
,Statut

Q. ,;`v.v.-~-/"”'
IZdravotního ústavu se sídlem v Usti nad Labem

Či. 1

Obecná
část

If“ .. --_

1-í“'-Ďit_àL3šQlš1Í__,_ý‹š`tavse sídlemì vÚStí nad
Ifllłęłıı (dále jen „Zdravotní ústav“) bylzřízen podle

§
86 odStĹ `1 záˇkönˇćt' ‹Í'í2i5l87200Ö”Šb., o ochraně veřejného Zdraví a O změněněkterých souvisejících zákonů, ve Znění zákona

č. 320/2002 Sb. dnem
1. ledna 2003.Zdravotní ústav je zdravotnickým zařízením.

O
zřízení Zdravotního ústavu vydalaministryně zdravotnictví pod

čj. 31334/2002 dne Il. listopadu 2002 „Prohlášení O zřízenízdravotních ústavů“.

2. Zdravotní ústav je státní příspěvkovou Organizaci. Funkci zřizovatele Zdravotníhoústavu plní Ministerstvo zdravotnictví.

3. Zdravotní ústav je právnickou osobou.
V

právních vztazích jedná Svým jménem
anese odpovědnost Z nich vyplývající, pokud

Zvláštní Zákon nestanoví jinak.
4. Zdravotní ústav tvoří jednotný funkční, organizační a hospodářský celek. Přihospodaření se řídí právními předpisy.

5. Adresa Sídla Zdravotního ústavu' je Moskevská
15, 400 01 Ústí nad Labem.

6) Smaztžánıinn Qrsášıšłn
.Íu§§€ìmı_ję,šę§ıQt_ęt

ČI. 2

Posláním Zdravotního ústavu je plnění úkolů stanovených na úseku ochranyveřejného zdraví právními předpisy a statutem.

ČI. 3

Hlavní činnost Zdravotního ústavu

V
hlavní činnosti Zdravotní ústav

- provádí vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek a výrobků proúčely Státního zdravotního dozoru, Zejména chemické, mikrobiologické a biologickérozbory (vody, potravin, předmětů běžného užívání a jiných materiály, Výrobky asuroviny) včetně jejich odbomého
Vyhodnocení, měření íyzikálních škodlivin (hluk,vibrace, osvětlení, prašnost, neionizující záření, mikroklimatické podınínky) v životníma pracovním prostředí včetně jejich odborného vyhodnocení, měření a hodnoceníškodlivých faktorů pracovního a životního prostředí, zejména chemických škodlivin aprachu, chemických látek a přípravků včetně jejich složení,

- provádí vyšetřování biologického materiálu, a to zejména 'Z
oblasti klinickémikrobiologie, parazitologie, lékařské Zoologie, alergologie a klinické imunologie,biochemických, genotoxikologických a cytogenetických laboratorních vyšetření,diagnostiky infekčních

i neinfekčních onemocnění a vytváří odborné a technické
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předpoklady pro tuto činnost (příprava niédií a diagnostik, vlastní odběr vzorků, jejichodborný transport a zpracování výsledků vyšetření),

provádí biologické expoziční testy pro účely výkonu Státního zdravotního dozoru,

sleduje ukazatele zdı`avotního stavu obyvatelstva; monitoruje vztahy zdravotního stavu
obyvatelstva a faktory životního prostředí a životních a pracovních podmínek; účastní
se na výzkumu, který je zaměřen především na otázky vztahu životního prostředí a
zdraví.

K
zajištění této činnosti se uchází O finanční podporu výzkumu a vývoje

Z veřejných prostředků (GA ČR, IGA MZ
a dalších agentur).

K
tomuto účelu využívá

iınunologické, inikrobiologické, chemické a fyzikální vyšetřovací metody; podílí se na
pi`ogran1ech a čiıinosti Světové zdravotnické organizace týkajících se předmětu jeho
činnosti a to, předevšíin zapojením do sítě zdravých regionů V Evropě,

podílí se prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří mohou
být přizváni Zaměstnanci

orgánů ochrany veřejného zdraví k výkonu státního zdravotního dozoru na plnění úkolů
podle zákona O ochraně veřejného zdraví v rozsahu výkonu státního zdravotního
dozoru podle Zákona O ochraně veřejného zdraví a zvláštních zákonů včetně stanovení
fyziologických parametrů a psychické zátěže při práci,

připravuje podklady pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, a to monitorováním
vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních apracovních podmínek, prováděním chemických, mikrobiologických a biologických
rozborů vod, potravin, předmětů běžného užívání a jiných materiálů a surovin včetně
jejicli odbomého

vyhodnocení, sledováním ziiečištěného volného ovzduší včetně studiíúzemních
celků, měřením

lyzíkálních škodlivin, Zejména hluku, vibrací, osvětlení,
prašnosti, neionizujícího záření a mikroklimatických podmínek v pracovním a životním
prostředí, měřením a hodnocením škodlivých faktorů pracovního a životního prostředí,Stanovováıiím fyziologických parametrů a psychické zátěže,

připravuje podklady pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví jako složky
integrovaného záchranného systému,

