Jednací řád
PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZÁLEŽITOSTI ROMSKÉ MENŠINY
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Článek 1
Jednání pracovní skupiny
1. Jednání Pracovní skupiny pro záležitosti romské menšiny zřízené v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále jen Skupina) se konají
zpravidla, není-li předem určeno jinak, jedenkrát za šest měsíců. Jednání
svolává vedoucí Skupiny ve spolupráci se sekretariátem Skupiny.
2. Vedoucí Skupiny na základě vlastní iniciativy nebo žádosti (písemné nebo
zaslané elektronickou poštou) členů Skupiny může svolat mimořádné jednání
Skupiny.
3. Oznámení o svolání jednání Skupiny obsahující den, místo, čas a program
jednání musí být členům Skupiny, popřípadě přizvaným hostům, doručeno
poštou nebo e-mailem nejméně deset pracovních dnů před konáním jednání,
pokud se členové pracovní skupiny nedohodnou jinak. Další nezbytné informace
(především materiály a podklady k projednání atd.) pak musí být rozeslány
nejméně pět pracovních dnů před konáním jednání.
4. Účast na jednání je pro členy Skupiny povinná. Pokud se člen Skupiny nemůže
z vážných důvodů jednání Skupiny zúčastnit, může písemně pověřit k účasti
svého zástupce. V takovém případě má zástupce stejná práva jako člen. Člen
Skupiny je povinen o svém zastoupení na jednání Skupiny informovat sekretariát
Skupiny nejpozději 2 pracovní dny před jednáním Skupiny.
5. Na základě návrhu některého z členů Skupiny nebo jejího vedoucího a s jeho
souhlasem se jednání Skupiny mohou účastnit i hosté. Hosté jsou přizváni
zpravidla jako odborníci na právě projednávanou problematiku. Disponují hlasem
poradním, tj. mohou vyjádřit svá doporučení, záleží však na vůli Skupiny, zda se
jimi bude řídit. Návrh na přizvání hosta na dané jednání Skupiny je navrhující
povinen zaslat vedoucímu Skupiny a rovněž sekretariátu, a to nejpozději 2
pracovní dny před daným jednáním Skupiny.
6. Skupina je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.
7. Usnesení Skupiny jsou přijímána zpravidla na základě konsensu. Vedoucí
Skupiny rozhodne podle potřeby o užití hlasování pro přijetí usnesení. Usnesení
je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas vedoucí/ho Skupiny.
8. Skupina má rovněž možnost v naléhavých případech využít při rozhodování a
formulování doporučení proceduru „per rollam“ (písemné projednání).

9. Z jednání Skupiny se pořizuje zápis, který obsahuje shrnutí projednávaných
bodů, průběh a výsledek jednání a obsah přijatých rozhodnutí a doporučení.
10. Zápis vyhotovuje sekretariát Skupiny a schvaluje vedoucí Skupiny, popř. jím
pověřený člen Skupiny. Zápisy ze zasedání musí být zaslány písemně nebo
elektronicky všem členům Skupiny nejpozději do 10 pracovních dnů po konání
jednání.
11. Členové Skupiny mohou zaslat sekretariátu Skupiny připomínky či doplňky
k zápisu z jednání Skupiny do pěti pracovních dnů. Pokud je zápis na základě
těchto připomínek upraven, je následně opět zaslán všem členům Skupiny.
Konečné znění zápisu z jednání Skupiny schvaluje vedoucí Skupiny.
12. Plnění jednotlivých úkolů, které vyplývají z přijatých rozhodnutí, a které jsou
uvedeny v zápise, je kontrolováno vždy na následujícím jednání Skupiny.
13. Za účelem plnění úkolů může Skupina zřizovat užší pracovní týmy.
Článek 2
Členství ve skupině
1. Způsob jmenování členů je vymezen statutem Skupiny.
2. Skupina má 20 stálých členů; jsou jimi (na základě jmenování předsedou
Monitorovacího výboru OP LZZ) zástupci těchto institucí:
Instituce
MPSV – Odbor řízení pomoci z ESF
MPSV – Odbor sociálního začleňování
a rovných příležitostí
MPSV – Odbor implementace fondů EU
MV ČR – Odbor prevence kriminality
MMR – Odbor řízení operačních
programů
MŠMT – Odbor řízení OP VK
Úřad vlády – Rada vlády pro záležitosti
romské menšiny
Úřad vlády – Odbor pro sociální
začleňování (Agentura)
Úřad vlády – Sekce pro evropské
záležitosti
Úřad práce České republiky
Asociace krajů
Krajští koordinátoři pro romské
záležitosti
Svaz měst a obcí České republiky
Magistrát hlavního města Praha
Příjemci - oblast podpory 3.2
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3. V souladu se Statutem lze v případě potřeby jmenovat další stálé členy.
Článek 3.
Závěrečná ustanovení
1. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení Skupinou.
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