
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. července 2016 č. 632  

 
o Akčnímu plánu pro vyrovnané zastoupení žen a mužů  

v rozhodovacích pozicích na léta 2016 až 2018 
 
 

Vláda 

I. schvaluje Akční plán pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v rozhodovacích pozicích 
na léta 2016 až 2018, obsažený v části III materiálu čj. 635/16 (dále jen „Akční plán") 
s úpravou podle připomínky vlády; 

II. ukládá  

1. členům a členkám vlády zabezpečit plnění Akčního plánu a jednou ročně informovat 
o tomto plnění Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice a rozhodovacích 
pozicích (dále jen „Výbor“) Rady vlády pro rovnost žen a mužů (dále jen „Rada“), 
a to prostřednictvím zástupců resortů a ostatních ústředních orgánů státní správy 
ve Výboru, 

2. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu informovat do 30. června 2016 
o Akčním plánu předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
a předsedu Senátu Parlamentu České republiky, 

3. ministru vnitra zajistit do 31. srpna 2016 zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády 
pro orgány krajů a orgány obcí, 

4. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu ve spolupráci s ministryní práce a 
sociálních věcí 

a) koordinovat plnění úkolů vyplývajících z Akčního plánu, 

b) zpracovat a předložit do 31. května 2017 Výboru, a dále poté každoročně vždy 
do 31. května každého kalendářního roku, souhrnnou zprávu o plnění Akčního plánu 
v uplynulém kalendářním roce spolu s návrhem na jeho aktualizaci, ke které Výbor 
zaujme stanovisko a předloží ji Radě k projednání, 

c) předložit projednanou zprávu vládě tak, aby první zpráva byla předložena do 30. června 
2017 a poté každoročně vždy do 30. června každého kalendářního roku; 
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III. doporučuje hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy, primátorům a primátorkám 
statutárních měst a starostům a starostkám měst a obcí zohledňovat opatření uvedená v 
Akčním plánu při realizaci úkolů v přenesené působnosti i při tvorbě a realizaci úkolů v 
samostatné působnosti 

 
Provedou: 
členové a členky vlády 

Na vědomí: 
hejtmani, 
primátorka hlavního města Prahy, 
primátoři a primátorky statutárních měst 
starostové a starostky měst a obcí 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 
 
 


