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1 Úvodní ustanovení
1.1 Účel
Na základě čl. VII zřizovací listiny Psychiatrické nemocnice Jihlava a podle článku V. Statutu
Psychiatrické léčebny Jihlava je vydáván tento organizační řád za účelem stanovení vnitřního
organizačního uspořádání nemocnice, vymezení kompetencí a vzájemných vztahů jednotlivých
útvarů a vedoucích pracovníků.

1.2 Závaznost
Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance Psychiatrické nemocnice Jihlava.

2 Působnost, uspořádání a řízení nemocnice
2.1 Vznik nemocnice
Psychiatrická nemocnice Jihlava byla zřízena zřizovací listinou ze dne 30. prosince 1991
s účinností ke dni 1. ledna 1992 na dobu neurčitou.
Psychiatrická nemocnice Jihlava je samostatným právním subjektem - státní příspěvkovou
organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví.
Sídlo má v Jihlavě, Brněnská 455/54, PSČ 586 24.
Hlavním účelem, pro který byla zřízena, je poskytování zdravotních služeb osobám s duševním
onemocněním.

2.2 Hlavní a jiná činnost nemocnice
V rámci své hlavní činnosti nemocnice
- poskytuje v souladu se zřizovací listinou a rozhodnutím o udělení oprávnění k poskytování
zdravotních služeb zdravotní služby v oboru psychiatrie ve formě lůžkové péče, ambulantní
péče a zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta zahrnující poskytování zdravotní
péče diagnostické, léčebné, léčebně rehabilitační, ošetřovatelské, lékárenské a
klinickofarmaceutické,
- vykonává ochranné léčení uložené soudem,
- podílí se na reformě psychiatrické péče formou zřizování nových typů péče o duševně
nemocné, zejména zapojením se do vzniku a fungování center duševního zdraví v souladu se
standardem této péče, a to i ve spolupráci s jinou právnickou osobou - poskytovatelem
sociálních služeb,
Verze: 3.
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- podílí se na odborné praxi žáků středních škol, vyšších odborných škol a vysokých škol
v oblasti zdravotnictví, zajišťuje odborné semináře v rámci celoživotního vzdělávání
zdravotnických pracovníků,
- zajišťuje kulturní akce ve vlastním kulturním zařízení,
- zajišťuje činnost ekonomickou, provozní, technickou, investiční, administrativní a činnosti
obslužných provozů v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu,
- plní úkoly spojené s přípravou na řešení a řešením krizových situací v souladu s § 29 zákona
č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů,
- v rámci využití volných kapacit vykonává nemocnice jinou činnost, zahrnující hostinskou
činnost, pedikúru, manikúru, zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod a
poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu.
Nemocnice je účetní jednotkou a v souladu s příslušnými právními předpisy hospodaří
s majetkem státu, který potřebuje k výkonu stanoveného předmětu činnosti. Zajišťuje opravy,
údržbu a ochranu tohoto majetku a poskytuje služby spojené s jeho nájmem.
Úkoly nemocnice, skladbu a vnitřní uspořádání jednotlivých organizačních útvarů a jejich podíl
na plnění úkolů stanoví ředitel v tomto organizačním řádu. Jednotlivá pracoviště jsou uvedena
v příloze, která je jeho nedílnou součástí.

2.3 Vedoucí funkce
Vedoucím nemocnice je její ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr zdravotnictví.
Ředitel je statutárním orgánem nemocnice. Ředitel je oprávněn zmocnit k dílčím právním
jednáním další osoby, a to jednotlivě nebo společně.
Ředitel
1. Ředitel:
- odpovídá za plnění úkolů nemocnice vyplývajících z její zřizovací listiny a statutu, řídí a
kontroluje činnost nemocnice v souladu s obecně závaznými předpisy, rezortními předpisy a
pokyny ministerstva zdravotnictví;
- je oprávněn zastupovat nemocnici ve všech záležitostech;
- vydává a mění organizační řád a další vnitřní předpisy;
- řídí vedoucí zaměstnance, jejichž okruh je vymezen v organizačním řádu;
- pověřuje zaměstnance právním jednáním jménem nemocnice v rozsahu vymezeném
písemným zmocněním;
Verze: 3.

