
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. ledna 2008 č. 8 

 
o Národním programu přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012 

 
 
 
             Vláda    
 
            I. schvaluje Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 až 2012, 
obsažený v části III materiálu č.j. 1878/07 (dále jen „Program“); 
 
            II. ukládá  
 
                1. ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru životního 
prostředí, ministru dopravy, ministryni obrany, ministrům školství, mládeže a tělový-
chovy, vnitra, zdravotnictví, zemědělství, průmyslu a obchodu, financí, spravedlnosti a 
kultury 
 
                    a) realizovat Program v rámci věcné působnosti jimi řízených resortů 
podle vytýčených cílů a opatření, 
 
                    b) zpracovat a zaslat místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních 
věcí do 31. května každého kalendářního roku hodnotící zprávu o plnění cílů a opatře-
ní Programu za uplynulý rok v rámci jimi řízených resortů s tím, že první hodnotící 
zpráva za rok 2008 bude předložena do 31. května 2009, 
 
                2. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí  
 
                    a) realizovat Program v rámci věcné působnosti jím řízeného resortu podle 
vytýčených cílů a opatření, 
 
                    b) jednou ročně předložit Radě vlády pro seniory a stárnutí populace hod-
notící zprávu o plnění cílů a opatření Programu s tím, že první zpráva bude této Radě 
předložena do 30. června 2009, 
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                    c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí; 
 
           III. vyzývá hejtmany, primátora hlavního města Prahy, primátory měst Brna, 
Ostravy a Plzně a představitele místní samosprávy ke spolupráci na realizaci cílů a 
opatření Programu a k podpoře regionálních a místních aktivit v této oblasti. 
 
 
 
Provedou: 

místopředseda vlády a  
ministr práce a sociálních věcí, 
místopředseda vlády a  
ministr životního prostředí, 
ministři pro místní rozvoj, 
dopravy, školství, mládeže a tělovýchovy, 
vnitra, zdravotnictví,  
zemědělství, průmyslu a obchodu, 
financí, spravedlnosti, 
kultury, 
ministryně obrany 
 
 
 
Na vědomí: 

hejtmani,  
primátoři měst Prahy, Brna, 
Ostravy a Plzně 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

 

 
 


