
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. května 2008 č. 543 

 
o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany  

v roce 2008 a v letech následujících 
 
 
 

             Vláda    
 
             I. bere na vědomí  
 
                1. Informaci o plnění úkolů uložených usnesením vlády ze dne 20. prosince 
2006 č. 1463, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany 
v roce 2007, v oblasti získání znalostí českého jazyka, bydlení a zaměstnání azylantů, 
obsaženou v části III, Kapitole A, materiálu č. j. 653/08, 
 
                2. Informaci o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové 
ochrany v roce 2008 a v letech následujících, obsaženou v části III, Kapitole B, 
materiálu č. j. 653/08; 
 
           II. schvaluje  
 
                1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo 
vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 
a v letech následujících, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení (dále jen „Zásady“), 
 
                2. procentní podíly krajů pro zajištění bydlení v roce 2008 a v letech 
následujících, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení,  
 
                3. poskytování níže uvedených účelových neinvestičních dotací ve prospěch 
obcí z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra pro zabezpečení integrace 
azylantů v oblasti bydlení v roce 2008 a v letech následujících v celkové výši 17 500 
tis. Kč, a to 
 
                    a) podle varianty č. I (na rozvoj infrastruktury obce) 
 
                         aa) dotace na rozvoj infrastruktury obce (zajištění bydlení pro 1 - 2 
azylanty - nájemce bytu) ve výši 400 tis. Kč,  
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                         ab) dotace na rozvoj infrastruktury obce (zajištění bydlení pro 3 - 5 
azylantů - nájemců bytu) ve výši 600 tis. Kč,  
 
                         ac) dotace na rozvoj infrastruktury obce (zajištění bydlení pro 6 a více 
azylantů – nájemců bytu) ve výši 700 tis. Kč, 
 
                         ad) na úhradu nákladů obci vzniklých při zapojení přívodu elektrické 
energie do integračního bytu podle vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení 
k elektrizační soustavě, 
 
                    b) podle varianty č. II (na podporu nájemního bydlení - varianta č. II A 
nebo na zajištění pobytu zdravotně postižených či osob v důchodovém věku - varianta 
č.II B) 
 
                         ba)  na úhradu čistého nájemného nebo jeho části azylantům podle 
varianty č. II A, 
 
                         bb)  na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociálních služeb podle 
varianty č. II B, 
 
                         bc)  na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. II A i II B,  
 
                         s tím, že výše navrhovaných dotací je podle varianty č. II uvedena 
v příloze č. 3 tohoto usnesení, 
 
                4. poskytování účelových neinvestičních dotací ve prospěch nestátních 
neziskových organizací až do výše 500 tis. Kč na zajištění bydlení a zaměstnání pro 
azylanty v roce 2008 a v letech následujících, 
 
                5. uvolnění finančních prostředků v roce 2008 a v letech následujících ve 
výši 6 500 tis. Kč z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra, na zabezpečení 
integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v oblasti výuky českého 
jazyka; 
 
           III. ukládá  
 
                1. ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, 
ministru školství, mládeže a tělovýchovy, 1. místopředsedovi vlády a ministru pro 
místní rozvoj a ministru zdravotnictví spolupracovat při zabezpečení integrace 
azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících,  
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                2. ministru vnitra 
 
                    a) uvolňovat finanční prostředky podle bodu II/5 tohoto usnesení do 
rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zajištění 
bezplatné výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany 
v roce v roce 2008 a v letech následujících, 
 
                    b) průběžně uvolňovat finanční prostředky podle bodu II/1 a II/3 tohoto 
usnesení ve prospěch obcí na zajištění integrace azylantů v oblasti bydlení v roce 2008 
a v letech následujících, 
 
                    c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí,  
 
                    d) v případě koncepční změny nebo změny výše finančních prostředků 
potřebných pro některou z oblastí zabezpečení integrace azylantů předložit vládě 
k projednání návrh na aktualizaci tohoto usnesení, 
 
                3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat v zabezpečení 
integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany zajišťováním bezplatných 
kurzů českého jazyka pro tyto osoby v roce 2008 a v letech následujících, 
 
                4. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí 
 
                    a) provádět analýzu poskytování rekvalifikačních programů 
nezaměstnaným azylantům za období červenec 2007 - červen 2008 a v letech 
následujících a výsledky této analýzy zasílat do 31. srpna příslušného kalendářního 
roku  ministru  vnitra,  
 
                    b) průběžně nabízet uzavření individuálního akčního plánu uchazečům 
o zaměstnání -  azylantům bez ohledu na jejich věk. Zprávu o plnění tohoto úkolu za 
období červenec 2007 - červen 2008 a v letech následujících zasílat do 31. srpna 
příslušného kalendářního roku ministru vnitra, 
  
                5. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s místopředsedou vlády 
a ministrem práce a sociálních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 
a 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj a vládě do 31. března 
kalendářního roku předkládat Informaci o průběhu zabezpečení integrace azylantů a 
osob požívajících doplňkové ochrany v oblasti výuky českého jazyka, bydlení 
a zaměstnávání azylantů za uplynulý rok; 
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            IV. doporučuje  hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zabezpečit 
integraci azylantů v oblasti bydlení podle Zásad a v souladu s podíly jednotlivých 
krajů podle bodu II/2 tohoto usnesení v roce 2008 a v letech následujících. 
 
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a 
ministr pro místní rozvoj, 
místopředseda vlády a 
ministr práce a sociálních věcí,  
ministři vnitra,  
školství, mládeže a tělovýchovy, 
zdravotnictví 
 
Na vědomí: 

hejtmani,  
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 

 1. místopředseda vlády 
 Jiří Čunek v. r.  

 

 
 


