Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 30. května 2018 č. 346

Změna Statutu Rady vlády pro rovnost žen a mužů
Statut Rady vlády pro rovnost žen a mužů se mění takto:
1. V čl. 2 odst. 4 se slova „předkládá vládě“ nahrazují slovy „zveřejňuje na internetových
stránkách Úřadu vlády ČR“.
2. V čl. 3 odst. 1 se číslo „29“ nahrazuje číslem „31“.
3. V čl. 3 odst. 3 se na konci věty první doplňují slova „, zmocněnec/zmocněnkyně vlády
pro lidská práva nebo náměstek/náměstkyně v Úřadu vlády ČR, do jehož/jejíž
působnosti patří rovnost žen a mužů“.
4. V čl. 3 odst. 3 se slova „p) nebo q)“ nahrazují slovy „q) nebo r)“.
5. V čl. 3 odst. 4 písm. a) se slova „, který/která může být jmenován/jmenována
místopředsedou/místopředsedkyní Rady podle čl. 3 odst. 3“ zrušují.
6. V čl. 3 odst. 4 písmeno k) zní: „náměstek/náměstkyně ministra/ministryně průmyslu
a obchodu,“.
7. V čl. 3 odst. 4 se za písmeno k) vkládá nové písmeno l), které zní: „l)
zmocněnec/zmocněnkyně vlády pro lidská práva, v případě neobsazení této funkce
náměstek/náměstkyně v Úřadu vlády ČR, do jehož/jejíž působnosti patří rovnost žen
a mužů,“. Dosavadní písmena l) až q) se označují jako písmena m) až r). V čl. 3 odst.
4 písm. q) se číslo „9“ nahrazuje číslem „10“.
8. V čl. 3 odst. 6 se slova „a) až j)“ nahrazují slovy „a) až k)“.
9. V čl. 3 odst. 8 se slova „a) až j)“ nahrazují slovy „a) až k)“, v čl. 3 odst. 9 se slova „a)
až j)“ nahrazují slovy „a) až k)“, v čl. 3 odst. 9 se slova „l) nebo o)“ nahrazují slovy „m)
nebo p)“.
10. V čl. 4 odst. 3 se písmeno k) zrušuje.
11. V čl. 4 odst. 5 se slova „místopředsedů//místopředsedkyň“ nahrazují slovy
„místopředsedů/místopředsedkyň“.
12. V čl. 10 odst. 3 se věta druhá zrušuje.
13. V čl. 11 odst. 2 se věta druhá nahrazuje větou „Pracovní cesty schvaluje vedoucí
sekretariátu
Rady
a
vedoucí
zaměstnanec/zaměstnankyně
(představený/představená) oprávněný schvalovat cesty v souladu s předpisy Úřadu
vlády ČR.“.
14. V čl. 11 odst. 4 se na konci věty první doplňují slova „v souladu s předpisy Úřadu
vlády ČR“. V čl. 11 odst. 4 se věta druhá zrušuje.

15. Čl. 13 odstavec 3 zní: „(3) Tento statut je přístupný veřejnosti na internetových
stránkách a v sídle Úřadu vlády ČR. Na internetových stránkách se zveřejňuje vždy
úplné platné znění statutu.“.
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