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MINISTERSTVQ
ZDRAVOTNICTVÍ
CESKE REPUBLIKY
ústřední orgán státní správy podle ustanovení 1 zákona č. 2/1 969 Sb., o zřízení ministerstev ajiných ústředních orgánů
státní správy České republiky,
organizační složka státu podle ustanovení 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích.

ZŘIZOVACÍ LISTINA
státní příspěvkové organizace

Národní ústav duševního zdraví
vydaná Ministerstvem zdravotnictví
dne 29. května 2012 pod č.j. MZDR 17267-XV12012
ve smyslu změn podle Opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 1. prosince 2014 pod čj.: MZDR 20341/2014-4/FIN a
ve znění změn provedených Opatřením Ministerstva ;dravptnjtví
vydaného pod čj.: MZDR 3966312016-IIOPR ze dne ..k;(‘C 2016
V souladu s ustanovení 54 odst. 2 zákona Č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením
2 vyhlášky č. 62/2001 Sb,. o hospodaření organízačních složek státu a
státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s
ustanovením
2 odst. J a ustanovení
4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních
službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění
pozdějších předpisů, vydává Ministerstvo zdravotnictví úplné znění zřizovací listiny Národního

jejím

ústavu duševního zdraví.
Národní ústav duševního zdraví (dále jen „organizace“) je státní příspěvková organizace,
jejímž zřízovatelem je Ministerstvo zdravotnictví CR. Organizace je samostatným právním
subjektem.

Označení zřizovatele
Název:

Česká republika

Sídlo:
IČ:

Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2
00024341

-

Ministerstvo zdravotnictví

II.
Označení organizace
Název:
Sídlo:
iČ:

Národní ústav duševní zdraví
obec Klecany, PSC 250 67
00023752

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 11], e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

lIL
Doba vzniku a určení doby, na kterou je organizace zřízena
Organizace byla zřízena rozhodnutím ministra zdravotnictví ze dne 28. května 1993 č.j. PRO
—075—19. 4. 1993.
Organizace je zřízena na dobu neurčitou.
Iv.
Stanovení účelu, pro který byla organizace zřízena, a tornu odpovídajícího předmětu
činnosti organizace

Základní posláním organizace je vědecká, a výzkumná činnost zaměřená na duševní choroby
a na oblast duševního zdraví.
Organizace poskytuje zdravotních služby, tj.
zdravotnĺ péčí:
a) lůžkovou péči
akutní standardní
-

Zdravotní péčí poskytuje v oboru psychiatrie.
b) ambulantní péče
specializovanou
stacionární.
-

-

Zdravotní péči poskytuje v oborech ergoterapie, fyzioterapie, geriatrie, klinická
psychologie, neurologie, psychiatrie, radiologie a zobrazovací metody (pouze
magnetická rezonance).
K dalším činnostem organizace patří:
plnění funkce klinické základny Psychiatrické kliniky 3. LF UK;
vzdělávání vědeckých a odborných pracovníků ve svém oboru působnosti;
podílení se na postgraduálním vzdělávání v rozsahu stanoveném dohodami
s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 03. LF UK, popřípadě
dalšími vysokými školami oprávněnými k postgraduální výuce v oblasti
zdravotnictví;
podílení se na zpracování a šíření odborných lékařských informací;
reprezentování české vědy v oblasti výzkumu duševních poruch a ochrany
duševního zdraví v zahraničí a úzká spolupráce s mezinárodními organizacemi
(zejména Světovou zdravotnickou organizací, UNESCO, Světovou federací
duševního zdraví apod.);
poskytování sociálních služeb;
zajišt‘ování činnosti ekonomické, provozní, technické, investiční, administrativní
a činnosti obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého
zřízení;
-

-

-

-

-

-

-

-

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

v souladu s ustanovením 29 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve
znění pozdějších předpisů, plní organizace úkoly spojené s přípravou na řešení
a řešením krizových situací.
V.
Určení majetku, s nímž je organizace příslušná hospodařit
Organizace je účetní jednotkou. V souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného předmětu činnosti a který tvoří věci
movité a nemovité, práva, pohledávky a závazky. Celkový stav aktiv a pasiv dle rozvahy ke
dni 31. 12. 2013 činí 338 041 062,-- Kč (Příloha č. 2).

vl.
Funkčnĺ označení vedoucího organizace
Vedoucím organizace je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. Ředitel
ustanovuje a odvolává svého zástupce.

VII.
Statut a organizační uspořádání
Bližší vymezení úkolů organizace určuje její statut, který včetně změn a dodatků schvaluje
zřizovatel. Na jeho podkladě vydává ředitel organizace organizační řád.

VIII.
Jiná činnost
V souladu s ustanovením 63 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, vykonává
organizace jinou činnost, jejíž předmět a rozsah je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou
součástí zňzovací listiny.
Ix.

