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III. 

Statut Rady vlády pro duševní zdraví 

Článek 1  

Úvodní ustanovení 

1)  Rada vlády pro duševní zdraví (dále jen „Rada“) je stálým poradním, iniciačním 

a koordinačním orgánem vlády České republiky (dále jen „vláda“) pro oblast 

komplexní podpory osob s duševním onemocněním a oblast prevence a včasné 

intervence.  

2)  Rada byla zřízena vládou České republiky usnesením č. 713 ze dne 8.10.2019.  

Článek 2  

Působnost Rady  

1)  Rada soustřeďuje, projednává a prostřednictvím svého předsedy/předsedkyně̌ 

Rady (dále jen „předseda Rady“) předkládá vládě̌ informace, podklady a návrhy pro 

tvorbu a uplatňování jednotné politiky vlády v oblasti duševního zdraví a koordinuje 

její realizaci na mezinárodní, celostátní, krajské a místní úrovni.  

2)  Rada zejména  

a)  projednává Národní akční plán pro duševní zdraví 2030 jako výchozí dokument, 

který definuje principy, východiska a cíle politiky v oblasti duševního zdraví, řídí jeho 

implementaci a dopracování konkrétních projektů, koordinuje tento akční plán se 

souvisejícími strategiemi a akčními plány (Národní akční plán prevence sebevražd, 

Národní akční plán pro Alzheimerovu demenci a obdobná onemocnění apod.) a 

zpracovává návrhy potřebných opatření, úkolů a odpovědností nad rámec tohoto 

dokumentu a v rámci plánování dalšího období po roce 2030 a předkládá je 

k projednání vládě̌,  

b)  iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, správními úřady, orgány 

územní samosprávy, nestátními organizacemi a odbornými společnostmi v oblasti 

politiky duševního zdraví při plnění úkolů definovaných v Národním akčním plánu 

pro duševní zdraví 2030 a souvisejících dokumentech, úkolů vyplývajících 

z mezinárodních smluv a úmluv, jimiž je Česká republika vázána a z členství České 

republiky v mezinárodních organizacích týkajících se politiky duševního zdraví  
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a při řešení jejích aktuálních problémů,  

c) sleduje a každoročně̌ vyhodnocuje plnění úkolů, které vyplývají z Národního 

akčního plánu pro duševní zdraví 2030; informaci o jejich plnění předkládá vládě̌,  

d)  koordinuje efektivní financování oblasti duševního zdraví a vynakládání 

finančních prostředků státního rozpočtu na tuto oblast ústředními orgány státní 

správy, ale i orgány na krajské a místní úrovni, 

e)  metodicky vede činnost krajských koordinátorů pro duševní zdraví a projednává 

návrhy podpory jejich činnosti,  

f)  projednává iniciativní, koncepční, metodické a další materiály předložené 

jednotlivými členy Rady, 

g) zaujímá stanoviska a předkládá doporučení k materiálům předloženým vládě̌, 

pokud se dotýkají problematiky duševního zdraví. 

3)  Rada koordinuje politiku pro oblast duševního zdraví a spolupracuje při tom 

zejména s orgány státní správy, jinými správními úřady, zdravotními pojišťovnami, 

orgány územních samospráv, odbornými společnostmi a nestátními neziskovými 

organizacemi působícími v oblasti prevence, snižování rizik, časné intervence, léčby 

a sociálního začleňování uživatelů̊ péče.  

4)  Rada a členové Rady, zpravidla prostřednictvím tajemníka Rady nebo jiné 

pověřené osoby, mohou v mezích působnosti Rady vyžadovat informace a stanoviska 

k otázkám týkajícím se problematiky duševního zdraví od ústředních orgánů státní 

správy včetně̌ těch, které nemají zastoupení v Radě, od ostatních orgánů státní správy 

a od organizací a institucí podřízených orgánům státní správy. Tím nejsou dotčena 

ustanovení zvláštních právních předpisů̊.  

5)  Rada vždy do 31. května každého roku předkládá vládě̌ výroční zprávu o své 

činnosti za předcházející rok.  

Článek 3  

Složení Rady 

1)  Rada má 23 členů, kterými jsou předseda Rady, výkonný místopředseda Rady, 

tajemník Rady a další členové Rady, 
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2)  Předsedou Rady je předseda vlády České republiky. 

3)   Výkonným místopředsedou Rady je ministr zdravotnictví ČR. 

