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Změna Statutu Rady vlády pro záležitosti romské menšiny 

 

Statut Rady vlády pro záležitosti romské menšiny se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 2 písm. j) se za slova „Odboru pro sociální začleňování vkládají slova 

„Ministerstva pro místní rozvoj“. 

2. V čl. 2. odst. 2 se písm. k) zrušuje. 

Dosavadní písm. l) se označuje jako písm. k). 

3. V čl. 2 odst. 5 se slovo „Úřadu“ zrušuje. 

4. V čl. 3 se za odst. 4 vkládá nový odst. 5, který zní:  

„(5) Místopředseda Rady z řad Romů koordinuje činnost představitelů občanské 

společnosti v Radě.“. 

Dosavadní odst. 5 a 6 se označují jako odst. 6 a 7. 

5. V čl. 3 odst. 6 věta poslední zní: 

„Funkční období členů Rady podle článku 3 odst. 3 písm. a) až g) trvá po dobu 

výkonu jejich funkce, pokud není skončeno dříve podle článku 3 odst. 7 tohoto 

statutu.“. 

6. V čl. 3 odst. 7 se písm. a., b., c., d., e. nahrazují písm. a), b), c), d), e). 

7. V čl. 3. odst. 7 písm. b) se slova „v článku 3 odstavce 3 písmena b) až g)“ nahrazují 

slovy „v článku 3 odst. 3 písm. b) až g)“. 

8. V čl. 3 se za odst. 7 vkládá nový odst. 8, který zní:  

„Členové Rady uvedení v odst. 3 písm. i) mohou být pro svoji dlouhodobou neúčast 

na jednání Rady, chybějící zapojení do činnosti Rady či z jiných zvlášť závažných 

důvodů odvoláni. Návrh na odvolání člena Rady uvedeného v odst. 3 písm. i) může 

podat předsedovi Rady kterýkoliv z místopředsedů Rady.“. 

Dosavadní odst. 7 se označuje jako odst. 9. 

9. V čl. 3 odst. 9 se slovo „odstavec“ nahrazuje slovem „odst.“. 

10. V čl. 6 odst. 4 se slova „podle článku 3 odst. 6“ nahrazují slovy „podle článku 3 odst. 7 

a 8“. 

11. V čl. 7 odst. 1 se ve věte poslední zrušují slova „vedoucího Úřadu vlády ČR k“. 

12. V čl. 7 odst. 2 se ve větě poslední nahrazuje slovo „komise“ nahrazuje slovem 

„Komise“. 

13. V čl. 8 se slova „navrhovat lokality, kde bude Agentura působit.“ nahrazují slovy 

„poskytovat odborná stanoviska k výběru obcí, kde Agentura bude působit nebo již 

působí.“. 

14. V čl. 9 odst. 2 zní:  
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„(2) Členy pracovních skupin jmenuje předseda Rady, zpravidla na návrh předsedy 

pracovní skupiny nebo tajemníka Rady. Členství v pracovní skupině zaniká 

analogicky podle článku 3 odst. 7 a 8 tohoto Statutu nebo zrušením pracovní skupiny. 

K práci v pracovní skupině mohou být přizváni i externí spolupracovníci.“. 

15. V čl. 10 odst. 2 se slova „Odboru pro sociální začleňování“ nahrazují slovem 

„Agentury“. 

16. V čl. 14 odst. 3 se za slova „na internetové stránce“ vkládá slovo „vlády ČR“. 

 