5/10

Psychiatrická nemocnice Jihlava
Brněnská 455/54 586 24 Jihlava
Tel: 567 552 111
IČO: 00600601

Organizační řád
Psychiatrické nemocnice Jihlava

Č.j.: PNJ/Ř/2015/690

Ř 002

- je oprávněn pověřit zaměstnance dočasným řízením útvaru (do doby jmenování vedoucího
zaměstnance).
2. V době nepřítomnosti je ředitel zastupován náměstkem pro léčebnou péči.
3. Zaměstnanci ve vedoucích funkcích přímo podřízení řediteli jsou:
ekonomicko-správní náměstek
technický náměstek
náměstek pro léčebnou péči
hlavní sestra
vedoucí lékárník
vedoucí klinický psycholog
interní auditor
vedoucí oddělení ředitele
specialista Centra duševního zdraví (dále také „CDZ“)
Jedná se o funkce vedoucích organizačních útvarů příspěvkové organizace ve smyslu
ustanovení § 33 odst. 3 písm. f) zákoníku práce. Pracovní poměr výše uvedených vedoucích
zaměstnanců vznikne v souladu s ustanovením § 33 odst. 3 písm. f) a odst. 4 písm. f) zákoníku
práce na základě jmenování ředitelem, a to na základě výsledků výběrového řízení, pokud bylo
vyhlášeno. S vedoucím zaměstnancem se sjednává jeho odvolatelnost z funkce s tím, že se
vedoucí zaměstnanec může zároveň této funkce jednostranně vzdát.
Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění všech povinností na svěřených úsecích činnosti. Jsou
oprávněni jednat jménem nemocnice v rozsahu své působnosti vyplývající z odpovědnosti za
svěřené úseky činnosti, jen pokud k tomu byli zvláště pověřeni.

2.4 Útvary v přímé řídící působnosti ředitele
Ekonomicko – správní odbor řídí ekonomicko-správní náměstek. Odbor zabezpečuje věrné
a poctivé zobrazení majetku a závazků, nákladů a výnosů a výsledků hospodaření organizace.
Sestavuje účetní závěrku, účetní a daňové výkazy, oceňuje majetek, odepisuje dlouhodobá
aktiva Zajišťuje bezhotovostní a hotovostní styk. Účtuje a eviduje uložené prostředky na
depozitech pacientů.
Vede agendu mzdového účetnictví a personalistiky, podílí se na vedení agendy BOZP,
zpracovává agendu pracovních úrazů, provádí přípravu rozvoje kvalifikace zaměstnanců a
vzdělávacích programů navržených odbornými útvary a zajišťuje jejich realizaci.
Předává zpracované (zúčtované) zdravotní výkony formou dávek a faktur zdravotním
pojišťovnám, provádí kontrolu proplácení faktur od zdravotních pojišťoven a komunikuje
s jednotlivými zdravotními pojišťovnami, vede evidenci smluvních vztahů se zdravotními
pojišťovnami, včetně sledování personálního a technického vybavení a provádí čtvrtletní
aktualizaci, zpracovává statistické údaje ve vazbě na poskytování zdravotní péče.
Zajišťuje provoz Klubu a využívání prostor Kulturního domu.
Verze: 3.
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Technický odbor řídí technický náměstek. Odbor zabezpečuje proces zadávání veřejných
zakázek na základě požadavků jednotlivých útvarů, zabezpečuje kompletně veškeré nákupy
zboží a materiálu (mimo léků a zdravotnického materiálu), zajišťuje administrativní a
inženýrskou přípravu investičních akcí, dotačních akcí, zajišťuje přípravu a realizaci stavebních
akcí (investice i opravy), zabezpečuje provoz skladového hospodářství včetně vedení agendy
skladového účetnictví. Zajišťuje provozuschopnost, opravy a údržbu nevýrobních a provozních
zařízení, budov a staveb, včetně jejich efektivního využívání a návrhů na vyřazení.
Řídí a kontroluje provoz tepelného hospodářství, vede provozní evidenci a provádí úkony
vyplývající z místních provozních řádů a předpisů, provádí obsluhu a kontrolu úpravny vody
pro kotelní zařízení, zodpovídá za doplňování provozních hmot chemické úpravny vody.
Zajišťuje stravu pro pacienty nemocnice a závodní stravování.
Zajišťuje a koordinuje rozvoj technických a technologických zařízení. Zajišťuje organizaci
dodržování BOZP a PO (ve spolupráci s osobou odborně způsobilou) a dodržování zákona
o odpadech. Zajišťuje archivní službu. Zajišťuje revize, kalibrace a kontroly vyhrazených
technických a ostatních zařízení. Zajišťuje provoz prádelny, údržby, kotelny, autoprovozu,
úklidové služby, vrátnice, zahradnictví a ZOO koutku.
Plánuje, zabezpečuje, udržuje a monitoruje IT infrastrukturu, zajišťuje provoz souvisejícího
síťového hardware a software, provozuje a udržuje uživatelské stanice a periferie, zajišťuje
provoz telefonní ústředny, zajišťuje ochranu osobních údajů v prostředí IT, podporuje uživatele
a řeší navazující problémy s dodavateli softwaru a hardwaru.

