USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 20. listopadu 2015 č. 954
o státním integračním programu pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou
v roce 2016 a v letech následujících

Vláda
I.

zrušuje s účinností od 1. ledna 2016

1. usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob
požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících,
2. usnesení vlády ze dne 3. května 2010 č. 321, o změně usnesení vlády ze dne 14. května
2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany
v roce 2008 a v letech následujících,
3. usnesení vlády ze dne 30. října 2013 č. 818, o změně usnesení vlády ze dne 14. května
2008 č. 543, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany
v roce 2008 a v letech následujících, ve znění usnesení vlády ze dne 3. května 2010
č. 321;
II. schvaluje ve smyslu bodu IV/6 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 574,
o opatřeních v souvislosti s migrační situací v Evropské unii a v České republice
v návaznosti na závěry Evropské rady ze dne 25. a 26. června 2015
1. Zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo
vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou (dále jen „oprávněná
osoba“) v roce 2016 a v letech následujících uvedené v příloze tohoto usnesení,
2. uzavření smlouvy o úhradě poskytovaných integračních služeb mezi Ministerstvem vnitra
a generálním poskytovatelem integračních služeb za účelem zajištění integrace
oprávněných osob na období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016;
III. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministrům vnitra a
zdravotnictví, ministryním práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy
spolupracovat při zabezpečení integrace oprávněných osob v roce 2016 a v letech
následujících,
2. ministru vnitra
a) koordinovat a kontrolovat průběh státního integračního programu v roce 2016 a v letech
následujících,

b) zabezpečit v rámci rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v roce 2016 a v letech
následujících finanční prostředky na zajištění integrace oprávněných osob,
c) průběžně uvolňovat finanční prostředky do rozpočtové kapitoly Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy na zajištění bezplatné výuky českého jazyka a na zajištění
samostatného kurzu základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro oprávněné
osoby do výše 15 000 tis. Kč ročně,
d) průběžně uvolňovat finanční prostředky do výše 10 000 tis. Kč ročně ve prospěch obcí na
podporu nájemního bydlení oprávněných osob v letech 2016 až 2018,
e) průběžně uvolňovat finanční prostředky do výše 1 500 tis. Kč ročně ve prospěch obcí na
úhradu pobytu osob se zdravotním postižením v zařízeních sociálních služeb v roce 2016
a v letech následujících,
f)

průběžně uvolňovat finanční prostředky ve prospěch generálního poskytovatele
integračních služeb na zajištění integrace oprávněných osob v roce 2016 a v letech
následujících,

g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
h) v případě koncepční změny nebo změny výše finančních prostředků potřebných pro
zajištění integrace oprávněných osob předložit vládě k projednání návrh na aktualizaci
tohoto usnesení,
3. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí na základě žádosti ministra
vnitra provést rozpočtové opatření k převodu účelově určených finančních prostředků
z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra do kapitoly 333 - Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy do výše 15 000 tis. Kč ročně v roce 2016 a v letech následujících,
4. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
a) zajistit pokračování poskytování bezplatné výuky českého jazyka a kurzu základů
vzdělávání v oblasti kultury a demokracie oprávněným osobám od 1. ledna 2016
a v letech následujících v zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
i mimo tato zařízení z prostředků uvedených v bodě III/2c) tohoto usnesení
a spolupracovat s generálním poskytovatelem integračních služeb,
b) zajistit začlenění oprávněných osob do vzdělávacího systému podle běžného právního
rámce a spolupracovat s generálním poskytovatelem integračních služeb,
5. ministryni práce a sociálních věcí
a) zabezpečit spolupráci Ministerstva práce a sociálních věcí a jemu podřízených orgánů
s generálním poskytovatelem integračních služeb,
b) zařadit oprávněné osoby do kategorie uchazečů o zaměstnání, kterým je věnována
zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání podle zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti;
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IV. žádá hejtmany a primátorku hlavního města Prahy zajistit v roce 2016 a v letech
následujících převod finančních prostředků příslušným obcím a městským částem
na integraci oprávněných osob podle zásad uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení.
Provedou:
1. místopředseda vlády pro ekonomiku a
ministr financí,
ministři vnitra, zdravotnictví,
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy,
práce a sociálních věcí
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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