4) Tajemníkem Rady je zaměstnanec Ministerstva zdravotnictví ČR.  

5) Další členové Rady jsou:  

a)   ministr práce a sociálních věcí,  

b)   ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 

c)   ministr vnitra,  

d)  ministr pro místní rozvoj, 

e)  ministr spravedlnosti,  

f)   ministr financí,  

g)  ministr nebo zmocněnec vlády pro lidská práva, 

h)  zástupce Asociace krajů̊ ČR – je jím hejtman kraje nebo primátor hlavního města 

Prahy nominovaný Radou Asociace krajů̊ ČR,  

i) zástupce Svazu měst a obcí, 

j) zástupce Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty 

Purkyně̌,  

k)  zástupce Sekce pro dětskou a dorostovou psychiatrii Psychiatrické společnosti 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně̌,  

l) zástupce Asociace komunitních služeb v oblasti péče o duševní zdraví (AKS),  

m) zástupce organizace uživatelů péče v oblasti duševního zdraví, 

n) zástupce organizace neformálních pečovatelů v oblasti duševního zdraví, 

o)  zástupce Asociace poskytovatelů̊ sociálních služeb České republiky, 

p) zástupce Svazu zdravotních pojišťoven ČR, 

r) zástupce Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR,  
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s) předseda Výkonného výboru pro implementaci Strategie reformy psychiatrické 

péče, 

t) odborník na problematiku sebepoškozování, sebevražednosti a možnosti prevence, 

Národní ústav duševního zdraví. 

6) Stálým hostem Rady (bez hlasovacího práva) je zástupce Světové zdravotnické 

organizace (WHO). 

7)  Členství v Radě u členů vyjmenovaných podle čl. 3 odst. 2, 3 a 5 písm. a) až g) 

a u písm. s) je vázáno na výkon uvedených funkcí.  

8) Členství v Radě u členů uvedených v čl. 3 odst. 4 a 5 písm. h) až t) vzniká 

jmenováním a končí odvoláním předsedou Rady.  

9) Členové Rady, nemají nárok na odměnu za výkon funkce.  

10) Aktuální seznam členů Rady je zveřejněn na webových stránkách Úřadu vlády 

České republiky; za aktualizaci seznamu odpovídá tajemník Rady nebo jiná pověřená 

osoba.  

Článek 4  

Předseda Rady  

1)  Předseda Rady odpovídá za činnost Rady vládě̌.  

2) Předseda Rady řídí zasedání Rady. Zasedání Rady se konají podle potřeby, nejméně̌ 

však čtyřikrát ročně̌. Agenda zasedání Rady je vždy projednána na Výkonném výboru 

implementace Strategie reformy psychiatrické péče (dále „Výkonný výbor“), 

případně Odbornou radou implementace Strategie reformy psychiatrické péče (dále 

„Odborná rada“).  

3)  Předseda Rady dále zejména: 

a) řídí a koordinuje činnost Rady, 

b) předkládá jménem Rady stanoviska, doporučení a další materiály projednané 

Radou na jednání vlády, 

c) kontroluje stav splnění úkolů vyplývajících z usnesení přijatých Radou,  
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d) rozhoduje o pozvání hostů na zasedání Rady (bez hlasovacího práva) s výjimkou 

stálého hosta dle čl. 3 odst. 6. 

Článek 5 

Výkonný místopředseda Rady 

1) Výkonný místopředseda Rady zastupuje předsedu Rady v době̌ jeho nepřítomnosti 

a řídí zasedání Rady.  

2) Výkonný místopředseda Rady jmenuje členy meziresortního koordinačního týmu 

Rady na návrh příslušného ministerstva, muže být dále pověřen předsedou Rady 

výkonem dalších činností předsedy Rady uvedených v čl. 4 

3) Výkonný místopředseda Rady je odborným garantem Rady a prostřednictvím 

tajemníka Rady a Meziresortního koordinačního týmu zajišťuje organizačně činnost 

Rady a koordinaci meziresortní agendy.  

4) Výkonný místopředseda Rady podle potřeby informuje předsedu Rady o průběhu 

výkonu jemu svěřených činností.  

5) Výkonný místopředseda Rady komunikuje s veřejností a informuje o aktuálních 

tématech politiky v oblasti duševního zdraví.  

6) Výkonný místopředseda Rady v případě̌ potřeby muže kromě tajemníka Rady 

jmenovat další osoby pro spolupráci s mezinárodními institucemi a k účasti na 

mezinárodních platformách. 

