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Jednací řád 

Výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové polit iky pro poskytování ú čelových 

dotací  

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Jednací řád Výboru Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky pro poskytování účelových 

dotací (dále jen “Jednací řád”) je vnitřním předpisem Rady vlády pro koordinaci protidrogové 

politiky (dále jen „Rada“) a upravuje jednání Výboru Rady pro poskytování účelových dotací 

(dále jen “Dotační výbor”).  

2) Jednací řád se vydává podle článku 7 Statutu Rady. 

 

 

Článek 2 

Svolání jednání Dota čního výboru 

1) Jednání Dotačního výboru svolává předseda Dotačního výboru.   

2) Sekretariát Rady zasílá neprodleně po určení termínu jednání Dotačního výboru jeho členům 

avízo o termínu konání. 

3) Materiály k projednání výborem, pozvánka na jednání, zápis z jednání a další případné 

dokumenty související s činností výboru se rozesílají elektronickou poštou. Materiály 

k projednání výborem se zasílají nejpozději 5 pracovních dnů před jednáním výboru. 

4) Svolání a jednání Dotačního výboru administrativně a organizačně zajišťuje sekretariát Rady. 

Veškeré podklady pro jednání Dotačního výboru a projednávané materiály se ukládají 

v sekretariátu Rady ve formě listinné a elektronické. 

 

Článek 3 

Mimo řádné jednání Dota čního výboru 

1) Mimořádné jednání Dotačního výboru může být svoláno na základě žádosti Rady nebo 

z důvodu naléhavosti situace, o čemž rozhoduje předseda Dotačního výboru.  

2) V případě mimořádného jednání musí být Dotační výbor svolán v nejbližším vhodném termínu.  

3) Toto jednání může být svoláno elektronickou poštou, telefonicky či jinak ve lhůtě kratší než 5 

pracovních dní před jednáním. Materiály k projednání se zasílají, pokud je to možné, 2 dny před 

mimořádným jednáním Dotačního výboru.   
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Článek 4 

Účast na jednání Dota čního výboru 

1) Člen Dotačního výboru může být dle článku 5 odst. 3) Statutu Dotačního výboru v případě 

nemoci nebo jiných důvodů zvláště hodných zřetele zastoupen jiným reprezentantem daného 

rezortu.  

2) Zástupce podle odst. 1 hlasuje jen tehdy, když jej zastupovaný člen hlasováním písemně 

pověřil. 

3) Na jednání Dotačního výboru, jež se týká projednávání návrhů dotací na jednotlivé projekty, 

jsou vždy zváni krajští protidrogoví koordinátoři příslušného kraje, v jejichž regionu je nebo má 

být projekt realizován. Krajští protidrogoví koordinátoři jsou oprávněni předkládat výboru návrhy 

o výši dotace k jednotlivým projektům, o kterých pak Dotační výbor jedná. 

4) Jednání Dotačního výboru, jež se týká projednávání návrhů dotací na jednotlivé projekty se dále 

účastní zástupci odborných společností, kteří reprezentují oblast primární, sekundární a 

terciární prevence. Tito přizvaní hosté jsou oprávněni se k projednávaným projektům vyjádřit..  

5) Krajští protidrogoví koordinátoři ani přizvaní zástupci odborných společností se hlasování o 

návrzích dotací na jednotlivé projekty neúčastní.  

 

 

Článek 5 

Průběh jednání Dota ční výboru 

1) Jednání Dotačního výboru řídí její předseda. V jeho nepřítomnosti řídí jednání výboru jím 

písemně pověřený zástupce.   

2) Dotační výbor je způsobilý jednat a přijímat závěry, pokud je přítomna nadpoloviční většina jeho 

členů.  

3) Závěry se přijímají hlasováním. Způsob hlasování je upraven v článku 7 tohoto Jednacího řádu. 

4) Jednání Dotačního výboru jsou neveřejná, pokud Dotační výbor nerozhodne jinak. Závěry, 

včetně výsledků hlasování, jsou veřejné. 

5) Z jednání Dotačního výboru se pořizuje zápis.  

6) V případě jednání výboru, jež se týká projednávání návrhů dotací na jednotlivé projekty, jsou 

členové Dotačního výboru, krajští protidrogoví koordinátoři a zástupci odborných společností 

povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž výbor jednal.  

7) Výjimku z povinnosti zachovávat mlčenlivost u členů Dotačního výboru lze učinit jen v případě 

informování nadřízených, nebo v případě jednání dotačního výboru jiného rezortu, pokud je 

některé informace nutné sdělit za účelem koordinace rezortů při podpoře služeb a projektů 

protidrogové politiky. Výjimku z povinnosti zachovávat mlčenlivost u krajských protidrogových 

koordinátorů lze učinit jen v případě informování nadřízených o výsledcích jednání Dotačního 

výboru. 
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Článek 6 

Zápis z jednání Dota čního výboru 

1) Ze všech jednání Dotačního výboru se pořizuje zápis. Zápis je písemně ověřován podpisem 

předsedy Dotačního výboru, případně osoby, která jednání vedla. Podpisem předsedajícího se  

zápis považuje za schválený. 

