
Statut 
Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě 

Čl. 1 

Obecná část 

1. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě (dále jen "Zdravotní ústav") byl zřízen ke dni 
1. 1. 2003 podle § 86 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zdravotní ústav je státní příspěvkovou organizací v přímé řídicí působnosti Ministerstva 
zdravotnictví ČR. O zřízeni Zdravotního ústavu vydala ministryně zdravotnictví pod čj . 
31334/2002 dne 11. listopadu 2002 „Prohlášeni o zřízení zdravotních ústavů". Na základě 
zákona č.1 15/2012 Sb. je Zdravotní ústav právním nástupcem Zdravotních ústavů se sídlem 
v Jihlavě, Brně, Olomouci a ve Zlíně. 

3. Zdravotní ústav je poskytovatelem zdravotních služeb. 
4. Zdravotní ústav je právnickou osobou. V právních vztazích jedná svým jménem a nese 

odpovědnost z nich vyplývající, pokud zvláštní předpis nestanov! jinak. 
5. Adresa sídla Zdravotního ústavu je Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 

Ostrava. 
6. IČO Zdravotního ústavu: 71009396, DIČ: CZ71009396 
7. Statutárním orgánem Zdravotního ústavu je ředitel. 

Čl. 2 

Poslání a činnost Zdravotního ústavu 

1. Posláním a hlavní činností Zdravotního ústavu je vyšetřováni a měření složek životních a 
pracovních podmínek, výrobků, vyšetřování biologlckého materiálu, provádění 
biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru dle § 86 
odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo na vyžádání fyzických nebo 
právnických osob, a to zejména prostřednictvím: 

1.1. chemických, mikrobiologických a biologických rozborů (vody, potravin, předmětů běžného 
užívání a jiných materiálů, výrobků a surovin), včetně jejich odborného vyhodnocení, 

1.2. měřeni fyzikálních škodlivin (hluk, vibrace, osvětleni, prašnost, neionizující záření, 
mikroklimatické podmlnky) v životním a pracovním prostředí, včetně jejich odborného 
vyhodnocení, 

1.3. měřeni a hodnocení škodlivých faktorů pracovního a životnlho prostředí, především 
chemických škodlivin a prachu, chemických látek a přípravků, včetně jejich složení a 
odborného vyhodnoceni, 

1 .4. přípravy podkladů pro činnost orgánů ochrany veřejného zdraví, jako složky 
integrovaného záchranného systému, a v době řešeni mimořádné události plní úkoly, 
které mu orgán ochrany veřejného zdrav! uložil, 

1.5. řešení krizových situací, vyplývajících z plánu krizové připravenosti, včetně úkolů 
spojených s obranou státu. 



2. Zdravotní ústav ve své hlavní činnosti: 

2.1. Poskytuje následující druhy zdravotní péče: 

a) preventivní péči, jejímž účelem je včasné vyhledávání faktorů, které jsou v příčinné 
souvislosti se vznikem nemoci nebo zhoršením zdravotního stavu, a provádění opatřeni 
směřujících k odstraňování nebo minimalizaci vlivu těchto faktorů a předcházení jejich 
vzniku 

b) diagnostickou péči, jejímž účelem je zjišťováni zdravotního stavu pacienta a okolnosti, 
jež majl na zdravotní stav pacienta vliv, informací nutných ke zjištění nemoci, jejlho stavu 
a závažnosti, dalších informaci potřebných ke stanovení diagnózy, individuálního 
léčebného postupu a informací o účinku léčby, 

c) léčebnou péči, jejímž účelem je příznivé ovlivnění zdravotního stavu na základě 
realizace individuálního léčebného postupu, s cílem vyléčení nebo zmírnění důsledků 
nemoci a zabráněni vzniku invalidity nebo nesoběstačnosti nebo zmirnění jejich rozsahu, 
d) posudkovou péči , jejímž účelem je zjištění, zda nebude stabilizovaný zdravotní stav 
pacienta negativně ovlivněn nároky, které na něho klade výkon práce, služby, povoláni 
nebo jiných činností v konkrétnich podmínkách nebo zda zdravotní stav pacienta je v 
souladu s předpoklady nebo požadavky stanovenými pro výkon práce, služby, povoláni, 
jiných činností nebo pro jiné účely 
e) lékárenskou péči a klinickofarmaceutickou péči (dále jen „lékárenská péče"), jejímž 
účelem je zajišťováni, připrava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou 
transfuzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, 
laboratorních chemikálii, zkoumadel, dezinfekčních přípravků, a dále zajišťování, 
uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických 
prostředcích, zajišťováni, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; 
v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v 
oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a 
kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užíváni léčivých přípravků a postupů s 
tlm spojených, včetně přlpravy humánních autogenních vakcín 

