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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. ledna 2005 č. 5
k Realizaci Koncepce integrace cizinců do konce roku 2004 a k jejímu dalšímu rozvoji v roce 2005

Vláda
I. bere na vědomí
1. Realizaci Koncepce integrace cizinců do konce roku
2004, obsaženou v části III materiálu č.j. 1817/04,
2. Plnění resortních plánů integrační politiky a návrhů legislativních a praktických opatření v rámci Koncepce integrace
cizinců do konce roku 2004 Ministerstva práce a sociálních
věcí, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva kultury,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví, obsažené
v části V, příloze č. 1, materiálu č.j. 1817/04,
3. Návrhy legislativních a praktických opatření Ministerstva
zdravotnictví v rámci Koncepce integrace cizinců na území
České republiky a Plán integrační politiky Ministerstva zdravotnictví v letech 2004 až 2006, obsažené v části V, příloze
č. 4, materiálu č.j. 1817/04,
4. Analýzu postavení cizinců dlouhodobě žijících v České
republice a návrh optimalizačních kroků, obsažené v části V,
příloze č. 5, materiálu č.j. 1817/04;

II. schvaluje
1. Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce
2005, obsažený v části IV materiálu č.j. 1817/04 (dále jen
„Postup“),
2. Plán integrační politiky Ministerstva vnitra v letech 2004
až 2006 a Návrh legislativních a praktických opatření
Ministerstva vnitra v rámci Koncepce integrace cizinců v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, obsažené v části V, příloze č. 2, materiálu č.j. 1817/04,
3. Uvolnění finančních prostředků ve výši 12 000 tis. Kč ze
státního rozpočtu České republiky, rozpočtové kapitoly
Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců v roce 2005, v rozsahu, zaměření a způsobem uvedeným v Postupu, a to do rozpočtové kapitoly
a) Ministerstva práce a sociálních věcí
4 600 tis. Kč,
b) Ministerstva vnitra
2 600 tis. Kč,
c) Ministerstva zdravotnictví
1 600 tis. Kč,
d) Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy
2 000 tis. Kč,
e) Ministerstva průmyslu a obchodu
350 tis. Kč,
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f) Ministerstva pro místní rozvoj
g) Českého statistického úřadu
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350 tis. Kč,
500 tis. Kč;

III. ukládá
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních
věcí
a) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
b) zajišťovat činnost Komise ministra práce a sociálních
věcí pro integraci cizinců v souladu s Postupem,
c) pokračovat v realizaci Plánu integrační politiky v letech
2004 až 2006 a opatření v rámci Návrhu legislativních
a praktických opatření Ministerstva práce a sociálních
věcí v rámci Koncepce integrace cizinců v souvislosti se
vstupem České republiky do Evropské unie,
d) vytvářet podmínky pro koordinaci aktivit orgánů a institucí při odstraňování problémů při realizaci Koncepce
výběru a zpracování statistických údajů spojených
s migrací a integrací cizinců na území České republiky
a pro odstranění problémů v působnosti Ministerstva
práce a sociálních věcí v souladu s Postupem,
e) zpracovat a vládě do 31. prosince 2005 předložit materiál o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2005
a jejím dalším rozvoji, jehož součástí bude komplexní
návrh dlouhodobých legislativních a praktických opatření v rámci této koncepce a v jehož rámci bude dořešena
potřeba a případně způsob legislativní úpravy výkonu
státní správy v oblasti integrace cizinců a jejího výkonu
v přenesené působnosti,
2. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj
a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy zaslat v souladu s Postupem do 31. května 2005 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí aktualizovaný Plán integrační politiky, jehož součástí bude i návrh
legislativních a praktických opatření,
3. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, kultury, pro místní rozvoj a ministryním zdravotnictví a školství, mládeže
a tělovýchovy
a) zaslat v souladu s Postupem do 31. května 2005 1.
místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
informaci o vybraných projektech na podporu integrace
cizinců v roce 2005,
b) spolupracovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem
práce a sociálních věcí při koordinaci Postupu a plnění
jeho úkolů a úkolů uvedených v bodě II/1 a III/1 tohoto
usnesení,
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4. ministrům vnitra a průmyslu a obchodu a ministryním
zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat
v realizaci Plánu integrační politiky v letech 2004 až 2006
a opatření v rámci Návrhu legislativních a praktických opatření v rámci Koncepce integrace cizinců v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie,
5. ministru financí realizovat opatření podle bodu II/3 tohoto usnesení,
6. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
IV. vyzývá předsedu Českého statistického úřadu, předsedkyni Akademie věd České republiky, hejtmany, primátora
hlavního města Prahy, primátory statutárních měst, představitele Asociace krajů a Svazu měst a obcí České republiky, starosty obcí s rozšířenou působností, sociální partnery Rady
hospodářské a sociální dohody České republiky a představitele nestátních neziskových organizací a účelových zařízení
církví ke spolupráci při realizaci postupů a úkolů podle bodu
II/1 a III/1 až 4 tohoto usnesení.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra, financí,
kultury, pro místní rozvoj,
průmyslu a obchodu,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Českého statistického úřadu
Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst

Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s
v. r.

