
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. srpna 2012 č. 631 

 
k Písemné informaci o krocích učiněných při realizaci doporučení Výboru 
Organizace spojených národů pro odstranění diskriminace žen týkajících se 
domácího a sexuálního násilí (doporučení č. 23) a sterilizací provedených 

v rozporu s právem (doporučení č. 35) 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje Písemnou informaci o krocích učiněných při realizaci doporučení 
Výboru Organizace spojených národů pro odstranění diskriminace žen týkajících se 
domácího a sexuálního násilí (doporučení č. 23) a sterilizací provedených v rozporu 
s právem (doporučení č. 35), obsaženou v části III materiálu č.j. 813/12 (dále jen      
„Písemná informace“); 
 
            II. mění usnesení vlády ze dne 11. května 2011 č. 341, k Závěrečným doporu-
čením Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010 tak, že se  
 
                1. text bodu II/5 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „5. členu vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a mužů 
ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí, pokračovat 
průběžně v překládání obecných doporučení Výboru do českého jazyka a jejich       
zveřejňování na webových stránkách“, 
 
                2. text bodu II/6 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „6. členu vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a mužů 
 
                        a) průběžně zapracovávat doporučení Výboru, uvedená v Závěrečných 
doporučeních, do svých strategických a koncepčních materiálů a zpracovat do           
30. června 2013 brožuru týkající se Úmluvy, Výboru a Závěrečných doporučení, 
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                       b) předložit vládě po projednání v Radě vlády pro rovné příležitosti žen 
a mužů do 31. července 2014 návrh šesté periodické zprávy o plnění závazků plynou-
cích z Úmluvy, a to s informací o stavu naplňování Závěrečných doporučení“; a 
 
                3. text bodu II/8 uvedeného usnesení nahrazuje textem, který zní: 
 
                    „8. členům vlády, zmocněnkyni vlády pro lidská práva a předsedkyni   
Českého statistického úřadu, kteří sledují a vyhodnocují doporučení Výboru v rozsahu 
své působnosti tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení, poskytovat průběžně 
součinnost a informace členu vlády, do jehož působnosti patří rovné příležitosti žen a 
mužů o plnění Závěrečných doporučení pro potřeby přípravy následující periodické 
zprávy předkládané Výboru podle bodu II/6b tohoto usnesení“; 
 
           III. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, aby 
ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí předložil do 22. října 2012 Písemnou 
informaci Výboru Organizaci spojených národů pro odstranění diskriminace žen. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
zmocněnkyně vlády pro lidská práva, 
předsedkyně Českého statistického úřadu 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 
 

 
 