Článek 6  

Tajemník Rady  

1) Tajemníka Rady do funkce jmenuje a odvolává předseda Rady po dohodě̌ 

s ministrem zdravotnictví ČR.   

2) Tajemník Rady zejména:  

a) administrativně a organizačně̌ zabezpečuje činnost Rady, 

b) svolává zasedání Rady,  

c) soustřeďuje a zpracovává materiály, odborné podklady a informace potřebné pro  
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činnost a zasedání Rady,  

d) zasílá návrhy materiálů na zasedání Rady jejím členům,  

e) zodpovídá předsedovi Rady za operativní každodenní koordinaci politiky pro 

oblast duševního zdraví, při plnění úkolů a agend vyplývajících ze Statutu Rady (podle 

čl. 2 odst. 2), z usnesení vlády a Rady, úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu 

pro duševní zdraví 2030 a z mezinárodních úmluv v oblasti problematiky duševního 

zdraví, k tomuto účelu spolupracuje s Meziresortním koordinačním týmem, 

Výkonným výborem a Odbornou radou, 

f) zastupuje Českou republiku v odborných mezinárodních institucích zabývajících se 

problematikou duševního zdraví a na mezinárodních platformách či konferencích 

věnovaných této problematice. 

Článek 7  

Meziresortní koordinační tým  

1) meziresortní koordinační tým tvoří zaměstnanci ministerstev České Republiky 

jmenovaní výkonným místopředsedou Rady na návrh zodpovědných ministrů, kteří 

jsou členy Rady, vždy za svůj resort, 

2)  meziresortní koordinační tým je řízen tajemníkem Rady, 

3) úkolem meziresortního koordinačního týmu je koordinace meziresortní 

problematiky na pravidelných setkáních pracovní skupiny Výkonného výboru 

a implementace úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu pro duševní zdraví 

a opatření definovaných Radou, které jsou v gesci jednotlivých ministerstev, a to na 

úrovni svých resortů. 

Článek 8 

Členové Rady  

1)  Členové Rady jsou povinni účastnit se zasedání Rady.  

2)  Členové Rady předkládají Radě návrhy a podílejí se na její činnosti.  

3)  Pokud se člen Rady nemůže zasedání Rady účastnit, je jeho povinností omluvit se 

předem předsedovi Rady nebo výkonnému místopředsedovi Rady.  
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4) V případě̌ nemoci nebo jiných důvodů zvláště̌ hodných zřetele muže člen Rady, 

který je ministrem, vyslat na její zasedání svého náměstka, který člena Rady zastupuje 

v plném rozsahu, bez nutnosti písemného zmocnění. Ostatní členové Rady mohou  

na zasedání vyslat i jinou osobu (dále jen „zástupce“). Zástupce se musí nejpozději 

před započetím zasedání Rady prokázat písemným zmocněním, podepsaným 

zastupovaným členem Rady. Zástupce hlasuje, jen pokud jej zastupovaný člen Rady 

hlasováním v písemném zmocnění výslovně̌ pověřil.  

5) Člen Rady může být předsedou Rady pověřen řízením zasedání Rady v případě̌ 

současné nepřítomnosti předsedy a výkonného místopředsedy.  

Článek 9 

Náklady na činnost a odměny 

 

1)  Zasedání Rady se konají zpravidla v zařízení Úřadu vlády České republiky.  

 

2)  Technické zajištění zasedání Rady a občerstvení poskytuje na své náklady úřad, 

v jehož zařízení se zasedání koná. Ostatní náklady spojené s činností Rady jsou 

hrazeny z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR.  

 

3) Náklady na meziresortní koordinační tým jsou hrazeny formou části úvazku svých 

zaměstnanců z rozpočtu relevantních ministerstev. 

 

Článek 10 

Jednací řád 

1)  Způsob zasedání Rady upravuje jednací řád Rady.  

2)  Jednací řád Rady, jeho změny a doplňky schvaluje Rada.  

 

Článek 11  

Závěrečná ustanovení 

1)  Tento statut nabývá účinnosti dne 24. 8. 2020 na základě̌ schválení vládou 

usnesením č. 866.  
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2)  Změny a doplňky statutu schvaluje vláda.  

3) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Ministerstva 

zdravotnictví České republiky v sekci Rady. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy 

úplné znění platného statutu.  

 


