
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 25. června 2014 č. 492

o přesunu agendy rovnosti žen a mužů z Ministerstva práce a sociálních věcí 
na Úřad vlády České republiky

             Vláda

             I. souhlasí

                1. s převedením k 1. červenci 2014 z Ministerstva práce a sociálních věcí na Úřad 
vlády České republiky

                    a) sekretariátu  Rady  vlády  pro  rovné  příležitosti  žen  a  mužů  a  související 
vnitrostátní, evropské i mezinárodní agendy,

                    b) dvou funkčních míst a tomu odpovídajících finančních prostředků v celkové 
výši 503 982,- Kč na platy, povinné pojistné, Fond kulturních a sociálních potřeb (dále jen 
„Fond“) a ve výši 3 000,- Kč na náhrady mezd v době nemoci na rok 2014, 

                    c) šesti  funkčních  míst  a  tomu odpovídajících  finančních  prostředků na  platy, 
ostatní  platby za  provedenou práci,  povinné  pojistné a  Fond na  rok 2014 v celkové výši 
3 019 975,- Kč na projekty uvedené v bodě I/1 d,e tohoto usnesení,

                    d) nevyčerpaných  finančních  prostředků  na  rok  2014  v  celkové  výši 
5  419 375,-  Kč  (z  toho  národní  podíl  270 968,-  Kč)  na  projekt  Optimalizace 
institucionálního  zabezpečení  rovných  příležitostí  žen  a  mužů  v České  republice 
(reg. č. CZ.1.04/5.1.00/81.00004) Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, z toho 
prostředky na platy, povinné pojistné a Fond odpovídající čtyřem funkčním místům a ostatní 
platby za provedenou práci v celkové výši 1 806 375,- Kč (z toho národní podíl 90 318,- Kč) 
a majetku pořízeného z prostředků tohoto projektu, 

                    e) finančních prostředků na rok 2014 v celkové výši 14 021 361,-  Kč (z toho 
národní  podíl  2  804 272,-  Kč)  na  dotační  program Domestic  and Gender-based Violence 
& Mainstreaming  Gender  Equality  and  Promoting  Work-Life  Balance  schválenému 
usnesením  vlády  ze  dne  8.  června  2011  č.  427,  a  spolufinancovanému  z příslušných 
rozpočtových prostředků finančních mechanismů Norsko, z toho prostředky na platy, povinné 
pojistné a Fond odpovídající dvěma funkčním místům a ostatní platby za provedenou práci 
v celkové výši 1 213 600,- Kč (z toho národní podíl 242 700,- Kč), 



                    f) dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit nestátních neziskových 
organizací zabývajících se rovnými příležitostmi žen a mužů schváleného ministrem práce 
a sociálních věcí dne 16. října 2013 příkazem ministra práce a sociálních věcí č. 30/2013,

                2. s navýšením dvou funkčních míst  v rozpočtové kapitole  Úřadu vlády na dobu 
určitou,  a  to  od  1.  července  2014  do  30.  listopadu  2015,  souvisejících  s  připravovanou 
podstatnou změnou projektu uvedeného v bodě I/1d tohoto usnesení,  která budou hrazena 
z prostředků tohoto projektu;

            II. ukládá

                1. ministryni  práce  a  sociálních  věcí  a  vedoucímu  Úřadu  vlády  ve  spolupráci 
s ministrem pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu uzavřít oboustranně odsouhlasený 
delimitační  protokol  v  souladu   s  bodem I  tohoto  usnesení  a  přílohou  tohoto  usnesení  a 
předložit jej spolu s návrhem na rozpočtové opatření v roce 2014 1. místopředsedovi vlády 
pro ekonomiku a ministru financí, 

                2. 1. místopředsedovi  vlády  pro  ekonomiku  a  ministru  financí  promítnout  do 
31. srpna 2014 ve spolupráci s vedoucím Úřadu vlády a ministrem pro lidská práva, rovné 
příležitosti a legislativu a ministryní práce a sociálních věcí finanční zajištění činnosti Rady 
vlády pro rovné příležitosti  žen a mužů a související  vnitrostátní,  evropské i  mezinárodní 
agendy  přesunem  prostředků  z  rozpočtu  kapitoly  Ministerstva  práce  a  sociálních  věcí 
do rozpočtu kapitoly Úřadu vlády v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2015 
a ve střednědobém výhledu na léta 2016 a 2017 tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení.

Provedou:

1. místopředseda vlády pro ekonomiku 
a ministr financí,
ministr pro lidská práva , 
rovné příležitosti a legislativu,
ministryně práce a sociálních věcí,
vedoucí Úřadu vlády

Předseda vlády

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 
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