
S T A T U T 
 

Zdravotní komise 

Rady městské části Praha 17 

Tento Statut je v souladu s Jednacím řádem komisí MČ Praha 17, schváleným usnesením 

RMČ 000459/2018, ze dne 28. 11. 2018, a upravuje náplň činnosti Zdravotní komise zřízené 

Radou MČ Praha 17 (dále jen „komise“). 

1. Komise se zřizuje jako iniciativní a poradní orgán Rady městské části Praha 17. 

 

2. Komise předkládá RMČ P17 iniciativní návrhy, stanoviska a náměty týkající se 

rozvoje oblasti své působnosti a řešení problémů v ní a vyjadřuje se k návrhům, 

které jí byly předloženy. Komise je ze své činnosti odpovědná RMČ P17. Eviduje 

věcné plnění usnesení RMČ P17 týkající se oblasti své působnosti. 

 

3. Předsedu komise, tajemníka a členy komise jmenuje a odvolává RMČ Praha 17. 

 

4. Tajemník komise je pracovník MČ Praha 17, který zabezpečuje organizační a 

administrativní práci pro komisi dle pokynů předsedy komise. 

 

5. Komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny jmenovaných členů 

komise. 

 

6. Komise je jmenována na dobu určitou, obvykle se jedná o funkční období RMČ 

Praha 17. 

 

7. Členství v komisi končí ukončením výkonu funkce, odvoláním z funkce, rezignací 

člena komise či úmrtím člena komise. 

 

8. Komise se vyjadřuje k zaslaným nabídkám na pronájem ordinací v majetku MČ 

Praha 17 z hlediska potřeby odborných ordinací. 

 

9. Komise vydává stanovisko k úpravám smluv či k jejich dodatkům (výše 

nájemného, doby trvání smluv apod.). 

 

10. Komise sděluje návrhy ke zpracování koncepčních materiálů v oblasti zdravotnictví 

v městské části. 

 

11. Komise poskytuje náměty k řešení zjištěných nedostatků v dostupnosti a 

zkvalitnění kvalifikované zdravotní péče na území MČ. 

 



12. Komise provádí zdravotnickou osvětu – zejména pro seniory – přednášky na 

zdravotně edukační témata. 

 

13. V souvislosti s krizovým řízením se komise: 

 

• Vyjadřuje k epidemiologické situaci na území MČ Praha 17 a jejím 

případným opatřením; 

• spolupracuje s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy a praktickými lékaři 

v záležitostech komunální hygieny a ochrany podpory veřejného zdraví na 

území MČ – zejména monitoring testování a vakcinační strategie proti 

covid-19; 

• ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou 

komorou, Čs. červeným křížem, Českou lékárenskou komorou a 

zdravotními pojišťovnami může zajišťovat dostupnost kvalifikované 

lékařské péče na území MČ Praha 17. 

 

 

14. Komise vyhodnocuje a předkládá stanoviska a podklady pro RMČ Praha 17 

v oblasti své působnosti. 

 

15. Při plnění úkolů komise spolupracuje se zástupci městské části, příslušnými 

radními, ostatními komisemi, případně dalšími odbornými skupinami zřízenými 

RMČ a projednává návrhy těchto odborných orgánů. 

 

16. Jednání komise jsou neveřejná. Možnost veřejného zasedání musí projednat a 

schválit komise.  

 

17. Z jednání komise jsou zveřejněny zápisy. 

 

Tento statut byl schválen usnesením Rady MČ Praha 17 č.000017/2021 ze dne 11. 01. 2021. 

 