podílí se na provádění místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví,
provádí výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví a poskytuje poradenské služby,včetně poraden zdravého způsobu života, zdraví a správné výživy, prevence AIDS,
epidemiologie a primáiní prevence drogových

závislostí,

provádí očkování V rozsahu podle právních předpisů,

zpracovává údaje o zdraví fyzických Osob V souvislosti S předcházením vzniku a šířeníinfekcnich onemocnění, ohrožení nemocí Z povolání a jiných poškození zdraví Z práce,o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a Oepidemiologii drogových
závislostí a předává je orgánům ochrany veřejného zdi`aví.;v souvislosti S touto činností provozuje informační systém, který nakládáS informacemi O zdraví fyzických osob,

poskytuje další Služby,

plní opatření Ministerstva Zdravotnictví v souladu Skoncepcí krizového řízenízdı`avotnictvi a ukoly stanovené integrovaným záchramiým systémem,

spolupracuje se Státním zdravotním ústavem, ostatními zdravotními ústavy a orgányochrany veřejného zdraví,

podílí se na informační, školící a referenční čimiosti na úseku oclirany veřejnéhoZdraví,
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poskytuje Stanovený objem informací pro Statistické a vědecké účely,

Zajišťuje provoz akreditované knihovny a rešeršní Služby,

doškoluje střední, nižší a pomocné Zdravotnické zaměstnance a rekvalifikuje osoby bez
zdravotnického vzdělání pro funkce nižších a pomocných zdravotnických zaměstnanců.

ˇ ČI. 4

Organizační členění Zdravotního ústavu

1.
V

čele Zdravotního ústavu Stojí ředitel. Ředitele na návrh hlavního hygienikaCR
jmenuje a odvolává ministr Zdravotnictví. Reditel je statutárním orgánem

Zdravotního ústavu, V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje zástupce ředitele.

2. Zdravotní ústav se člení na centra, oddělení, úseky a HTS. Ředitel podle
potřeby může

zřídit pracovní Skupiny, komise, popř. další poradní orgány.

3. Řediteli Zdravotního ústavu jsou přímo podřízení vedoucí pracovníci, kterými
jsou zástupce ředitele, náměstek HTS, vedoucí ˇcenter a oddělení. Dále jsoumu

přímo podřízení Ostatní přímo řízení Zaměstnanci. Vedoucí zaměstnance
do funkcí jmenuje a odvolává ředitel Zdravotního ústavu. Přijímání a
propouštění všech zaměstnanců schvaluje ředitel Zdravotního ústavu
v souladu S platnými pracovněprávními předpisy.

4. Ředitel Zdravotního ústavu vydá Organizační řád Zdravotního ústavu, ve
kterém určí jeho podrobné organizační členění a řídící vztahy a stanoví úkoly

“ jednotlivých organizačních útvaıů. Změny a doplňky organizačního řádu jsou
V pravomoci ředitele Zdravotního ústavu.

čı. 5

Změny tohoto Statutu podléhají schválení Ministerstvem zdravotnictví.

Tento Statut nabývá účinnosti dnem
1. ledna 2003.

VPraze dne: Á'_
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Dodatekč.3ke Statutu

Zdravotııího ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

Statut Zdravotního ústavu se sídlem V Ústí nad Labem, Moskevská
15, 400 01 Ústí nad

Labem, schválený Ministerstvem Zdravotnictví dne 2. 1.
2003 ve Znění Dodatku

č. 1 ze dne

5. 5. 2003 a Dodatku
č. 2 ze dne 11. 5.

2004
Se,

v souladu S ustanovením
§

86 odst.1 Zákona

č. 58/2000 Sb., O ochraně veřejného Zdraví a O změně některých souvisejících zákonů, ve
znění Zákona

č. 274/2003 Sb., mění a doplňuje takto:

1. Čl. 3
-

Hlavní čirmost Zdravotního ústavu
-

se doplňuje O ustanovení:

- uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů lékařů a nelékařských
zdravotnických pracovníků v rozsahu udělených akreditací.

2. Č1. 3
-

Hlavní činnost Zdravotnflio ústavu, odstavec druhý se upravuje následovněz

- provádí vyšetřování biologického materiálu, a to Zejména Z oblasti klinické
mikrobiologie, parazitologie, lékařské zoologie, alergologie a klinické imunologie,
bìochemických, genotoxikologických a cytogenetických laboratorních vyšetření,
diagnostiky infekčních

i neinfekčních onemocnění
i dalších oborů laboratorního

komplementu a vytváří odborné atechnieké předpoklady pro tuto činnost
(příprava médií a diagnostik, vlastní odběr vzorků, jejich odbomý

transport
a zpracování výsledků vyšetření).

