
Úřad vlády České republiky 
Sekretariát Rady vlády pro koordinaci 
protidrogové politiky 

 

 

Záznam z hlasování Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky per rollam 28.06.2017 

Hlasování Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále „Rada“ nebo „RVKPP“) proběhlo 
způsobem per rollam podle ustanovení čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu Rady ze dne 17.05.2011 (dále 
jen „Jednací řád Rady“). Dle č. 6 odst. 7 a 8 Jednacího řádu Rady, bylo hlasování zahájeno na 
návrh výkonného místopředsedy Rady dne 21.06.2017 a ukončeno dne 28.06.2017 (výzvy členům 
Rady pro hlasování per rollam byly doručeny členům Rady dne 21.06.2017, lhůta pro hlasování 
byla stanovena do 28.06.2017). 

Hlasování se ve stanovené lhůtě a předepsané formě zúčastnilo celkem 13 (třináct) členů Rady, 
tedy nadpoloviční většina z celkového počtu členů Rady (19 členů).  
 
Předmět hlasování: 

Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 3/2017 k upřesnění přístupu harm 
reduction v rámci sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy. 

Výsledky hlasování: 

Hlasování proběhlo v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 8 Jednacího řádu Rady – hlasování se 
zúčastnila nadpoloviční většina členů Rady ve stanovené lhůtě.  

S návrhem usnesení č. 01/0617 souhlasilo 13 (třináct) členů Rady. 

Rada přijala usnesení č. 01/0617 – per rollam ve znění: 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

1. schvaluje  

Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 3/2017 k upřesnění přístupu 
harm reduction v rámci sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy, 

2. doporučuje 

ministryni práce a sociálních věcí, aby zajistila zveřejnění uvedeného materiálu s účinností 
od 1. července 2017. 

 
Dne 29.06.2017 
      

Schválil:  Mgr. Jindřich Vobořil v. r.    Zpracoval: JUDr. Petr Charypar v. r. 
 výkonný místopředseda Rady             sekretariát Rady 
 
 
Přílohy k záznamu – jen u originálu:  
I. Stanoviska jednotlivých členů Rady 
II. Materiál – Doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí č. 3/2017 k upřesnění 

přístupu harm reduction v rámci sociálních služeb kontaktní centra a terénní programy 