2.2. poskytuje ambulantní specializovanou péči v následujících oborech zdravotní péče: 

alergologie a klinická imunologie 
lékařská mikrobiologie 
pracovní lékařství 
hygiena a epidemiologie 
pneumologie a ftizeologie 
lékařská genetika 
odborný pracovnik v laboratornich metodách a v přípravě léčivých přípravků 
odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 
zdravotní laborant 
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví 
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu dětí a mladistvých 
asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu práce 
zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví 
bioanalytik pro ochranu a podporu veřejného zdraví 
odborný pracovník v laboratorních metodách 
všeobecná sestra 

2.3. v oborech zdravotní péče, uvedených v bodě 2.2. provádí genotoxikologická a 
cytogenetická laboratorní vyšetření a provádí diagnostiku (včetně laboratorní) infekčních 
i neinfekčních onemocnění, a to zejména v oboru epidemiologie, toxikologie a genetické 
toxikologie, 

2.4. v oborech zdravotní péče, uvedených v bodě 2.2. provádí klinické hodnocení účinků léčiv , 

očkovacích látek a zdravotnických prostředků, 
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2.5. v oborech zdravotní péče, uvedených v bodě 2.2. poskytuje služby antibiotického 
střediska a přípravu humánních autogenních vakcín, 

2.6. v oborech zdravotní péče, uvedených v bodě 2.2. poskytuje laboratorní zdravotnl služby 
v oblasti diagnostické péče (vyšetření vzorků klinického materiálu a vzorků z prostředí), a 
to především pro organizace v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví a další 
instituce v působnosti státní správy na krajské či městské úrovni, 

2.7. poskytuje specializovanou diagnostickou péči v oblastech lékařské mikrobiologie, 
imunologie, alergologie a parazitologie a vytváří odborné a technické předpoklady pro tuto 
činnost, 

2.8. vytváří odborné a technické předpoklady pro shora uvedenou činnost (příprava 
kultivačních médií a diagnostik, odběr vzorků a jejich transport). V uvedených oborech 
poskytuje konzultace k léčbě a interpretaci laboratorních výsledků a provádí diagnostické 
a jiné služby laboratořím a dalším fyzickým a právnickým osobám, 

2.9. provádí očkováni, dle právních předpisů, 

2.1 O. podílí se na plněni úkolů podle zákona o ochraně veřejného zdraví v rozsahu výkonu 
státního zdravotního dozoru včetně stanovení fyziologických parametrů a psychické 
zátěže při práci, 

2.11 . 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 primární prevence drogových závislostí, 

2.12. provádí metodickou a referenční činnost v rámci provozu Národních referenčních 
laboratoři , včetně související mezinárodní spolupráce a spolupracuje s Národními 
referenčními laboratořemi jiných subjektů v ČR i zahraničí, 

2.13. vypracovává pro Ministerstvo zdravotnictví strategické hlukové mapy, jejichž součástí jsou 
mezní hodnoty hlukových ukazatelů, 

2.14. spolupracuje s příslušnými orgány sousedních členských států EU na strategickém 
hlukovém mapováni v blízkosti hranic, 

2.15. pořizuje souhrn akčního plánu na základě akčních plánů předložených krajskými úřady a 
Ministerstvem dopravy, jejichž součástí jsou tiché oblasti v aglomeraci vymezené 
krajskými úřady a tiché oblasti ve volné krajině, stanovené Ministerstvem životního 
prostředí , 

2.16. provozuje HIV/AIDS poradny - poradenství a laboratorní diagnostiku sexuálně 

přenosných infekcí, 
2.17. sleduje ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva, 
2.18. monitoruje vztahy zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních 

a pracovních podmínek a účastní se na výzkumu, který je zaměřen především na otázky 
vztahu životního prostředí a zdraví, 

2.19. připravuje podklady pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, a to monitorováním vztahů 
zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních 
podmínek, prováděním chemických, mikrobiologických a biologických rozborů vod, 
výrobků, potravin, předmětů běžného užívání a jiných materiálů a surovin, včetně jejich 
odborného vyhodnoceni, sledováním znečištěného volného ovzduší, včetně studií 
územních celků, měřením fyzikálních 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 , 
stanovováním fyziologických parametrů a psychické zátěže při práci, 

2.20. provádí ohniskovou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci, 
2.21 . zabezpečuje chov laboratorních zvířat a provádí experimenty na zvířatech, v souladu 

s platnými právními předpisy, 

2.22. testuje účinnost dezinfekčních prostředků. 
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3. Zdravotní ústav k plnění své hlavni činnosti dále: 

3.1. podílí se na programech a činnosti Světové zdravotnické organizace týkajících se 
předmětu jeho činnosti, a to především zapojením do sítě zdravých regionů v Evropě, 

3.2. zpracovává údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření 
infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povoláni a jiných poškození na zdraví z práce, 
o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii 
drogových závislostí a předává je orgánům ochrany veřejného zdraví; v souvislosti s touto 
činnosti provozuje informační systém, který nakládá s informacemi o zdraví fyzických 
osob, 

3.3. provádí vědeckou a výzkumnou činnost ve všech oborech poskytované zdravotní péče 
dle bodu 2.2. 

