VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 12. prosince 2007 č. 1386

Změny statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů
Čl. I
1.

V článku 2 odst. 1 se slovo „směřující“ nahrazuje slovy „opatření směřujících“.

2.

V článku 3 odst. 1 zní:
„(1) Rada se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů.“.

3.

V článku 3 odst. 2 se slova „místopředseda vlády, do jehož působnosti patří sociální
věci“ nahrazují slovy „člen vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a
mužů“.

4.

V článku 3 odst. 3 zní:
„(3) Místopředsedu Rady jmenuje a odvolává vláda. Je jím zpravidla ministr
nebo náměstek ministra práce a sociálních věcí. Pokud je to odůvodněno rozsahem
činnosti Rady, může předseda Rady navrhnout vládě jmenování dalších místopředsedů
Rady. Dalším místopředsedou Rady je zpravidla předseda některého výboru Rady.“.

5.

V článku 3 odst. 4 úvodní větě se za slovo „Rady“ doplňuje slovo „dále“.

6.

V článku 3 odst. 4 písm. b) se slova „2 náměstci“ nahrazují slovem „náměstek“.

7.

V článku 3 odst. 4 písm. l) se slovo „náměstek“ nahrazuje slovem „místopředseda“.

8.

V článku 3 odst. 4 písm. o) se číslice „5“ nahrazuje číslicí „9“.

9.

V článku 3 odst. 4 písm. p) se slova „odborník činný“ nahrazují slovy „2 odborníci
činní“.
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10.

V článku 3 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno
q), které zní:
„q) 2 odborníci z Úřadu vlády činní v oblasti rovných příležitostí pro ženy a muže.“

11.

V článku 3 se za odstavec 4 vkládají nové odstavce 5 až 7, které znějí:
„(5) Členy Rady uvedené v odstavci 4 jmenuje a odvolává předseda Rady.
(6) Členy Rady uvedené v odstavci 4 písm. a) až j) jmenuje předseda Rady na
základě návrhů příslušných ministrů.
(7) Ministr nebo předseda Českého statistického úřadu mohou v odůvodněných
případech a po předchozím projednání s předsedou Rady navrhnout jako člena Rady
podle odstavce 4 písm. a) až j) nebo l) jiného vedoucího zaměstnance, v jehož gesci je
problematika rovných příležitostí žen a mužů.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 8 až 12.

12.

V článku 3 nově označené odstavce 8 a 9 znějí:
„(8) Funkční období Rady je čtyřleté a kryje se s funkčním obdobím vlády. Počet
opakovaných jmenování není omezen.
(9) Po skončení funkčního období vykonává Rada svou činnost až do
jmenování nové Rady.“.

13.

V článku 3 se na konci nově označeného odstavce 10 tečka nahrazuje čárkou a doplňují
se písmena c) a d), která znějí:
„c) odstoupením člena Rady před uplynutím funkčního období,
d) úmrtím člena Rady.“.

14.

V článku 3 se nově označený odstavec 12 zrušuje.

15.

V článku 4 odst. 3 písmena e) a f) znějí:
„e) na návrh Rady rozhoduje o zřízení nebo zrušení výboru a dále bez návrhu jmenuje a
odvolává předsedu, místopředsedu a další členy výboru,
f) na návrh Rady rozhoduje o zřízení nebo zrušení pracovní skupiny a dále bez návrhu
jmenuje a odvolává předsedu, místopředsedu a další členy pracovní skupiny a
rozhoduje o tom, jakým jednacím řádem se pracovní skupina řídí (čl. 7 odst. 3),“.

16.

V článku 4 odst. 3 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písmena g) až i).
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17.

V článku 4 odst. 3 nově označeném písmeni g) se na konci textu doplňují slova „a o
statusu stálých hostů“.

18.

V článku 4 odst. 3 písm. h) zní:
„h) uděluje souhlas k přizvání externího spolupracovníka (čl. 8), kterým může být
zejména zaměstnanec státní správy nebo jiný odborník, kteří nejsou členy Rady“

19.

V článku 4 odst. 3 se nově označené písmeno i) zrušuje.

20.

V článku 4 se odstavec 5 zrušuje.

21.

