
STATUT 
Výboru pro zdravotnictví 

Zastupitelstva Ústeckého kraje  

Statut Výboru Zastupitelstva Ústeckého kraje vychází z ustanovení § 76 a 78 zákona č. 129/2000 Sb. 

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Výbor pro zdravotnictví (dále také VZ) byl zřízen Zastupitelstvem Ústeckého kraje (dále také ZÚK) 

dne 16. 11. 2020 usnesením č. 32/1Z/2020. 

I. 

Složení a činnost předsedy a členů VZ 

- Předseda (v souladu s § 76, odst. 2 zákona o krajích, musí být předseda členem ZÚK) 

- Místopředseda 

- Členové 

- Tajemník 

- Stálí hosté s hlasem poradním  

o člen Rady Ústeckého kraje s kompetencí v oblasti zdravotnictví  

o vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu, nebo jím určený zástupce 

o zástupce Krajské zdravotní, a.s. 

- Hosté  

o fakultativně na základě rozhodnutí výboru dle projednávaných témat 

Předseda výboru: 
- Svolává zasedání výboru. 

- Organizuje přípravu a program zasedání výboru ve spolupráci s místopředsedou, tajemníkem 

a příslušným odborem. 

- Řídí zasedání výboru a jeho hlasování.  

- Předkládá ZÚK ke schválení plán práce výboru a plnění svěřených úkolů. 

Místopředseda výboru: 
- Zastupuje předsedu v jeho nepřítomnosti. 

- V případě potřeby se podílí se na přípravě programu zasedání výboru. 



Členové výboru: 
- Mají právo předkládat výboru návrhy, náměty, stanoviska a doporučení, ve věcech týkajících 

se působnosti výboru. 

- Hlasují ve výboru k projednávaným bodům programu. 

- Všichni členové výboru včetně předsedy mají stejnou váhu hlasu. 

- Můžou se podílet na přípravě programu zasedání výboru a navrhovat body jednání výboru. 

Tajemník výboru: 
Zajišťuje materiálně, technicky a administrativně přípravu a průběh zasedání výboru. 

Stálí hosté:  
- Mají hlas poradní. 

- Mohou se účastnit všech zasedání výboru. 

- Mohou výboru navrhovat k projednání náměty a odborná doporučení. 

Hosté:  
- Vyjadřují se k projednávaným otázkám a mohou navrhovat odborná doporučení. 

 

II. 

Jednání výboru 

Jednání  VZ  se řídí v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména podle zákona 

č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) a jednacím řádem Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho 

výborů účinného dnem 16. 12. 2020 (článek 26 až 30 Úplného znění Jednacího řádu Zastupitelstva 

Ústeckého kraje a jeho výborů). 

III. 

Zasedání výboru 

- Zasedání výboru řídí jeho předseda, nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda, nebo jiný člen 

výboru, pověřený předsedou, nebo výborem (dále jen předsedající výboru). 

- Zasedání výboru je neveřejné. Jednání se účastní tajemník a stálí hosté. Další hosté z řad 

odborné veřejnosti a zaměstnanců Krajského Úřadu Ústeckého kraje (dále jen KÚÚK) s jejichž 

se výboru účastní pouze po předchozím schválení výborem. 

- Výbor se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů a to veřejným hlasováním. 

- V případě potřeby a zájmu projednávané věci, může výbor zasedat na výjezdním zasedání. 

- Zasedání výboru se v dalším řídí v souladu s článkem 29 platného Jednacího řádu 

Zastupitelstva Ústeckého kraje a jeho výborů. 



VI. 

Dokumentace z jednání výboru 

- Na každé jednání výboru je členům rozesílána pozvánka a materiály v elektronické podobě. 

Výjimečně lze (z důvodu nefunkčnosti Aplikace) předložit materiály jiným způsobem 

elektronické nebo listinné podobě. 

- V souladu s článkem 29 odst. 6, odst. 7, odst. 8 jednacího řádu Zastupitelstva Ústeckého kraje 

pořizuje tajemník výboru usnesení v případně potřeby i zkrácený bodový zápis. 

- Tajemník zašle usnesení nejpozději do 7 dnů po jeho zasedání, předsedovi a ověřovateli 

k podpisu a po ověření i ostatním členům výboru.  

- Usnesení případně zápis a prezenční listina ze zasedání budou uloženy u tajemníka výboru 

k nahlédnutí. 

V. 

Náplň činnosti výboru 

- Zpracování plánů práce a jejich vyhodnocování. 

- Úkoly stanovené na zasedáních ZÚK.  

- Stálé úkoly vyplývají z iniciativy výboru 

a) V rámci zákonodárné iniciativy vyššího územně samosprávného celku využívat této 

možnosti v oblasti zdravotnické legislativy. 

b) Iniciovat jednání se zdravotními pojišťovnami a dalšími orgány, kteří mají vliv na organizaci 

a zajištění poskytování zdravotních služeb při zajištění jejich dostupnosti v ÚK. 

c) Podporovat dotační programy na podporu rozvoje zdravotních služeb v ÚK případně 

iniciovat vznik nových potřebných dotačních programů v oblasti zdravotnictví.  

d) Spolupracovat s dalšími poradními orgány kraje. 

e) Vykonávat kontrolní činnosti v souladu s kontrolním řádem schváleným ZÚK. 

VI. 

Závěrečné ustanovení 

Tento statut je platný a nabývá účinnosti dnem schválení v Zastupitelstvu Ústeckého kraje 

V Zastupitelstvu Ústeckého kraje po projednání schváleno dne … usnesení č. …/3Z/2021 

 

Mgr. et. Bc. Milan Rychtařík 

předseda Výboru pro zdravotnictví 

Zastupitelstva Ústeckého kraje 