\ Schvalovani pravnich jednani zřizovatelem
Ministerstvo zdravotnictví si podle ustanovení
12 odst. 6, ustanovení
22 odst. 7,
ustanovení 27 odst. 5, ustanovení 27a odst. 2, ustanovení 36 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku Ceské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění (dále jen
ZMS), vyhrazuje právo schvalování následujících právních jednání:
1.

schvalování smluv o úplatném převodu hmotné nemovité věci nebo práva stavby do
vlastnictví Ceské republiky uzavíraných organizací, jestliže kupní cena přesáhne
300.000,-- Kč;

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./fax: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz
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2.

schvalovani smluv o prevodu hmotne movite veci, u ktere prevod nepodleha schvaleni
podle ustanovení 22 odst. 5 ZMS, a nejde přitom o postup podle ustanovení 15
odst. 2 ZMS, uzavíraných organizací, jestliže pořizovací cena přesáhne 300.000,-- Kč
a zároveň doba používání (stáří) věci, jejíž převod podléhá schválení, nepřevyšuje
minimální dobu odepisování pro danou odpisovou skupinu, viz tabulka 30 zákona č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů;

3.

souhlas organizace s přenecháním věci nájemcem do podnájmu na dobu delší než 7
kalendářních dnů vyžaduje schválení zřizovatelem; to platí obdobně v případě,
sjednává-li organizace s vypůjčitelem možnost přenechat věc za úplatu k užívání
jinému a také v případě pachtu;

4.

schvalování právních jednání podle ustanovení 34 a 35 odst. I ZMS (prominutí
dluhu a upuštění od vymáhání pohledávky), pokud jmenovitá hodnota jednotlivé
pohledávky (dluhu) včetně příslušenství přesahuje 500.000,-- Kč; schválením není
dotčen postup podle ustanovení 34 odst. 3 ZMS.

X.
Závěrečná ustanovení
1.
Tato zřizovací listina nabývá platnosti a účinností dnem jejího podpisu ministrem zdravotnictví.
Dodatky ke zřizovací listině se číslují pořadovými čísly a jsou její nedílnou součástí.

rř

V Praze dne

...

‘‘.

2016

j\)
Z‘

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA
ministr zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel./faX; +420 224 971 111, e-mail; mzcr@mzcr.cz, www.mzcr.cz

M1NISTE?STVQ ZDRAVOTNICTVI
CESKE REPUBLIKY

V Praze dne 1. prosince 2014
Č. j.: MZDR 32743/2014-2aIFlN

PŘÍLOHA Č. I KE ZŘIZOVACÍ LISTINĚ
státní příspěvkově organizace
Národní ústav duševního zdraví

JINÁ ČINNOST
Národní ústav duševního zdraví (dále jen organizace) je oprávněn vykonávat na základě
vydaného živnostenského oprávnění podle ustanovení
10 zákona Č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, nebo na základě oprávnění
udělených podle zvláštních předpísů a v souladu s ustanovením
63 zákona
Č. 21812000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změnách některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, následující jinou činnost:
hostinská činnost.
Jiná Činnost musí být sledována odděleně od hlavní Činnosti, hospodářským výsledkem této
Činnosti nesmí být ztráta a náklady na jinou činnost vynaložené musí být v plné výši pokryty
výnosy z této Činností.
K vykonávání jiné činnosti může být využit pouze majetek ve vlastnictví státu, s nímž je daná
organizace příslušná hospodařit, a který slouží k naplnění účelu jejího zřízení.

MUDr. Svatopluk N ě m e Č e k, MEA
ministr zdravotnictví
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Ministerstvo zdravotnictví

Palackého náměstí 4, 12801 Praho 2
tel.: +420 224 972 321. e-mail: fln@mzcr.cz, www.mzcr.cz

Národní Ústav duševního zdraví

Stav vybraných položek rozvahy k 31. IZ 2013
(v č)
AKTIVA CELKEM
Stá aktiva

338 041 062
110157 537

Dlouhodobý nehmotný majetek

326 181

Software

328 181

Dlouhodobý hmotný majetek

109 629 356

Pozemky

42 194 092

Stavby

9 592 686

SMV

2896010

Dlouhodobý finanční majetek

O

Občmn aktiva

227 883 525

Zásoby

1191 739

Krátkodobě pohledávky

18 287 257

Krátkodobý finančnf majetek

.208 404 529

Dohadné Účty aktiv

15333825

PASIVA CELKEk
‘

Vlastní kapItI
Fondy Účetní jednotky
Výsledek hospodatenf

Cizí zdroje
Rezervy
Krátkodobé závazky
Dohadně účty pasiv

338 041 062
31 852 067
13898 046
-7496636

306 188 994
O
168 542 292
845 485

