
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. července 2007 č. 762 

 
k Souhrnné zprávě o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování 

rovnosti žen a mužů v roce 2006 
 
 
 
             Vláda  
 
             I. bere na vědomí Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při pro-
sazování rovnosti žen a mužů, obsaženou v části III a IIIa materiálu č.j. 1031/07; 
 
            II. mění název národního akčního plánu Priority a postupy vlády při prosazo-
vání rovnosti žen a mužů na Priority a postupy vlády při prosazování rovných příleži-
tostí pro ženy a muže; 
 
           III. schvaluje 
 
                1. Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovných 
příležitostí pro ženy a muže, obsažená v příloze tohoto usnesení, 
 
               2. delimitaci 5 funkčních míst z Ministerstva práce a sociálních věcí na    
Úřad vlády, a to od 1. ledna 2008; 
 
           IV. pověřuje ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní 
menšiny, koordinovat  od 1. ledna 2008 agendu rovných příležitostí pro ženy a muže 
ve společnosti; 
 
            V. ukládá  
 
                1. členům vlády, předsedovi Českého statistického úřadu a zmocněnci vlády 
pro lidská práva zabezpečit plnění opatření uvedených v bodě III/1 tohoto usnesení,  
 
                2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí delimitovat ve 
spolupráci s vedoucím Úřadu vlády k 1. lednu 2008 na základě vzájemně odsouhla-
seného delimitačního protokolu 5 funkčních míst z Ministerstva práce a sociálních 
věcí a převést je na Úřad vlády, 
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                3. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a vedoucímu 
Úřadu vlády předložit ministru financí do 31. července 2007 podklady pro promítnutí 
změn podle bodu V/4 tohoto usnesení do návrhu státního rozpočtu České republiky na 
rok 2008, 
 
                4. ministru financí promítnout změny související s převodem koordinační 
funkce podle bodu III/2, IV a V/2 tohoto usnesení, včetně převodu finančních pro-
středků na zajištění předsednictví České republiky v Radě Evropské unie souvisejících 
s koordinační agendou rovných příležitostí pro ženy a muže ve společnosti, do návrhu 
státního rozpočtu České republiky na rok 2008 a výhledu na léta 2009 a 2010, 
 
                5. ministryni, v jejíž působnosti jsou lidská práva a národnostní menšiny, 
předložit vládě do 30. dubna 2008 Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády 
při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže v roce 2007.  
 
 
 
Provedou: 
členové vlády,  
vedoucí Úřadu vlády, 
předseda Českého statistického úřadu,  
zmocněnec vlády pro lidská práva 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r. 

  
  
 




