2) Zápis obsahuje datum, místo a dobu konání jednání Dotačního výboru, program, stručný 

záznam průběhu diskuse, závěry včetně stanovisek, návrhů a doporučení Dotačního výboru 

Radě a výsledky hlasování Dotačního výboru. Pokud některý člen opustil jednání Dotačního 

výboru před jeho ukončením, musí být tato skutečnost v zápise uvedena. 

3) K zápisu se přikládá prezenční listina. Pokud se jednání Dotačního výboru účastnil místo člena 

výboru jeho zástupce, přiloží se k zápisu také písemné zmocnění k zastoupení člena výboru. 

4) Schválený zápis se rozesílá všem členům Dotačního výboru a výkonnému místopředsedovi 

Rady. Schválený zápis je v přiměřeném rozsahu zveřejňován na internetových stránkách 

www.vlada.cz v sekci Rady. 

5) Připomínky ke schválenému zápisu můžou členové Dotačního výboru zaslat do 5 pracovních 

dnů od doručení zápisu. Nepožádá-li nikdo o opravu v tomto termínu, má se za to, že k zápisu 

nejsou připomínky. 

6) Za vyhotovení zápisu, jeho rozesílání a archivaci odpovídá sekretariát Rady. 

 

Článek 7 

Hlasování Dota čního výboru 

1) Dotační výbor hlasuje zpravidla o každém bodu jednání zvlášť, pokud nerozhodne jinak. Jiný 

způsob hlasování musí Dotační výbor schválit a musí být uveden v zápisu z jednání.  

2) Hlasuje se zpravidla veřejně (aklamací). Tajně se hlasuje, pokud tak Dotační výbor rozhodl. Do 

zápisu se uvádí poměr hlasování, nikoliv to, jak hlasovali jednotliví členové. Odlišné stanovisko 

člena výboru se do závěrů uvádí jen na jeho požádání. 

3) Hlasují pouze členové Dotačního výboru a zástupci členů výboru, kteří jsou k hlasování 

písemně zmocněni.  

4) Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje prostá nadpoloviční většina přítomných. V případě rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

5) V případě, že by kterýkoli z přítomných členů Dotačního výboru, či zástupců s hlasovacím 

právem  mohl být ve vztahu k projednávanému bodu vystaven podezření ze střetu zájmů, je 

povinen tuto skutečnost nejpozději před zahájením projednávání příslušného bodu oznámit 

předsedajícímu. Ten vyzve dotyčného člena výboru či jeho zástupce podle okolností buď k 

opuštění jednací místnosti na celou dobu projednávání příslušného bodu či k jejímu opuštění po 

dobu hlasování nebo zdržení se hlasování. 



Schváleno usnesením Rady vlády pro koordinaci protidrogové Strana 4 (celkem 4) 
politiky ze dne 8. března 2012 č. 06/0312  

6) Dotační výbor může přijímat závěry i formou hlasování per rollam.  

7) Hlasování per rollam probíhá na návrh předsedy Dotačního výboru a musí s ním souhlasit 

většina členů výboru. Usnesení o schválení hlasování formou per rollam předchází samotnému 

usnesení k projednávanému materiálu.  

8) Lhůta pro hlasování per rollam je 5 pracovních dnů. Zkrácenou lhůtu je možné zvolit ve zvlášť 

odůvodněných případech, minimální lhůta je 2 pracovní dny. Lhůta se počítá vždy od 

pracovního dne následujícího po pracovním dni, ve kterém byly všem členům doručeny 

materiály pro hlasování. Hlasování je platné v případě, že se hlasování zúčastní nadpoloviční 

většina členů Dotačního výboru. Závěr je přijat, pokud pro něj hlasuje většina hlasujících členů. 

9) Materiály pro hlasování rozesílá a odpovědi soustřeďuje sekretariát Rady. Hlasování per rollam 

probíhá elektronickou poštou (e-mailem). Odpověď musí být odeslána z elektronické adresy 

člena Dotačního výboru a v odpovědi musí být vždy jasné jak člen výboru hlasuje. 

10) Sekretariát Rady je povinen oznámit výsledky hlasování per rollam nejpozději do 5 pracovních 

dnů po skončení hlasování. Z tohoto hlasování se pořizuje zápis podepsaný předsedou 

Dotačního výboru.  

 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení  

 

1) Tento Jednací řád nabyl účinnosti dne 8. 3. 2012, na základě schválení Radou pod č. 06/0312. 

2) Schválením tohoto Jednacího řádu Dotačního výboru se ruší dosud platný Jednací řád výboru 

schválení Radou pod č. II-7840/01-OPK/MP ze dne 26. září 2001 ve znění pozdějších změn 

a doplnění.  

3) Změny a doplňky Jednacího řádu schvaluje Rada.   

4) Jednací řád Dotačního výboru je přístupný veřejnosti na internetových stránkách 

(www.vlada.cz) v sekci Rady a v sídle Úřadu vlády České republiky. Na internetových stránkách 

se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu. 

 

* * * 


