost a kybernetická bezpečnost

1. NUDZ plní v souladu s příslušnými právními předpisy, zvláštními předpisy, směrnicemi 
a dalšími dokumenty z oblasti krizové připravenosti úkoly a opatření k zajištění připravenosti 
NUDZ na řešení mimořádných událostí a krizových situací.

2. V souladu s ustanovením zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších 
předpisů, plní NUDZ úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením krizových situací včetně 
úkolů spojených s obranou státu a za tímto účelem zpracovává plán krizové připravenosti.

3. NUDZ plní úkoly spojené s kybernetickou bezpečností v souladu s metodickými pokyny 
schválenými Výborem pro řízení kybernetické bezpečnosti MZČR a zveřejněnými ve Věstníku 
MZČR."



Současně se stávající čl. 5 přečísluje na čl. 6.

7.
Ruší se Příloha č. 1 ke Statutu - Seznam pracovišť - a nahrazuje se novým zněním Přílohy č. 
1 - Seznam výzkumných pracovišť, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

8.
Ruší se znění Přílohy č. 2 ke Statutu - Organizační schéma - a nahrazuje se novým zněním 
Přílohy č. 2 - Organizační schéma, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

9.
Tímto Dodatkem č. 2 se nemění ostatní části Statutu.

10.
Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení 
obdrží Ministerstvo zdravotnictví a jedno vyhotovení Národní ústav duševního zdraví.

11.
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho schválení Ministerstvem zdravotnictví a účinnosti 
1. ledna 2022. Na Ministerstvu zdravotnictví je veden čj. MZDR 43846/2021/OPŘ a jeho 
nedílnou součástí je Příloha č. 1 - Seznam výzkumných pracovišť NUDZ a Příloha č. 2 - 
Organizační schéma.

3 11V Klecanech dne 2021

PhDr. PetrWinkler, Ph.D. 
ředitel

Národní ústav duševního zdraví

í. 12.
V Praze dne 2021

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA 
ministr zdravotnictví



Příloha č. 1 - Seznam výzkumných pracovišť

Výzkumný program 1 (VP1) - Preklinický 

Výzkumný program 2 (VP2) - Klinický

Výzkumný program 3 (VP3) - Veřejného duševního zdraví

Výzkumná centra



Příloha č. 2 ke statutu NUDZ

Ředitel

Úsek vědecký a 
vzdělávací

Úsek rozvoje péče o 
duševní zdraví

Úsek hospodársko- 
technícké správy

Úsek klinický Úsek ředitele

l
Výzkumný program 

preklinický Projekty k
implementaci politik 
v oblasti duševního 

zdraví

Hospodářsko- 
technická správa 

NUDZ

Klinika NUDZVýzkumný program 
klinický

Výzkumný program
veřejného duševní 

zdraví

Výzkumná centra



Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sděluji, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 144001020-25785-
211208124248, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:
bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:
Ministerstvo zdravotnictví

Datum vyhotovení doložky:
8.12.2021

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
Eva Sadílková

144001020-25785-211208124248

Poznámka:
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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