
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 7. prosince 2010 č. 882 

 
k Obecným opatřením k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská práva - 

prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů 
 
 
 
             Vláda    
 
             I. schvaluje Obecná opatření k výkonu rozsudků Evropského soudu pro lidská 
práva - prevence odebírání dětí z péče rodičů ze sociálně ekonomických důvodů, 
obsažená v části III materiálu č.j. 1218/10 (dále jen „Obecná opatření“); 
 
            II. ukládá  
 
                1. ministrům práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, spravedlnosti, 
školství, mládeže a tělovýchovy, místopředsedovi vlády a ministru vnitra, ministru 
zdravotnictví a vedoucímu Úřadu vlády plnit úkoly vyplývající z Obecných opatření a 
průběžně informovat o plnění těchto úkolů Mezirezortní koordinační skupinu 
k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti prostřednictvím zástupců 
resortů v této skupině, 
 
                2. vládnímu zmocněnci pro zastupování České republiky před Evropským 
soudem pro lidská práva předložit Obecná opatření Výboru ministrů Rady Evropy 
do 31. prosince 2010, 
 
                3. ministru práce a sociálních věcí 
 
                    a) koordinovat plnění úkolů vyplývajících z Obecných opatření, a to 
ve spolupráci s Mezirezortní koordinační skupinou k transformaci a sjednocení 
systému péče o ohrožené děti, 
 
                    b) předložit vládě zprávu o plnění úkolů obsažených v Obecných 
opatřeních do 30. června 2012, 
 
                    c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí, 
 
                    d) seznámit představitele nestátních neziskových organizací s tímto 
usnesením vlády; 
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          III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, starostům měst 
a obcí a nestátním neziskovým organizacím aktivní účast na realizaci aktivit 
vyplývajících z Obecných opatření.  
 
 
Provedou: 

ministři práce a sociálních věcí, 
pro místní rozvoj, 
spravedlnosti, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
zdravotnictví, 
místopředseda vlády a ministr vnitra, 
vedoucí Úřadu vlády, 
vládní zmocněnec pro zastupování České republiky 
před Evropským soudem pro lidská práva 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
starostové měst a obcí, 
nestátní neziskové organizace 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

 


