
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky  
Výbor zástupců regionů 

Schváleno usnesením RVKPP dne 24. srpna 2015 usnesením č. 03/0815 

Statut 

Výboru zástupců regionů 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1) Výbor zástupců regionů (dále jen „Výbor“) je stálým poradním orgánem Rady vlády pro 
koordinaci protidrogové politiky (dále jen „Rada“) pro koordinaci a harmonizaci 
integrované protidrogové politiky státu a protidrogových politik územních samosprávných 
celků.  

2) Zřízení Výboru bylo schváleno usnesením vlády č. 616/2007 ze dne 4. června 2007.  

 

Článek 2 
Činnost Výboru 

1) Výbor je poradním orgánem Rady v otázkách realizace a harmonizace protidrogové 
politiky na regionální úrovni, složený z pracovníků krajských úřadů, kteří v příslušném 
kraji koordinují protidrogovou politiku (dále jen „krajský protidrogový koordinátor“).  

2) Výbor zejména 

a) připravuje pro Radu koncepční podklady k realizaci protidrogové politiky státu z 
hlediska územních samosprávných celků, 

b) zpracovává pro Radu informace o stavu a realizaci protidrogové politiky na úrovni 
územních samosprávných celků, 

c) zpracovává pro Radu stanoviska a doporučení k návrhům legislativních norem a 
dalších právních předpisů v oblasti drog, zejména k těm, které zakládají, mění, ruší 
kompetence krajů a obcí v oblasti protidrogové politiky, 

d) připravuje pro Radu doporučení týkající se sítě služeb pro uživatele návykových látek 
a pro patologické hráče, 

e) připravuje pro Radu doporučení týkající se využití finančních prostředků na 
protidrogovou politiku, 

f) spolupracuje se státními orgány, s orgány obcí a s poskytovateli služeb v oblasti 
protidrogové politiky, 

g) spolupracuje při přípravě a vyhodnocování Národní strategie protidrogové politiky a 
akčních plánů realizace národní strategie.      

3) Výbor dále zajišťuje harmonizaci postupu při sběru a vykazování dat jednotlivými kraji a 
obcemi. 

Článek 3 
Složení Výboru 

1) Výbor tvoří předseda/předsedkyně (dále jen „předseda“) a členové. 

2) Předsedou Výboru je pracovník sekretariátu Rady (funkci sekretariátu Rady plní k tomu 
určený samostatný organizační útvar Úřadu vlády České republiky). Předsedu výboru 
jmenuje a odvolává předseda Rady. 
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3) Členy Výboru jsou: 

a) krajští protidrogoví koordinátoři všech krajů České republiky, 
b) zástupce Svazu měst a obcí České republiky, 
c) Úřad vlády ČR, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. 

4) Členství ve Výboru podle odst. 3) písm. a) je automaticky vázáno na výkon funkce 
krajského protidrogového koordinátora. 

5) Člena Výboru podle odst. 3) písm. b) a c) jmenuje na návrh příslušného statutárního 
zástupce vysílající organizace výkonný místopředseda Rady. Členství ve výboru je 
vázáno na platnost nominace vysílající organizace. 

6) K práci ve Výboru mohou být předsedou Výboru přizváni i externí spolupracovníci.  

Článek 4 
Předseda Výboru 

1) Předseda Výboru odpovídá za činnost Výboru předsedovi Rady. 

2) Předseda Výboru svolává a řídí jednání Výboru. Jednání Výboru se konají podle 
potřeby.  

3) Předseda Výboru dále předkládá Radě návrhy a doporučení přijaté Výborem. 

4) Předseda Výboru rozhoduje o pozvání hostů na jednání Výboru. 

5) V případě nepřítomnosti předsedy Výboru řídí jednání Výboru zástupce pověřený 
předsedou Výboru. 

 
Článek 5 

Členové Výboru 

1) Členové Výboru (dále jen „členové“) jsou povinni účastnit se jednání Výboru a podílet se 
na přípravě návrhů a doporučení Výboru. Pokud se člen nemůže na jednání dostavit, 
omluví se prostřednictvím sekretariátu Rady. 

2) V případě nemoci nebo jiných důvodů zvláště hodných zřetele může být člen Výboru 
zastupován jiným reprezentantem kraje nebo instituce, kterou zastupuje.  

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

4) Členové Výboru mohou navrhovat předsedovi Výboru pozvání hostů a externích 
spolupracovníků na jednání Výboru. 

5) Členové Výboru mohou navrhovat jednotlivé body jednání Výboru. 

Článek 6 
Externí spolupráce 

Externí spolupráce se řídí článkem 9 Statutu Rady. Ustanovení upravující externí spolupráci 
se použijí přiměřeně. 
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Článek 7 
Organizační a administrativní zajištění činnosti Výboru 

Organizačně a administrativně zajišťuje činnost výboru sekretariát Rady.  

Článek 8 
Jednací řád 

Jednání Výboru je upraveno v článku 7 Jednacího řádu Rady, podle něhož se řídí. 

Článek 9 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento Statut nabyl účinnosti dne 24. srpna 2015 na základě usnesení Rady č. 03/0815. 

2) Pravomoci ministerstev a jiných správních úřadů zůstávají činností Výboru nedotčeny. 

3) Změny a doplňky Statutu schvaluje Rada. 

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

*** 

 

 

 