3.4. spolupracuje s orgány ochrany veřejného zdraví a se Státním zdravotním ústavem a se 
Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, 

3.5. podílí se na informační, školící a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, 

3.6. poskytuje další služby související s předmětem jeho činnosti, vyplývající ze zákona č. 
258/2000 Sb., v platném znění a zákona č. 372/2011 Sb., v platném znění, a dalších 
právních předpisů, vztahujících se k poslání a činnosti Zdravotního ústavu, 

3.7. na vyžádání fyzických nebo právnických osob zpracovává podklady pro kategorizaci 
prací, 

3.8. poskytuje právními předpisy stanovený objem informací pro statistické a vědecké účely, 
3.9. zajišťuje provoz veřejné akreditované knihovny a poskytuje rešeršní služby, 
3.1 O. zajišťuje provoz areálu Domu zdraví v Jihlavě, 

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

3.12. uskutečňuje stanovené formy celoživotního vzdělávání, k nimž vydalo souhlasné 
stanovisko profesní sdružení, a ostatní vzdělávání odborného charakteru, 

3.13. na území jiného členského státu EU může činnosti stanovené v čl. 1 a 2 poskytovat za 
plnou finanční úhradu na vyžádání fyzických nebo právnických osob, a to v souladu a 
v rozsahu stanoveném tímto Statutem, 

3.14. při poskytování zdravotních služeb navazuje smluvní vztahy s příslušnými zdravotními 
pojišťovnami, 

3.15. účastní se na žádost referenční laboratoře EU nebo národní referenční laboratoře 
mezilaboratorních porovnávacích zkoušek. 

Čl. 3 

Další ustanovení 

Zdravotní ústav je oprávněn pronajímat dočasně nepotřebné nebytové prostory a poskytuje služby 
spojené s jejich pronájmem. U této činnosti postupuje Zdravotní ústav v souladu se zákonem č. 
219/2000 Sb., o majetku české republiky a jejím vystupování v právních vztazích (dále jen „ZMS") 
a v souladu s vyhláškou č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 
organizací s majetkem (dále jen „vyhláška). U právních jednání vyžadujících schválení Ministerstva 
zdravotnictví podle ustanovení § 12 odst. 6, § 22 odst. 7, § 27 odst. 5, § 27a odst. 2, § 32, § 36 ZMS 
a podle ustanovení§ 17 a§ 17a vyhlášky se Zdravotní ústav řídí Pokynem pro organizační složky 
státu a státní organizace v působnosti Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 16210/2016/OMS ze 
dne 1. 7. 2016. 
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Čl. 4 

Organizační členěni Zdravotního ústavu 

1. Statutárním orgánem Zdravotního ústavu je ředitel. Ředitele na návrh hlavního hygienika 
jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví. V době jeho nepřítomnosti ho zastupuje zástupce 
ředitele. 

2. Zdravotní ústav se člení na centra a oddělení. Ředitel podle potřeby může vytvářet na určitou 
dobu pracovní skupiny, komise, popř. další poradní orgány. Organizační struktura Zdravotního 
ústavu je uvedena v příloze č. 1 Statutu. 

3. Řediteli Zdravotního ústavu jsou přímo podřízeni vedoucí zaměstnanci, kterými jsou zástupce 
ředitele, vedoucí center a vedoucí oddělení v útvaru ředitele . Dále jsou mu přímo podřízeni 
ostatní přímo řízení zaměstnanci a jím přímo řízená odděleni. Vedouci zaměstnance do funkcí 
jmenuje a z funkci odvolává ředitel Zdravotního ústavu. 

4. Ředitel Zdravotního ústavu vydá Organizační řád Zdravotního ústavu, v němž určí jeho 
organizační členění a řídící vztahy jednotlivých útvarů a stanoví úkoly jednotlivých organizačních 
útvarů. Změny a doplňky organizačního řádu jsou v pravomoci ředitele Zdravotního ústavu. 

Čl. 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tímto Statutem se ruší a nahrazuje Statut Zdravotního ústavu ze dne 1. 1. 2003 ve znění 
Dodatků č. 1 až 1 O. 

2. Případné změny a doplňky Statutu podléhají schválení Ministerstvem zdravotnictví a nabývají 
účinnosti dnem schválení Ministerstvem zdravotnictví. 

3. Tento Statut je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž po jednom obdrží 
Ministerstvo zdravotnictví a Zdravotní ústav. 

4. Tento Statut nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schváleni Ministerstvem zdravotnictvi pod 
č.j. MZDR 17592/2019-7/0PR a jeho nedílnou součástí je příloha č. 1. 

Příloha č. 1 - Organizační struktura Zdravotního ústavu 

V Ostravě dne: 11.12.2019 

lr::t . rd Ježo 

ředitel Zdrav0tn' o vu se sídlem v Ostravě 
I 

V Praze dne: 2 8 ·01· 2020 

ministr zdravotnictví 
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