USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. července 2015 č. 566
ke Zprávě za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování
Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020
Vláda
I.

mění usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2014 č. 930, k Souhrnné zprávě o plnění
Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů v roce 2013, tak, že se
v příloze uvedeného usnesení - Aktualizovaná opatření Priorit a postupů vlády při
prosazování rovnosti žen a mužů

1. mění úkol č. 11 na následující znění: Zahájit přípravu zavedení povinnosti, aby
zaměstnavatelé a zaměstnavatelky v podnicích a organizacích s alespoň 50 zaměstnanci
a zaměstnankyněmi zveřejňovali informace o průměrné odměně u jednotlivých
srovnatelných kategorií zaměstnanců a zaměstnankyň a pracovních pozic podle pohlaví;
ukazatel plnění úkolu č. 11 se mění na: Popis opatření vedoucích k přípravě zavedení
povinnosti zveřejňovat informace o průměrné odměně; termín plnění úkolu č. 11 se mění
na 30. 6. 2016,
2. mění termín plnění úkolu č. 19 na 30. 6. 2016,
3. mění termín plnění úkolu č. 21 na 30. 6. 2016,
4. za úkol č. 21 vkládá nový úkol č. 22 pro ministryni práce a sociálních věcí s termínem
plnění do 30. 6 2016, a to v následujícím znění: Předložit vládě legislativní úpravu řešící
postavení rodičů s dětmi v těch případech, kdy druhý rodič neplatí řádně stanovené
výživné; s následujícím ukazatelem plnění: Předložení legislativní úpravy vládě,
5. za nově vložený úkol č. 22 vkládá nový úkol č. 23 pro ministra spravedlnosti ve
spolupráci s ministryní práce a sociálních věcí s termínem plnění do 30. 6. 2016, a to
v následujícím znění: Zadat zpracování analýzy současné situace ve vztahu k vymáhání
výživného obsahující také formulaci doporučení ke zvýšení efektivity vymáhání výživného
a k prevenci jeho neplacení; s následujícím ukazatelem plnění: Zadání analýzy, včetně
požadavku na formulaci příslušných doporučení,
6. číslo původního úkolu č. 22 mění na č. 24 a číslování následujících úkolů se posouvá
obdobně;
II. bere na vědomí Zprávu za rok 2014 o rovnosti žen a mužů a o naplňování Vládní
strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 až 2020, která rovněž
obsahuje doporučení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů vztahující se
k naplňování cílů obsažených ve Vládní strategii pro rovnost žen a mužů v České
republice na léta 2014 až 2020, Minimálního standardu rovnosti žen a mužů ve státní
správě uvedeného v oddílu C části 3 Strategie a úkolů obsažených v Aktualizovaných
opatřeních Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů;
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III. ukládá
1. členům vlády zabezpečit plnění opatření uvedených v bodě I tohoto usnesení,
2. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
a) předložit vládě do 30. dubna 2016 Zprávu za rok 2015 o rovnosti žen a mužů a
o naplňování Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republiky na léta 2014 až
2020,
b) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Provedou:
členové vlády,
předsedkyně Českého statistického úřadu
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