3. Tento dodatek statutu nabývá účinnosti dnem
1. 1. 2007.
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Dodatek
č. 4 ke Statutu

Zdravotııího ústavu se sídlem v Ústí nad Labem

Statut Zdravotního ústavu Se sídlem V Ústí nad Labem, Moskevská
15, 400 01 Ústí nad

Labem, Schválený Ministerstvem Zdravotnictví
ČR

ze dne 2. 1.
2003 ve Znění Dodatku

č. 1
Ze

dne
5. 5. 2003

,
Dodatku

č. 2 Ze dne 11. 5.
2004 a Dodatku

č. 3 Ze dne 11. 7. 2007 Se mění a

doplnuje takto:

1. Čl. 3
-

Hlavní činnost Zdravotního ústavu - Se doplňuje O ustanovení:

- provádí činnosti V oblasti nakládání S nebezpečnými odpady

2. Tento dodatek Statutu nabývá účinnosti dnem jeho Schválení Ministerstvem Zdravotnictví.
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Příloha
č. 2

Neinvestiční náklady projektulaktivity a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (dle nákladových položek)

(VypIňuje se Za každou aktivitu zvláš ü 

Název 2 ČÍSI0 Prfllfikł ü/2kłiviłv = Aktivita 2 - Hrav ê n prevenci prø ZŠ, 1. pøıøıøıi šı‹.røı‹u 2016/17

Přidělená

' =“'l`.Ĺ'“”.lProvoznlnáklàdvzcelkemf J
Í.

hi 0

Požadavek od
Skutečné dotace od ,

Nákıauøvá pøıøžka náhıaøıy za úzıøøk êhø Náäfflìy
'°'“ | :'5 Ě°°'“5"°

rok 2015 (Kč) kraje na rok ( )
'ale na mk

2016 (Kč)

I

2015 !Kčz

136.`=5ø0“ -7“-“ˇ5.1›50Í0

Poznámka - slovní

komentář (u položek, na

které je žádána dotace

kraje, nutno vyplnit)

Materiálové náklady celkem 0 0 25 000 5 000

'
ıpotraviny

ho - kancelářské potřeby 5 000 5 000 kancelářské potřeby

ZO'ˇ ıpro ügačnl materiály

- Ostatní materiálové nákla y 20 000d

Nemateriálové náklady celkem 0 0 20 000 15 000

-energie

-cestovného
20 000 'l 5 000' cestovné lektorů

.nnZO

- Ostatní nemateriálové náklady

Ostatní služby 0 0 91 500 31 500

- telefony a internet

_-_poštovné

Z
toho L è  

- nájemné/pronájem

rávní a ekonomické služby

- catering

- jiné Ostatní Služby 91 500 31 '500 výroba pomůcek, tisk

Jiné provozní náklady -

konkretlzujte 0 0 0 0

Š _
2
N 

1' “
ˇ

'12900
I

ıııııııer

Mzdové náklady 0 0 116 000 12 900

- hrubé mzdy 102 000 12 900 platy zaměstnanců - lektoři

"
-

OON  na DPČ
ho

14 000

ZO
”

-
OON  na DPP

- Ostatní mzdové náklady

Odvody Sociální a zdravotní

D0]  išıënı

41 °°° 0

cflàıkøv êlnákıady naręaIi2§‹_ =I; =;

V

Q ľ 293j50v0.1
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Příloha č. 2

Neinvestiční náklady projektulaktivity a požadavek od Ústeckého kraje na rok 2016 (dle nákladových položek)

(vyplňuje se za každou aktivitu Zv/ášt)

NÉZGV3 ČÍ5l0 91"OIBKÍUIBKÍÍVÍÍYI Aktivita 1 - Hravě O prevenci pro ZŠ - 2. pololetí školního roku 2015/2016

` Přıuëıøná
„ f

skutečné data“ od Pozadavek od Poznámka - slovní
Nákıa đøvá pøıøžka nákıanıy za rok úsťøøk êhø

"Mady "a '°" U5*°°'<ë"° '<°'“°“ ľ Éř l“ I°°I°ž°I<› na
2015 (Kč) kraje na rok

2016 (Kč) kraje na rok které je žádána dotace
2015 (Kč)

2016 (Kč) kraje, nutno vyplnit)
“

l z flttšln óat
'

‹9

Materiálové náklady celkem 0 0 38 000 O
ıpotraviny

"
- kancelářské potřebyho

10 OOO
zlo ıpropagačnl materiály

- Ostatní materiálové náklady 28 000

Nematerlálov ó náklady celkem 0 0 15 000 O
-energie

15 000
Ě -Cestovné
D

13
- Ostatní nematenálové náklady

Ostatní služby O 0 90 500
_

0
- telefony a internet

ıpoštovné

Š - nájemnélpronájem

catering

jiné ostatni služby 90 500

Jiné provozní náklady -

Tx ıprávnl a ekonomické Služby

konkretlzujte
0 0 0 O

ho I
to
„ _
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Mzdové náklady O
r

O 117400 65 800

- hrubé mzdy
97 400 65 800

platy zaměstnanců ~

lektořı, administrátor
toho:-

OON na DPČ
17 000

Z
-

OON 
na DPP

- ostatni mzdové náklady

3 000

Odvody sociální a zdravotni

P°1'Š*ëH'
V. .,

,r , ,l ,.

39 000 0
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lng. Pavel

Bernáth

Digitálně podepsal Ing.

Pavel Bernáth
Datum: 2016.05.16
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