VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. dubna 2011 č. 262
o Národním akčním plánu prevence domácího násilí na léta 2011 až 2014

Vláda
I. schvaluje Národní akční plán prevence domácího násilí na léta 2011
až 2014, uvedený v části III materiálu č.j. 298/11 a upravený podle připomínky vlády
(dále jen „Národní akční plán“);
II. ukládá
1. předsedovi vlády a členovi vlády, v jehož působnosti je Rada vlády pro
rovné příležitosti žen a mužů (dále jen „Rada“), místopředsedovi vlády a ministru
vnitra, ministrům práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, spravedlnosti, školství,
mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví a zmocněnkyni vlády pro lidská práva plnit
úkoly vyplývající z Národního akčního plánu a průběžně informovat o tomto plnění
Výbor pro prevenci domácího násilí Rady (dále jen „Výbor“), a to prostřednictvím
zástupců resortů ve Výboru,
2. místopředsedovi vlády a ministru vnitra ve spolupráci s předsedou vlády a
členem vlády, v jehož působnosti je Rada
a) koordinovat plnění úkolů vyplývajících z Národního akčního plánu,
b) zpracovat a do 30. dubna 2012 předložit Výboru, a dále poté
každoročně vždy do 30. dubna každého kalendářního roku, souhrnnou zprávu o plnění
Národního akčního plánu v uplynulém kalendářním roce spolu s návrhem priorit na
nejbližší období, ke které Výbor zaujme stanovisko a předloží ji Radě na její nejbližší
zasedání k projednání,
c) předložit projednanou zprávu vládě k informaci, a to tak, aby
první zpráva byla předložena do 31. prosince 2012, a poté každoročně vždy do
31. prosince každého kalendářního roku,
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3. zmocněnkyni vlády pro lidská práva
a) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a
obcí,
b) seznámit s tímto usnesením rektory veřejných vysokých škol a
představitele nestátních neziskových organizací;
III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, starostům měst
a obcí, policejnímu prezidentovi, rektorům veřejných vysokých škol a představitelům
nestátních neziskových organizací aktivně se účastnit na realizaci aktivit vyplývajících
z Národního akčního plánu.

Provedou:
předseda vlády
a člen vlády, v jehož působnosti je
Rada vlády pro rovné příležitosti
žen a mužů,
místopředseda vlády a ministr vnitra,
ministři práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, spravedlnosti,
školství, mládeže a tělovýchovy,
zdravotnictví,
zmocněnkyně vlády pro lidská práva
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
policejní prezident

Předseda vlády
RNDr. Petr Nečas, v. r.