Odbor léčebné péče řídí náměstek pro léčebnou péči. Nemocnice je rozdělena na jednotlivé
primariáty, v jejichž čele jsou primáři, pod které spadají jednotlivá oddělení. Zajišťuje
odbornou lékařskou péči, koordinuje lékovou politiku nemocnice. Odbor léčebné péče řídí
lékařské profese na jednotlivých odborných ambulancích.

Odbor ošetřovatelské péče řídí hlavní sestra. Odbor zajišťuje kontrolu činnosti nelékařských
zdravotnických pracovníků, zajišťuje účast na primářských vizitách a schůzkách terapeutických
komunit, řídí průběh odborného zapracování nových pracovníků, zajišťuje odborné semináře,
provádí kontrolu dodržování hygienických standardů, vedení dokumentace (rozpis služeb,
dovolených, zápisy z kontrol, porad, školení BOZP).
Vypracovává nové a aktualizuje stávající standardy ošetřovatelské péče a směrnice, hodnotí
kvalitu poskytované ošetřovatelské péče, provádí a vyhodnocuje interní audity ošetřovatelské
péče.
Zajišťuje sociálně právní poradenství, připravuje pacienty pro ústavní péči (LDN, domovy pro
seniory...), provádí odborné poradenství rodinám, jedná se správními orgány, soudy a dalšími
orgány a organizacemi.
Zajišťuje komplexní fyzioterapeutické postupy a kineziologická vyšetření, provádí diagnostiku
funkčních poruch pohybového systému, funkční vyšetření, fyzikální terapie, balneologické
procedury, fyzioterapeutické úkony u ležících a těžce pohyblivých pacientů.
Verze: 3.
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Provádí vyšetření biologického materiálu, obsluhu laboratorní techniky, provádí činnosti při
uvádění a hodnocení nových laboratorně diagnostických postupů, organizuje programy interní
kontroly jakosti a mezilaboratorního srovnávání.
Lékárnu řídí vedoucí lékárník. Lékárna zajišťuje výdej léčiv a zdravotnického materiálu pro
veřejnost, výdej na žádanky pro poskytovatele ambulantní a jednodenní péče, výdej na žádanky
pro nemocnici, přípravu léčivých přípravků, u kterých není požadována sterilita, zajišťuje
informační a konzultační činnost a vstupní kontrolu léčivých a pomocných látek.
Odbor klinické psychologie a psychiatrické rehabilitace řídí vedoucí klinické psychologie
a psychiatrické rehabilitace.
Psychologové ve zdravotnictví provádí vysoce specializovanou psychologickou diagnostiku,
psychoterapii a socioterapii. Poskytují neodkladnou péči v případě akutních krizí a traumat,
provádí rehabilitaci, reedukaci a resocializaci psychických funkcí. Podílí se na koordinaci
a přípravě psychorehabilitačních programů.
Pracovníci pracovních terapií zajišťují program pracovní terapie na jednotlivých odděleních
a pracovištích centrálních terapií.
Psychiatrická rehabilitace je komplexní činnost založená na spolupráci jednotlivých odborností
v nemocnici a zároveň na spolupráci s komunitními službami. Odbor se podílí na koordinaci
spolupráce s komunitními službami, na metodické podpoře v plánování následné péče
v nemocnici a navazující péči v komunitě. Podílí se též na vzdělávání zaměstnanců
v dovednostech zaměřených na psychosociální rehabilitaci pacientů s duševním onemocněním.

