
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 30. března 2015 č. 218 

 

o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 

(aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014) 

 

 

             Vláda 

 

             I. schvaluje Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 

2017 (aktualizovaná verze ke dni 31. prosince 2014), uvedený v části III materiálu čj. 26/15 

(dále jen „Národní akční plán“); 

 

            II. ukládá 

 

                1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní 

rozvoj, ministrům spravedlnosti, vnitra, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 

kultury, dopravy, průmyslu a obchodu, životního prostředí, zemědělství, obrany a ministru 

pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu  

 

                    a) realizovat Národní akční plán v rámci věcné působnosti jimi řízených resortů 

podle vytyčených cílů a opatření, 

 

                    b) zpracovat a ministryni práce a sociálních věcí do 31. března každého 

kalendářního roku zaslat informaci o plnění cílů a opatření Národního akčního plánu za 

uplynulý kalendářní rok v rámci jimi řízených resortů s tím, že informace za rok 2014 bude 

zároveň obsahovat i informaci o opatřeních přijatých k zajištění plnění cílů a opatření 

Národního akčního plánu, a to pro zbývající období, 

 

                    c) přijmout do 30. června 2015 opatření k odpovídajícímu zajištění agendy 

přípravy na stárnutí a k dostatečnému finančnímu a personálnímu zajištění plnění úkolů 

uložených Národním akčním plánem v rámci rozpočtových kapitol jednotlivých resortů 

od roku 2016, 

 

                2. ministryni práce a sociálních věcí 

 

                    a) realizovat Národní akční plán v rámci věcné působnosti jí řízeného resortu 

podle vytyčených cílů a opatření, 

 

                    b) předkládat vládě vždy do 30. června každého kalendářního roku zprávu 

o plnění cílů a opatření Národního akčního plánu s tím, že zpráva za rok 2015 bude 

předložena do 30. června 2016, 
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                c) předložit vládě do 31. prosince 2017 návrh nového strategického dokumentu pro 

oblast přípravy společnosti na stárnutí na další období, 

 

                d) vyčlenit počínaje rokem 2016 v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva práce a 

sociálních věcí finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč na zřízení dotačního titulu na realizaci 

nového dotačního programu pro oblast podpory přípravy na stárnutí na místní úrovni, 

 

                e) zajistit v rozpočtové kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí finanční 

prostředky ve výši nejméně 5 mil. Kč k dostatečnému finančnímu a personálnímu zajištění 

plnění úkolů uložených Národním akčním plánem v rámci schválených výdajových ukazatelů 

kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, 

 

                f) vyčlenit každoročně od roku 2015 částku ve výši 3,5 mil. Kč pro vznik a následné 

zajištění pěti funkčních míst k zajištění agendy pro oblast přípravy na stárnutí, tj. k výkonu 

funkce meziresortního koordinátora přípravy na stárnutí, pro koordinaci, monitorování a 

naplňování Národního akčního plánu a k výkonu funkce národního kontaktního místa pro 

přípravu na stárnutí ve vztahu k Evropské unii a Organizaci spojených národů, 

 

                g) zabezpečit zveřejnění Národního akčního plánu ve Věstníku vlády pro orgány 

krajů a orgány obcí. 

 

 

 

Provedou: 

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a 

ministr financí, 

ministři vnitra, zdravotnictví, 

školství, mládeže a tělovýchovy, 

kultury, dopravy, spravedlnosti, 

průmyslu a obchodu, životního prostředí, 

zemědělství, obrany, 

ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, 

ministryně pro místní rozvoj, 

práce a sociálních věcí 

 

Na vědomí: 

hejtmani,  

primátorka hlavního města Prahy, 

primátoři měst Brna, Ostravy, Plzně, 

Veřejná ochránkyně práv, 

předseda Svazu měst a obcí České republiky 

 

 

 

 Předseda vlády 

 Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  

  

 

 


