VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 13. dubna 2011 č. 264

Změna
Statutu Rady vlády pro národnostní menšiny

1. V čl. 1 odst. 1 se za slova „a jejich příslušníků“ na konci textu odst. 1 doplňují
slova „a ochrany menšinových jazyků“.
2. V čl. 2 odst. 2 písm. a) se za slova „Rámcové úmluvy o ochraně národnostních
menšin“ vkládají čárka a slova „Evropské charty regionálních či menšinových
jazyků“.
3. V čl. 2 se na konci odst. 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které
zní:
„g) odbornou veřejností a skupinami osob užívajících menšinové jazyky pod
ochranou Evropské charty regionálních či menšinových jazyků jako jazyky mateřské
(dále jen „mluvčí menšinových jazyků“) navrhuje vhodná opatření k ochraně těchto
jazyků jako kulturního dědictví celé společnosti.“.
4. V čl. 3 odst. 1 se číslo „31“ nahrazuje číslem „30“.
5. V čl. 3 odst. 2 písm. a) zní:
„a)
zástupci národnostních menšin (celkem 16 členů), jejichž počet za příslušnou
menšinu je jeden až dva členové, a to s ohledem na mluvčí menšinových jazyků; jde
o zástupce těchto menšin:
(i) bulharské (1),
(ii) chorvatské (1),
(iii) maďarské (1),
(iv) německé (2),
(v) polské (2),
(vi) romské (2),
(vii) rusínské (1),
(viii) ruské (1),
(ix) řecké (1),
(x) slovenské (2),
(xi) srbské (1),
(xii) ukrajinské (1),“.
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6. V čl. 3 odst. 2 písm. b) se za slova „veřejné správy“ vkládají slova „a odborné
veřejnosti“, číslo „12“ se nahrazuje číslem „14“ a čárka a slova „tj. včetně předsedy
Rady“ se zrušují.
7. V čl. 3 odst. 2 písm. b) se doplňuje bod (i), který zní:
„(i) předseda Rady, člen vlády, zpravidla místopředseda vlády.“.
Následující body se příslušným způsobem přečíslují.
8. V čl. 3 se na konci odst. 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body (vii) a (viii),
které znějí:
„(vii) zástupce Asociace krajů České republiky,
(viii) zástupce odborné veřejnosti“.
9. V čl. 3 se v odst. 4 za slovy „jmenuje a odvolává“ zrušují slova „vláda na návrh
předsedy Rady“.
10. V čl. 3 se v odst. 4 písm. a) na začátek odstavce vkládá slovo „vláda“ a za slovo
„které“ slova „předsedovi Rady“.
11. V čl. 3 se v odst. 4 písm. b), c), d) se na začátek odstavce vkládají slova
„předseda Rady“.
12. V čl. 3 se na konci odst. 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písm. e) a f), která
znějí:
„e) vláda v případě zástupce Asociace krajů České republiky na návrh Rady
Asociace krajů České republiky; důvodem odvolání z funkce člena Rady je,
mimo jiné, ukončení pracovního/služebního poměru,
f) vláda v případě zástupce odborné veřejnosti na návrh akademických institucí
v oblasti jazykovědy, které mu předloží návrh nominace svých kandidátů,
popřípadě návrh na jejich odvolání; důvodem odvolání z funkce člena Rady je,
mimo jiné, ukončení pracovního/služebního poměru.“.
13. V čl. 3 odst. 7 písm. b) se za slova „u členů za orgány veřejné správy“ vkládají
slova „a odborné veřejnosti“ a za slova „uvedených v čl. 3 odst. 4 písm. b), c) a d),“ se
vkládají slova. „e) a f)“.

