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Statut 
Poradního výboru pro sběr dat o drogách 

 
Článek 1  

Úvodní ustanovení 

Poradní výbor pro sběr dat o drogách (dále jen „Poradní výbor“) je stálým orgánem Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky (dále jen „RVKPP“) pro řešení otázek monitorování situace v oblasti 
užívání nezákonných drog a jeho následků.  

Článek 2  
Činnost Poradního výboru 

(1) Poradní výbor je poradním orgánem RVKPP složeným z expertů z oblasti sledování výskytu, 
prevence a léčby návykových nemocí a z oblastí příbuzných.  

(2) Poradní výbor přitom zejména  

a) připravuje pro RVKPP koncepční podklady, návrhy, odborná stanoviska, posudky a doporučení 
v otázkách monitorování situace v oblasti užívání nezákonných drog, monitorování dopadu intervencí 
protidrogové politiky, projednává podněty a námitky k činnosti Národního monitorovacího střediska pro 
drogy a drogové závislosti,  
b) posuzuje výzkumný plán Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti na 
následující rok a hodnotí jeho výsledky v roce předchozím, 
c) dohlíží na používání vědeckých metod při zpracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR 
a na to, aby byl její obsah zpracován ve struktuře požadované EMCDDA.  

Článek 3  
Složení Poradního výboru 

(1) Poradní výbor tvoří předseda Poradního výboru a členové.  

(2) Předsedu Poradního výboru jmenuje a odvolává na návrh RVKPP její předseda.  

(3) Členové Poradního výboru jsou jmenováni předsedou Poradního výboru.  

(4) Členy Poradního výboru jsou:  
a) experti (vždy po jednom zástupci) ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva spravedlnosti, 
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ministerstva vnitra a ministerstva zdravotnictví na 
základě návrhů příslušných ministrů,  
b) vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti, 
c) zástupce A.N.O. na návrh jejího statutárního zástupce,  
d) zástupce ČLS JEP – Společnosti pro návykové nemoci na návrh jejího statutárního zástupce,  
e) zástupce Národní protidrogové centrály Policie ČR na návrh jejího ředitele, 
f) zástupce Generálního ředitelství cel na návrh jeho statutárního zástupce 
g) zástupce Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na 
návrh vedoucího tohoto pracoviště, 
h) zástupce Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR na návrh jeho statutárního zástupce, 
ch) zástupce Asociace krajů ČR na návrh jejího statutárního zástupce,  
i) 2 experti v oboru návykových nemocí a příbuzných oborů na návrh vedoucího Národního 
monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti.  
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Článek 4  
Předseda Poradního výboru 

(1) Předseda Poradního výboru odpovídá za činnost Poradního výboru předsedovi RVKPP  

(2) Předseda Poradního výboru svolává a řídí jednání Poradního výboru. Jednání Poradního výboru 
se konají podle potřeby, nejméně jednou za kalendářní rok. Předseda Poradního výboru svolá 
jednání, jestliže o to požádá vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové 
závislosti. Předseda Poradního výboru dále zejména  

a) předkládá RVKPP návrhy a doporučení, přijaté Poradním výborem, 
b) rozhoduje o pozvání hostů na jednání Poradního výboru.  

(3) V případě nepřítomnosti předsedy Poradního výboru řídí jednání zástupce jmenovaný předsedou 
Poradního výboru.  

Článek 5  
Členové Poradního výboru 

Členové Poradního výboru (dále jen „členové“) jsou oprávněni účastnit se jednání Poradního výboru 
a podílet se na přípravě návrhů a doporučení Poradního výboru. Pokud se člen nemůže na jednání 
dostavit, omluví se a postupuje v souladu s Jednacím řádem.  

Článek 6  
Externí spolupráce 

Externí spolupráce se řídí čl. 8 statutu RVKPP. Ustanovení upravující externí spolupráci se použijí 
přiměřeně.  

Článek 7  
Organizační a administrativní zajištění činnosti Poradního výboru 

(1) Organizačně a administrativně zajišťuje činnost Poradního výboru vedoucí NMS, který zejména 
soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Poradního výboru.  

Článek 8  
Jednací řád 

Poradní výbor se řídí jednacím řádem, který podléhá schválení RVKPP.  

Článek 9  
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento Statut nabyl účinnosti dne 20. června 2006, na základě usnesení RVKPP č. 10/0608.  

(2) Pravomoci ministerstev a jiných správních úřadů zůstávají činností Poradního výboru nedotčeny.  

(3) Změny a doplňky Statutu podléhají schválení RVKPP.  

(4) Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce Úřadu vlády www.vlada.cz a v sídle Úřadu 
vlády České republiky. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Statutu. 

 
 
 

  

 


