
 
Jednací řád  

Krajské protidrogové koordinační skupiny (KPKS) 
náměstek hejtmana  

Článek 1 
Jednání Krajské protidrogové koordinační skupiny (KPKS) 

(1) Skupina může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. 

(2) Skupina může přijímat rozhodnutí formou doporučení, zejména náměstkovi hejtmana pro 
sociální věci zdravotnictví a nezaměstnanost  (náměstkovi hejtmana), ale i praktická poradní 
rozhodnutí ve věcech přenesené působnosti. 

(3) Doporučení přijímá KPKS v případě potřeby hlasováním (aklamací), a to většinou hlasů 
přítomných členů KPKS. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Menšinový  
názor se na žádost navrhovatele stává součástí písemného záznamu z jednání KPKS. 

(4) Doporučení je součástí písemného záznamu z jednání. 

(5) Členství ve KPKS je nezastupitelné. 

(6) Jednání KPKS je neveřejné. 

(7) Jednání se mohou účastnit přizvaní odborníci státní správy či samosprávy, členové Rada 
vlády pro koordinaci protidrogové politiky (Rada vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky) i odborníci z dalších odborných pracovišť a institucí.  

(8) Osoby uvedené v bodě 7 se mohou vyjadřovat k jednotlivým bodům jednání. Na jejich 
žádost se vyjádření stává součástí zápisu. Nemají však  právo hlasovat.  

 

Článek 2 
Záznam z jednání KPKS  

(1) Ze všech jednání KPKS se pořizuje písemný záznam, který obsahuje 
a) místo a datum jednání, 
b) stručný záznam jednání včetně doporučení KPKS, 
c) prezenční listinu. 

(2) Písemný záznam zasílá tajemník KPKS všem jeho členům do deseti pracovních dní po 
jednání KPKS. 

(3) Písemný záznam se ukládá v kanceláři krajského protidrogového koordinátora 
Jihočeského kraje. 

 

Článek 3 
Příprava jednání KPKS 

(1) Pozvánky na jednání KPKS zasílá jeho členům a náměstkovi hejtmana sekretář KPKS  
písemně, po domluvě s předsedou KPKS a to v předstihu deseti pracovních dnů. Je-li to 
nutné, může předseda KPKS svolat jeho mimořádné jednání i v kratším termínu 
telefonicky nebo elektronickou poštou. 

(2) S pozvánkou jsou rozesílány písemné podklady pro jednání KPKS. 

(3) Písemné podklady pro jednání KPKS se ukládají v kanceláři krajského protidrogového  
koordinátora Jihočeského kraje. 

 



 

Článek 4 
Závěrečné ustanovení 

(1) Tento Jednací řád nabyl účinnosti dne 20.2.2003, na základě jednání přípravného 
týmu Krajské protidrogové koordinační skupiny konaného dne 14.1.2003 a na 
základě jednání KPKS ze dne 20.2.2003.  

(2) Změny a doplňky Jednacího řádu podléhají schválení KPKS. 

(3) Jednací řád je přístupný veřejnosti na internetové stránce Jihočeského kraje               
(www.kraj-jihocesky.cz) a v kanceláři krajského protidrogového koordinátora Jihočeského 
kraje. Na internetové stránce se zveřejňuje vždy úplné znění platného Jednacího řádu. 

 
 
V Českých Budějovicích dne 3.3.2003      

 
 
 

http://www.kraj-jihocesky.cz

