
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. prosince 2012 č. 921 

 
k  Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince 

jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2012 
a k jeho zajištění v roce 2013 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a 
zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2012 a 
návrh na jeho zajištění v roce 2013, uvedené v části III materiálu č.j. 1266/12; 
 
            II. schvaluje pokračování  realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek 
pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu, schváleného 
usnesením vlády ze dne 14. května  2008 č. 538, k Systému výuky českého jazyka a 
zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu, ve znění 
usnesení vlády ze dne 27. srpna 2008 č. 1091, (dále jen „Systém výuky“), v roce 2013, 
a to ve znění změn, uvedených v části III  materiálu č.j. 1266/12; 
 
           III. ukládá 
 
                1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy 
 
                    a) zajistit realizaci Systému výuky a průběžnou informovanost cizinců 
o požadavcích a  možnostech vykonání zkoušky z českého jazyka v roce 2013 podle 
bodu II tohoto usnesení, 
 
                    b) zajistit plnění úkolů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy         
v rámci Systému výuky a jejich finanční krytí v roce 2013 z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 1 650 tis. Kč a  uvolnit částku až 
do výše 750 tis. Kč na krytí nákladů při zajištění projektu přípravy zkoušky cizinců 
na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky z Ročního 
programu 2012  z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí, 
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                2. ministru školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem vnitra 
 
                    a) zpracovat a vyhodnotit v rámci Zprávy o situaci v oblasti migrace na 
území České republiky v roce 2013 realizaci Systému výuky za rok 2013,  
 
                    b) zpracovat a předložit vládě do 30. listopadu 2013 vyhodnocení 
realizace Systému výuky v roce 2013 včetně  návrhu na jeho věcné a finanční zajištění               
v roce 2014, 
 
                3. ministru vnitra 
 
                    a) zajistit plnění úkolů Ministerstva vnitra v rámci Systému výuky a jejich 
finanční krytí ve výši 20 000 tis. Kč v roce 2013 z rozpočtové kapitoly Ministerstva 
vnitra, 
 
                    b) spolupracovat s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy při plnění 
úkolů podle bodu III/1a a III/2 tohoto usnesení a zajistit realizaci úkolů ve své gesci.  
 
 
 
Provedou: 

ministři vnitra, 
školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

 
 

 
 


