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I.  Úvod  

Ústav  pro  zdravotní  gramotnost,  z.ú.  byl  založen  dne  22.  2.  2016,  kdy  byla  schválena  
Zakládací  listina  ústavu  a  zvoleny  jeho  statutární  orgány.  Ústav  pro  zdravotní  gramotnost,  
z.ú.  (dále  jen  ÚZG)  byl,  v  souladu  s  §  402  –  418,  25.  2.  2016  zapsán  do  rejstříku  ústavů  u  
Městského  soudu  v  Praze.  
Zakladateli  ÚZG  jsou:  
•
•
•

PhDr.  Helena  Bouzková  
PhDr.  Zdeněk  Kučera  
MUDr.  Petr  Struk    

Správní  rada  pracovala  ve  složení:  
•
•
•

PhDr.  Helena  Bouzková  
MUDr.  Markéta  Korcová  –  Pfeiferová  
MUDr.  Petr  Struk  (předseda)  

Výkonem  funkce  ředitele  Správní  rada  ÚZG  pověřila  PhDr.  Zdeňka  Kučeru.  
Ředitel  ÚZG  dále  jmenoval  členy  Vědecké  rady  ústavu  jako  svůj  poradní  a  konzultační  
orgán  a  jmenoval  prof.  MUDr.  Jana  Holčíka,  CSc.  jejím  předsedou  a  doc.  MUDr.  Bohumila  
Seiferta,  CSc.  jejím  místopředsedou.  
Účelem  Ústavu  je  podpora  zvyšování  zdravotní  gramotnosti  obyvatel  České  republiky.  Za  
tímto  účelem  ústav  připravuje  strategické  dokumenty  týkající  se  rozvoje  zdravotní  
gramotnosti  v  České  republice;  realizuje  výzkumy  týkající  se  zdravotní  gramotnosti  
v  různých  populačních  skupinách;  organizuje  odborné  konference,  semináře  a  školení  
zaměřené  na  podporu  zdravotní  gramotnosti;  spolupracuje  s  orgány  státní  správy,  
odbornými  institucemi,  neziskovými  organizacemi  a  příslušnými  mezinárodními  
organizacemi.  
  
II.  Činnost  ústavu  
V  průběhu  roku  2016  ÚZG  realizoval  následující  aktivity:  
1. Spolupráce  s  Pracovní  skupinou  pro  zdravotní  gramotnost  MZ  ČR  zaměřenou  na  
přípravu  Akčního  plánu  rozvoje  zdravotní  gramotnosti  v  rámci  Národní  strategie  
programu  WHO  „Zdraví  2020“,  
a. Participace  na  tvorbě  Akčního  plánu  rozvoje  zdravotní  gramotnosti  a  jeho  
finalizaci.  
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b. Příprava  projektových  záměrů  pro  Evropský  sociální  fond,  Operační  
program  Zaměstnanost  na  téma  „Rozvoj  zdravotní  gramotnosti  v  České  
republice“  
2. Plnění  úkolů  stanovených  ve  Smlouvě  o  bilaterální  spolupráci  mezi  Světovou  
zdravotnickou  organizací  a  Ústavem  pro  zdravotní  gramotnost,  z.ú.:  
a. Příprava  1.  národní  konference  o  zdravotní  gramotnosti  pro  přibližně  80  
participantů  z  České  republiky:  Práce  přípravného  výboru  konference  
b. Tvorba  pozičního  dokumentu  o  zdravotní  gramotnosti  v  České  republice,  
obsahující  zhodnocení  současné  situace,  aktuálních  výzev  a  doporučení  
pro  další  činnost.  
c. Konzultace  s  expertem  WHO  pro  oblast  zdravotní  gramotnosti  a  zdravotní  
politiky  a  pro  tvorbu  národní  strategie  programu  Zdraví  2020  prof.  
Jürgenem  Pelikanem  z  Vídeňské  univerzity.  
3. Prezentace  tematiky  zdravotní  gramotnosti  včetně  seznamování  veřejnosti  se  
stavem  zdravotní  gramotnosti  v  České  republice  jednotlivými  členy  ústavu  na  
odborných  fórech  i  v  tisku.  
  
IV.  Kontaktní  a  identifikační  údaje  
Ústav  pro  zdravotní  gramotnost,  z.ú.,  Sokolská  490/31,  120  00  Praha  2  
Statutární  zástupce:  PhDr.  Zdeněk  Kučera,  ředitel  
IČO:  04849108,  bankovní  spojení:  2500983700/2010    
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