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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. března 2021 č. 269
o Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 - 2030
Vláda
I. schvaluje Strategii rovnosti žen a mužů na léta 2021 – 2030 včetně úkolové části (dále jen
„Strategie“), obsaženou v části III materiálu čj. 226/21;
II. ukládá
1. členkám a členům vlády, předsedovi Českého statistického úřadu a vedoucím ostatních
ústředních orgánů státní správy zabezpečit v rámci své působnosti plnění Strategie;
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministryni spravedlnosti, vedoucí Úřadu vlády
a místopředsedkyni vlády a ministryni financí zohlednit podle možností státního rozpočtu
požadavky na navýšení alokací předmětných dotačních programů souvisejících
se zabezpečením plnění Strategie v rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na rok 2022
a následující roky,
3. členu vlády, do jehož působnosti patří rovnost žen a mužů, a předsedovi Rady vlády
pro rovnost žen a mužů ve spolupráci se zmocněnkyní vlády pro lidská práva
a) koordinovat plnění Strategie
b) předložit vládě
ba) do 30. června 2021 první implementační dokument Strategie,
bb) do 30. června 2022 sadu indikátorů k měření pokroku při naplňování Strategie,
bc) do 30. června 2022 a následně do 30. června každého roku do roku 2031 Zprávu
o rovnosti žen a mužů za uplynulý rok, včetně Zprávy o naplňování Strategie,
c) informovat do 31. března 2021 o Strategii předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky a předsedu Senátu Parlamentu České republiky,
4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra zajistit do 31. března 2021 zveřejnění tohoto
usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
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III. doporučuje hejtmanům, primátorům statutárních měst a starostům obcí zohledňovat
opatření uvedená ve Strategii při realizaci úkolů v přenesené působnosti i při tvorbě
a realizaci úkolů v samostatné působnosti.

Provedou:
členky a členové vlády,
předseda Českého statistického úřadu,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
primátor hlavního města Prahy,
starostové měst a obcí

JUDr. Alena Schillerová, PhD., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
dle čl. I. odst. 2 písm. b) Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(příloha č. 1 k Usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123):

Ministerstvo vnitra sděluje, že předseda Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
svým rozhodnutím č. 94 ze dne 9. února 2021 stanovil, podle § 3 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s § 29 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění
pozdějších předpisů, obec Vratěnín, Jihomoravský kraj, městysem.
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