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Statut 
Krajské protidrogové koordinační skupiny (KPKS) Jihočeského kraje      

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Krajská protidrogová koordinační skupina (dále jen KPKS) je zřízena na základě 
usnesení č. 596 / 2002 rady Jihočeského kraje o zřízení KPKS a usnesení                
č. 498 / 2002 zastupitelstva Jihočeského kraje o Strategii protidrogové politiky 
Jihočeského kraje na období 2002-2004 jako poradní orgán pro komplexní řešení 
drogové problematiky v samostatné i přenesené působnosti na území Jihočeského 
kraje. 

Článek 2 
Činnost KPKS  

(1) KPKS je poradním orgánem pro věci drogové problematiky složeným především 
z městských protidrogových koordinátorů, dále pak z vybraných odborníků 
návazných oblastí např. náměstek Odboru školství při Krajském úřadu, Policie ČR a 
Zdravotního ústavu jihočeského kraje. 

(2) KPKS přitom zejména 
a)  připravuje pro náměstka hejtmana, či pro OSVZ koncepční podklady protidrogové 

politiky, návrhy, odborná stanoviska, posudky a doporučení;  
b)  připravuje doporučení týkající se využití finančních prostředků na protidrogovou 

politiku; 
c)  spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávy při praktickém 

zabezpečování protidrogové politiky; 
d)  spolupracuje s Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP) na 

přípravě Národní strategie protidrogové politiky  
e)  posuzuje a vyjadřuje doporučení projektům uplatňovaným u RVKPP a projekty 

resp. žádosti o přidělení finančních prostředků u JK 
 

Článek 3 
Složení KPKS  

(1) KPKS tvoří předseda, tajemník a členové 

(2) Předsedu KPKS jmenuje a odvolává na návrh členů KPKS  náměstek hejtmana  

(3) Členy KPKS jsou protidrogoví koordinátoři či jiní zaměstnanci Obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností pro protidrogovou činnost vyčlenění a další odborníci   

 

Článek 4 
Předseda KPKS 

(1) Předseda KPKS odpovídá za činnost KPKS náměstkovi hejtmana Jihočeského kraje  

(2) Předseda KPKS svolává a řídí jednání KPKS. Jednání KPKS se konají podle 
potřeby, nejméně dvakrát za kalendářní rok. Předseda KPKS svolá jednání, jestliže 
o to požádá náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Předseda KPKS dále zejména 

a) předkládá náměstkovi hejtmana návrhy a doporučení, přijaté KPKS.  
b) rozhoduje o pozvání hostů na jednání KPKS 
 

(3) V případě nepřítomnosti předsedy KPKS řídí jednání KPKS tajemník jmenovaný 
předsedou KPKS. 
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Článek 5 
Tajemník KPKS  

Předseda KPKS odpovídá za činnost KPKS náměstkovi hejtmana Jihočeského kraje  

(1) Tajemník KPKS organizuje jednání po administrativní stránce, řídí jednání KPKS 
v případě nepřítomnosti předsedy KPKS. Zajišťuje vyhotovení písemného záznamu 
z jednání KPKS. Tajemník KPKS dále zejména 
a) zakládá písemné zápisy z jednání KPKS. 
b) působí jako koordinační pracovník pro jednání KPKS  
c) spolupracuje s médii 
d) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost KPKS  
e) odpovídá za správnost zápisu pořizovaného z jednání KPKS  

 

Článek 6 
Členové KPKS  

Členy KPKS jmenuje i odvolává náměstek hejtmana Jihočeského kraje. Členové KPKS 
(dále jen „členové“) mají právo účastnit se jednání KPKS a podílet se na přípravě návrhů a 
doporučení KPKS. Pokud se člen nemůže na jednání dostavit, omluví se a postupuje 
v souladu s Jednacím řádem. 

Článek 7 
Externí spolupráce 

Externí spolupráce se řídí čl. 9 statutu KPKS.  Ustanovení upravující externí spolupráci se 
použijí přiměřeně.  

Článek 8 

Organizační a administrativní zajištění činnosti KPKS  
Organizačně a administrativně zajišťuje činnost KPKS její tajemník dále viz.čl.5 tohoto 

statutu.  

Článek 9 
Jednací řád 

KPKS se řídí jednacím řádem, který podléhá schválení náměstkem hejtmana. 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento  Statut  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 Statutu podléhají schválení KPKS.  

(3) Statut 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 
Statutu. 

 

 
V Českých Budějovicích dne 3.3.2003  
 

http://www.kraj-jihocesky.cz

