
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 5. prosince 2012 č. 895 

 
 
 

Změna Statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
 
 

Čl. I 
 

1. Do článku 1 se vkládá nový odstavec (2), který zní: „(2) Pod pojmem 
předseda se v dalším textu rozumí předseda nebo předsedkyně v závislosti na obsazení 
funkce mužem nebo ženou. Věta první platí obdobně pro pojmy ministr, náměstek 
ministra, místopředseda, člen vlády, člen Rady, člen výboru, člen pracovní skupiny, 
zástupce člena Rady, představitel, zmocněnec, ředitel, tajemník, koordinátor, 
spolupracovník, host, zaměstnanec a odborník.“ 
 

2. Čl. 1 se nově označuje jako čl. 1 odst. 1. 
 

3. V čl. 3 odst. 2 se zrušují slova „jmenuje a odvolává vláda;“ a dále slova „jím 
zpravidla“. 
 

4. V čl. 3 odst. 2 se slovo „Předsedu“ nahrazuje slovem „Předsedou“. 
 

5. Do čl. 3 odst. 2 se na konec vkládá nová věta, která zní: „Funkce předsedy 
Rady se tento člen vlády ujímá dnem jmenování členem vlády nebo dnem účinnosti 
převodu agendy rovných příležitostí žen a mužů do jeho působnosti.“ 
 

6.  V čl. 3 odst. 3 se ve druhé větě nahrazuje slovo „ministr“ slovy „některý 
z ministrů“. 
 

7. V čl. 3 odst. 3 se ve třetí větě zrušují slova „Pokud je to odůvodněno 
rozsahem činnosti Rady, může“.  
 

8. V čl. 3 odst. 3 se ve třetí větě doplňuje za slova „Předseda Rady“ slovo 
„může“. 
 

9. V čl. 3 odst. 3 větě čtvrté se slova „předseda některého výboru Rady“ 
nahrazují slovy „člen Rady podle čl. 3 odst. 4 písm. o) nebo p)“. 
 

10. V čl. 3 odst. 4 písm. a) se slova „2 náměstci“ nahrazují slovem „náměstek“. 
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11. V čl. 3 odst. 4 písm. a) se slova „; v případě, že místopředsedou Rady je 
podle předchozího ustanovení náměstek ministra práce a sociálních věcí, je členem 
Rady podle tohoto ustanovení pouze jeden náměstek“ nahrazují slovy „který může být 
jmenován místopředsedou Rady podle čl. 3 odst. 3“. 
 

12. V čl. 4 odst. 3 písm. c) se za slova „návrhy na“ vkládají slova „jmenování 
a“.  
 

13. V čl. 4 odst. 4 věta první se slovo „místopředseda“ nahrazují slovy „některý 
z místopředsedů“.  
 

14. V čl. 4 odst. 4 věta druhá se za slova „zasedání místopředsedu“ vkládají 
slova „či více místopředsedů“. 
 

15. V čl. 4 odst. 4 se na konec vkládá nová věta „Je-li místopředsedů více, 
vykonávají funkci výkonného místopředsedy v pořadí, které předseda Rady určí.“ 
 

16.  V čl. 5 odst. 1 se za slova „povinen se“ vkládá slovo „osobně“.  
 

17. V čl. 5 odst. 3 se za slova „a zaslat“ vkládají slova „elektronicky nejpozději 
jeden pracovní den před jednáním Rady“. 
 

18. V čl. 7 odst. 2 se za slova „být zřízena“ vkládá slovo „samostatně“.  
 

19. V čl. 7 odst. 3 věta druhá se slova „výboru, v jehož rámci byla zřízena“ 
nahrazují slovy „některého z výborů“. 
 

20. V nadpise čl. 8 se za slova „Externí spolupráce“ vkládají slova „a stálí 
hosté“.  
 

21. V čl. 8 odst. 2 se slovo „ve“ nahrazuje slovy „v Radě,“. 
 

22. V čl. 8 odst. 2 se za slova „předsedy Rady“ vkládají slova „, výboru nebo 
pracovní skupiny“. 
 

23. V čl. 8 odst. 2 se za slova „Rady zúčastnit“ vkládá slovo „jejich“. 
 

24. V čl. 8 odst. 2 se zrušuje druhé slovo „Rady“.  
 

25. Do čl. 8 se za odstavec (2) vkládá nový odstavec (3), který zní: „(3) Stálými 
hosty Rady jsou pracovníci ministerstev, kteří se v rámci svého pracovního úvazku 
věnují agendě rovných příležitostí pro muže a ženy (tzv. resortní koordinátoři rovných 
příležitostí žen a mužů).“ 
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26. Dosavadní čl. 8 odst. 3 se označuje jako čl. 8 odst. 4. 
 

27. V čl. 8 odst. 3 se za slova „externí spolupracovníky“ vkládají slova „a stálé 
hosty“. 
 

28. V čl. 9 odst. 1 se slova „Úřadu vlády“ nahrazují slovy „orgánu, v jehož čele 
stojí člen vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a mužů“.  
 

29. V čl. 9 odst. 2 písm. c) se slova „Úřadu vlády“ nahrazují slovem „Rady“.  
 

30. V čl. 9 odst. 3 se slovo „ministr“ nahrazuje slovem „člen“. 
 

31. V čl. 10 odst. 1 první věta se slova „Úřadu vlády“ nahrazují slovy „orgánu, 
v jehož čele stojí člen vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a mužů“. 
 

32. V čl. 10 odst. 1 druhá věta se slova „Úřadu vlády“ nahrazují slovy „orgánu, 
v jehož čele stojí člen vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a mužů“. 
 

33. Do čl. 10 se za odstavec (2) vkládá nový odstavec (3), který zní: „(3) 
Členové Rady a členové jejích výborů a pracovních skupin mají nárok na úhradu 
prokazatelných cestovních nákladů vynaložených v souvislosti s činností Rady, jejích 
výborů nebo pracovních skupin v souladu s právními předpisy.“ 
 
 

Čl. II 
 

Změny statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů podle čl. I nabývají 
účinnosti dnem 5. prosince 2012. 
 
 
 
 
 