Interní audit provádí kontroly a interní audit dle zákona č. 320/2001 Sb..

Oddělení ředitele řídí vedoucí oddělení. Oddělení zajišťuje administrativní agendu ředitele
obsluhuje datovou schránku, vede elektronickou spisovou službu, zajišťuje příjem
a odesíláni poštovních zásilek.

Centrum duševního zdraví řídí specialista Centra duševního zdraví (dále jen CDZ). Cílem
CDZ je propojení zdravotní a sociální péče, která je poskytována v přirozeném sociálním
prostředí pro lidi s duševním onemocněním.

2.5 Poradní orgány a komise
Poradním orgánem ředitele je ústavní rada, jejímiž členy jsou vedoucí zaměstnanci v přímé
řídící podřízenosti ředitele. Ústavní rada projednává zásadní otázky koncepce všeobecného
Verze: 3.
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rozvoje nemocnice, ekonomické, provozní, investiční a organizační úkoly. Poradním orgánem
ředitele jsou také Primářský poradní sbor a Rada pro zvyšování kvality.
Jsou zřízeny komise:
- škodní,
- odškodňovací,
- léková,
- inventarizační (hlavní inventarizační komise),
- likvidační.
Ředitel je dále oprávněn ustavit i další komise, včetně komise pro otázky veřejných zakázek a
komise jakožto poradního orgánu pro obsazení funkce vedoucího zaměstnance; ředitel je
oprávněn vyhlásit na obsazení místa vedoucího zaměstnance výběrové řízení.

2.6 Kompetence k vydání vnitřních předpisů
K provedení organizačního řádu a k zajištění provozu nemocnice je ředitel oprávněn vydávat
závazné vnitřní předpisy, zejména
a)
vnitřní řád,
b)
provozní řád,
c)
pracovní řád,
d)
spisový a skartační řád,
e)
místní provozní bezpečnostní předpisy.

Organizační řád nemocnice vydává ředitel nemocnice a také rozhoduje o jeho změnách
a doplňcích.

3 Související dokumenty a přílohy
3.1 Dokumenty vyšší úrovně
Zřizovací listina státní příspěvkové organizace Psychiatrická nemocnice Jihlava
Statut Psychiatrické léčebny Jihlava

3.2 Přílohy
Příloha č. 1 – Organizační schéma
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Organizační řád
Psychiatrické nemocnice Jihlava

Č.j.: PNJ/Ř/2015/690

Ř 002

Účinnost
Tento organizační řád nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2020 a zároveň pozbývá účinnosti
organizační řád ze dne 29. 12. 2017 – verze 2., účinný od 1. 1. 2018.
V Jihlavě dne 31. 7. 2020

…………………………………………
MUDr. Dagmar Dvořáková
Zástupce ředitele
Psychiatrické nemocnice Jihlava

Projednáno a schváleno:

…………………………………………….
Pavla Dolejší
Základní organizace odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR
Při Psychiatrické nemocnici Jihlava
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