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Opatření rektora JU 

k realizaci projektu protidrogové prevence 

  

 V rámci programu protidrogové prevence realizovaném na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích ukládám:  
a) děkanům fakult a samostatných útvarů JU: 

1. Zpracovat rozšíření nebo doplnění provozních řádů laboratoří tak, aby 

bylo zamezeno možnosti jejich zneužití pro přípravu drog a jiných 
psychotropních látek. 
2. Vypracovat kontrolní systémy znemožňující zneužití všech pracovišť 
JU i ubytovacích zařízení pro přípravu drog a jiných psychotropních látek a 
pro jejich distribuci. 

3. Jakékoliv poznatky o přípravě, distribuci a užívání drog a 
psychotropních látek hlásit v prvním stupni pověřenému prorektorovi JU. 

4. Na chemikálie a jiné látky, které mohou být prekurzory pro výrobu drog 

a psychotropních látek zavést stejný řád hospodaření, používání a skladování 
jako platí pro látky toxické. 

5. Fakulty a samostatné útvary zpracují konkrétní postupy napojení na 
projekt protidrogové prevence JU, jeho rozpracování a doplnění vlastními 
konkrétními aktivitami. Jejich realizaci budou koordinovat s pověřeným 
prorektorem. 

6. Ročně, vždy ke 31. 1. běžného roku, bude provedeno vyhodnocení 
plnění programu roku minulého a předložen Rektorátu JU příspěvek pro 
celouniverzitní projekt protidrogové prevence na další rok. 

b) prorektorovi pověřenému problematikou protidrogové prevence: 

 Spolupracovat se státními orgány všech stupňů působícími na úseku prevence užívání 
drog a toxikomanie. Iniciovat realizaci základních oblastí projektu protidrogové prevence 
a  průběžně zpracovaný projekt aktualizovat. Koordinovat obsah a realizaci příspěvků 
jednotlivých fakult a samostatných útvarů pro protidrogový projekt. Pravidelně v ročních 
intervalech hodnotit plnění projektu protidrogové prevence a podílu jednotlivých fakult 
a útvarů JU na jeho aktualizaci a realizaci. 



  

c) proděkanům pro pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci: 
 Věnovat odpovídající pozornost řešení antidrogové problematiky ve výzkumných 
projektech, diplomových, ročníkových, seminárních a jiných pracích. Rozsah řešené 
problematiky ročně vyhodnocovat včetně zpracování databáze řešených témat, jejich autorů 
a řešitelského pracoviště. 
d) řediteli kolejí a menz: 
Vytvářet trvale podmínky pro rozšiřování možností aktivit na využití volného času studentů a 
spolupracovat při organizování osvětových antidrogových akcí ve společenských prostorách 
kolejí a menz nebo fakult. Usměrňovat a vyhodnocovat činnost protidrogového 
a psychologického střediska působícího na koleji č. 4. Zapracovat do ubytovacího řádu sankce 
za držení, výrobu a distribuci drog v ubytovacím zařízení JU. 

e) kvestorovi JU: 

 Vyčlenit a uvolnit z rozpočtu JU nezbytnou finanční částku potřebnou na realizaci 
jednotlivých oblastí projektu protidrogové prevence realizovaných na úrovni Rektorátu JU dle 
ročně předkládané kalkulace pověřeným prorektorem. 
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