
Statut

Národní lékařské knihovny

l.

úvodní ustanovení

Tento statut je vydán na základě zYizovací listiny Národní lékařské knihovny vydané ministrem
zdravotnictvídne 1.8.2001 pod Čj.: L6O37/zOOLve zněnízměn provedených opatřením Ministerstva
zdravotnictvívydaného pod čj.: MZDR 5L328/2o76-UoPŘ ze dne 24. srpna 2076.

Il.

základní ustanovení

1. Národní lékařská knihovna, je organizační složka státu, zkráceně ,,NLK''.

2. Zřizovatelem NLK je Ministerstvo zdravotnictví (dále jen ,,MZ '').

3. Sídlem NLK je Sokolská ulice1791,/54,1.21-32Praha2.

4. NLK není právnickou osobou,

5. ldentifikační číslo NLK je 00023825.

6. V anglickém jazyce používá NLK označení,,National Medical Library".

7. NLK je specializovanou knihovnou v souladu se zákonem č.257/2oo7 Sb., o knihovnách
a Podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon),
ve znění pozdějších předpisů.

8. NLK ochraňuje sbírky muzejní povahy v souladu se zákonem č,122/2ooo Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy, ve zněnípozdějších předpisů.

lll.

předmět činnosti

Základním předmětem činnosti NLK je:

1. ZajiŠtění informační podpory rozvoje vědy a vzdělávání v oblasti medicíny
a Příbuzných oborŮ. NLK je veřejně přístupnou knihovnou, která vytváří, odborně spravuje,
ochraňuje a zpřístupňuje státem dotovaný fond domácí a zahraniční literatury i dalších
informaČních zdrojŮ v tiŠtěné i elektronické podobě z oblasti medicíny a příbuzných věd,
s povinností národní depozitní funkce.

2, poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb na základě vlastních fondů
a dalŠÍch informaČních zdrojů především zdravotnickému výzkumu, vývoji a vzdělávání
idalŠÍm fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí.

3. VYkonávání odborné, koordinační, informační, metodické, výzkumné, vzdělávací, analytické
a poradenské činnosti.

4. plnění funkce centra meziknihovních a mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb
v oblasti medicíny a příbuzných oborů ve spolupráci s dalšími knihovnami.
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5. Budování multifunkčního knihovnického centra pro lékaře, zdravotnické pracovníky a ostatní
odbornou i laickou veřejnost, a to pomocímoderních, zejména informačních technologií.

6. Vytváření, provozování a zveřejňování profilových databází
7. Koordinace spolupráce s knihovnami v oblasti medicíny a příbuzných oborů při tvorbě fondu

medicínské literatury a dalŠích informačních zdrojů, při zavádění informačních technologií pro
zajištěn í veřej ných kn ihovnických a informačn ích sl užeb ve zd ravotnictví.

8. Zpracovávání a zpřístupňování národní lékařské bibliografie, databází a oborových
souborných katalogů.

9. lÍskávánÍ, uchovávání, ochrana a zpřístupňovánímuzejních sbírek Zdravotnického muzea.
10.Plnění funkce Dokumentačního centra World Health organization (WHo) pro českou

republiku.
1 1.Vydávání referátových a informačních publikací z oboru medicíny, příbuzných oborů,

knihovnictví a informační vědy.
12.ProváděnÍ, vyhodnocování a zpřístupňování průzkumů, statistických šetření veřejných

knihovnických a informačních sluŽeb ve zdravotnictví.
13.ÚČast na zabezpeČení celoživotního vzdělávání pracovníků lékařských a zdravotnických

knihoven a uživatelů odborných zdravotnických informací.
14.Samostatná spolupráce v zájmu svých uživatelů s domácími i zahraničními knihovnami

a informaČními institucemi a dalšími specializovanými institucemi a organizacemi, které mají
vztah k její činnosti.

15.Výkon ekonomické, investiČnÍ, provozní, technické, administrativní a další obdobné činnosti
v rozsahu potřebném pro naplnění účelu svého zřízeni.

lV.

Organizační členění

NLK se Členína ředitelství, odbory (Odbor ekonomicko-provozníčinnosti, odbor knihovnicko-
informaČních služeb a komunikace a Odbor doplňování, zpracování a správy fondů) a oddělení,
OrganizaČníčleněníjednotlivých útvarů, náplň jejich činnosti, rozsah pravomoci a odpovědnosti
vedoucích zaměstnanců stanoví Organizační řád NLK.

V.

Vnitřní vztahy

t. Vedoucím NLK je jejíředitel/ředitelka, kterého/kterou jmenuje a odvolává ministr/ministryně
zdravotnictví. Právníjednání týkající se NLK činí ředitel/ředitelka jménem státu.

2. Ředitel/ředitelka Yídí, organizuje a kontroluje činnost NLK a odpovíd á za ni
m in istrovi/m inistryn i.

3. Ředitel/ředitelka pověřuje řízením určitých činností náměstky/náměstkyně a další vedoucí
zaměstnance, které jmenuje a odvolává.

4. Ředitele/ředitelku v době jeho/její nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu práv a povinností
jeho/její zástupce/zástupkyně, určený/určená organizačním řádem nebo pověřením
ředitele/ředitelky.

5, Pro plnění úkolŮ zřizuje ředitel/ředitelka své poradní orgány a svolává porady vedoucích
zaměstnánců k projednávání zásadních otázek činnosti NLK.

6. Ředitel/ředitelka vydává organizačnířád, pracovní řád a dalšívnitřní normy NLK.
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7. PracovněPrávní vztahy zaměstnancŮ NLK se řídí Zákoníkem práce a prováděcími předpisy.
platové zařazení zaměstnanců NLk se řídípříslušnými platovými předpisy.

2.

1.

J.

4.

5.

Vl.

Vnější vztahy

NLK je sPecializovanou knihovnou systému knihoven podle zákona č. 257/zool sb.,
o knihovnách a Podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon), ve zněníPozdějších předpisů a spolupracuje s knihovnamiv české republice.
NLK spo|upracuje s European Association for Health lnformation and Libraries (EAHlL)
a s dalšími významnými zahraničními informačními středisky a knihovnami.
NLK - Zdravotnické muzeum spolupracuje s muzei a galeriemi v souladu se zákonem
č.I22/20oo Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů.
NLk spolupracuje s mezinárodními nev|ádními organizacemi, především s wHo.
NLK a její zaměstnanci jsou Členy odborných společností, sdružení, svazů a asociací, jejichž
odborná činnost souvisís předmětem činnosti NLK.

Vll.

závěrečná ustanovení

ZměnY a doPlňkY tohoto statutu lze provádět pouze se souhlasem Ministerstva zdravotnictví.

TÍmto statutem se mění a nahrazuje statut NLK ze dne 23, 4, 2oo2, podepsaný
prof. MUDr. Bohumilem Fišerem, CSc., ministrem zdravotnictví.

Statut je vYhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení obdrží
NLK a ministerstvo,

ZměnY a doplňky tohoto statutu vydává ředitel/ředitelka NLK. Tyto změny a doplňky podléhají
schválení Ministerstva zdravotnictví.

Tento statut nabývá platnosti a

pod č.j. MZDR 2929/2020/OPR.

účinnosti dnem jeho schválení Ministerstvem zdravotnictví a je veden

fra,.,r r^4V Praze ane fu. /,*l/",a/ zozo

v praze ane 1{. furrou_Zoro

PhDr. Helena Bouzková, Ph,D.
ředitelka

"\l"uIo,l:lolo
.§-

Národní |bka řská knihovna

""",ř""""""
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

ministr zdravotnictví
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