Články 5 až 7 znějí:
„Článek 5
Členové Rady
„(1) Člen Rady je povinen se účastnit zasedání Rady a jednání výboru nebo
pracovní skupiny, do kterých byl jmenován (dále jen „jednání Rady“).
(2) Členové Rady mají právo předkládat Radě návrhy a účastnit se jakéhokoliv
jednání výboru nebo pracovní skupiny Rady.
(3) Pokud se člen Rady nemůže zúčastnit jednání Rady, je povinen omluvit se
předem předsedovi Rady prostřednictvím sekretariátu Rady (čl. 9) a zaslat písemné
vyjádření k jednotlivým bodům programu.
(4) V případě nemoci nebo jiného důvodu hodného zvláštního zřetele může
člen Rady vyslat na jednání Rady zástupce, a to z instituce, kterou člen Rady zastupuje.
Zástupce člena Rady se musí nejpozději před započetím jednání Rady prokázat
písemným zmocněním. Pokud má zástupce člena Rady hlasovat o některém bodu
programu zasedání Rady, musí to být ve zmocnění výslovně uvedeno, jinak není
oprávněn hlasovat.
Článek 6
Výbory Rady
(1) Rada může pro potřeby své činnosti zřizovat výbory Rady (dále jen
„výbor“), jejichž úkolem je zabývat se dílčími otázkami z oblasti působnosti Rady.
(2) O zřízení výboru rozhoduje předseda Rady na návrh Rady.
(3) Předsedu, místopředsedu a členy výboru jmenuje předseda Rady.
(4) Výbor je povinen vypracovat statut výboru. Ve statutu musí být kromě
jiného uvedeno, jakým jednacím řádem se výbor řídí. Statut výboru schvaluje Rada.
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(5) Jednání výboru se řídí jednacím řádem Rady. V odůvodněných případech
může mít výbor vlastní jednací řád. Jednací řád výboru schvaluje Rada.
(6) K práci ve výboru mohou být přizváni externí spolupracovníci.
(7) O zrušení výboru rozhoduje předseda Rady na návrh Rady.
Článek 7
Pracovní skupiny
(1) Rada může pro potřeby své činnosti zřizovat pracovní skupiny Rady (dále
jen „pracovní skupina“), jejichž úkolem je zabývat se dílčími otázkami z oblasti
působnosti Rady.
(2) Pracovní skupina může být zřízena v rámci jednoho výboru nebo v rámci
několika výborů.
(3) O zřízení pracovní skupiny rozhoduje předseda Rady na návrh Rady.
Současně rozhodne, zda se pracovní skupina bude přiměřeně řídit jednacím řádem
Rady nebo jednacím řádem výboru, v jehož rámci byla zřízena.
(4) Předsedu, místopředsedu a členy pracovní skupiny jmenuje předseda Rady.
(5) Pracovní skupina zejména připravuje podklady pro zasedání Rady.
(6) K práci v pracovní skupině mohou být přizvání externí spolupracovníci.
(7) Pracovní skupina jedná zpravidla neformálně a při rozhodování se snaží
dosáhnout konsensu.
(8) O zrušení pracovní skupiny rozhoduje předseda Rady na návrh Rady.“.
22.

V článku 8 odst. 1 a 2 znějí:
„(1) Předseda Rady může požádat o spolupráci externí spolupracovníky.
(2) Externí spolupracovník se může účastnit práce ve výboru nebo pracovní
skupině jako stálý spolupracovník nebo se může na pozvání předsedy Rady zúčastnit
jednání Rady jako host k určité problematice.“.

23.

V článku 8 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Pravidla upravující činnost Rady, jejích výborů a pracovních skupin se
vztahují přiměřeně i na externí spolupracovníky.“.

24.

V článku 9 odst. 1 a 2 znějí:
„(1) Činnost Rady, včetně jejích výborů a pracovních skupin, administrativně a
organizačně zabezpečuje sekretariát Rady, který je organizační součástí Úřadu vlády.
(2) Sekretariát Rady dále
a) soustřeďuje podklady a informace potřebné pro činnost Rady,
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b) na základě pokynů předsedy Rady zpracovává odborné podklady pro jednání Rady,
c) zveřejňuje na internetové stránce Úřadu vlády aktuální informace o Radě, zejména
informace o členech Rady, informace o činnosti Rady, platné úplné znění statutu
Rady a informace o zřízených výborech a pracovních skupinách.“.
25.

V článku 9 odst. 3 věta druhá zní: „Ředitele sekretariátu rady jmenuje a odvolává
ministr vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a mužů“.

26.

V článku 9 se odst. 5 zrušuje.

27.

V článku 10 odst. 1 zní:

„(1) Náklady na činnost Rady jsou hrazeny z rozpočtu Úřadu vlády. Jednání Rady i
jejích výborů a pracovních skupin se konají zpravidla v prostorách Úřadu vlády.“.
28.

V článku 10 odst. 2 se slova „jedná se o veřejnou funkci“ nahrazují slovy „neboť se
jedná o čestnou funkci“.

29.

V článku 10 se odstavce 3 a 4 zrušují.

30.

V čl. 11 odst. 1 zní:
„(1) Způsob jednání Rady upravuje Jednací řád Rady. Jednací řád a jeho změny
schvaluje Rada.“.

31.

V článku 11 se odstavce 2 a 3 zrušují.

32.

V článku 12 odst. 1 zní:
„(1) Změny tohoto statutu schvaluje vláda.“.

33.

V článku 12 se odst. 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

Čl. II
Změny statutu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů podle článku I nabývají
účinnosti dne 1. ledna 2008.