Částka 2
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. ledna 2005 č. 44
o Zásadách pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením
na jejím území podle ustanovení § 84 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb. a stanovení výše příspěvku pro rok 2005

Vláda
I. schvaluje Zásady pro poskytování příspěvku obci na
úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým
zařízením na jejím území, uvedené v příloze tohoto usnesení;
II. zrušuje Zásady pro poskytnutí příspěvku obci k částečné
úhradě nákladů obce vynaložených za ubytování cizinců
v azylovém zařízení v jejím území, schválené usnesením
vlády ze dne 22. března 2000 č. 294 v bodě I;

IV. ukládá ministru vnitra zajistit poskytování příspěvku
obcím podle zásad uvedených v bodě I tohoto usnesení, a to
ve výši stanovené v bodě III tohoto usnesení a dále zveřejnit
toto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány
obcí.

Provede:
ministr vnitra

III. stanoví pro rok 2005 příspěvek obcím za ubytovaného
cizince a pobytový den ve výši 8,- Kč za osobu a pobytový
den;

Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s
v. r.
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Částka 2
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 12. ledna 2005 č. 44

ZÁSADY
pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce
vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejím území
I.
Vymezení pojmů
1. Azylovým zařízením se pro účely těchto zásad rozumí:
a) přijímací středisko,
b) pobytové středisko,
c) integrační azylové středisko.
2. Ubytovaným cizincem se rozumí:
a) žadatel o udělení azylu,
b) cizinec, který je oprávněn k ubytování v azylovém zařízení
c) azylant,
pokud je veden v evidenci, kterou ministerstvo vede dle zákona č. 325/1999 Sb., jako osoba s pobytem v daném azylovém zařízení.
II.
Podmínky pro vznik nároku na vyplacení příspěvku obci
1. Příspěvek je určen k částečné úhradě neinvestičních výdajů, které obec vynakládá na údržbu a opravy infrastruktury obce,
případně na další činnosti, které jsou spojeny s existencí azylového zařízení na jejím území.
2. Příspěvek bude vyplacen po uplynutí rozhodného období, kterým je čtvrtletí.
3. O příspěvek písemně požádá obec, na jejímž území je umístěno azylové zařízení. Povinnými náležitostmi žádosti obce jsou:
a) specifikace účelu použití příspěvku v předmětném kalendářním roce, tedy uvedení konkrétních akcí a činností, které obec plánuje realizovat v předmětném roce a u nichž uvažuje s částečnou úhradou neinvestičních výdajů z poskytnutých příspěvků,
b) účet obce, na který má být příspěvek poskytnut.
4. Žádost obec podá do 10. dne měsíce následujícího po uplynutí rozhodného období Správě uprchlických zařízení Ministerstva
vnitra.
5. Kontrolu věcné správnosti a kontrolu žádostí provádí Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Žádosti obcí nesplňující výše uvedené náležitosti budou obcím Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra vráceny k doplnění.
6. O poskytnutí příspěvku za každé kalendářní čtvrtletí rozhoduje ministr vnitra na základě předložení žádostí všech obcí, na
jejichž území jsou azylová zařízení umístěna, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení úplných žádostí o jeho poskytnutí všech obcí, na jejichž území jsou azylová zařízení umístěna, Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Příspěvek
je splatný do 15 dnů od rozhodnutí ministra vnitra o jeho poskytnutí.
III.
Výše příspěvku
1. Výši finančního příspěvku ve formě stanovení částky za ubytovaného cizince a pobytový den stanoví vláda usnesením, a to
do 31. ledna kalendářního roku.
2. Celková výše finančního příspěvku je násobkem celkového počtu pobytových dnů, které cizinci s evidovaným pobytem
v azylovém zařízení, skutečně strávili v azylovém zařízení v daném čtvrtletí a stanovené částky za ubytovaného cizince
a pobytový den.
3. Příspěvek obci se realizuje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace ve smyslu ustanovení § 14 až § 19 zákona č. 218/2000
Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
IV.
Další ustanovení
1. Obce, kterým byl poskytnut příspěvek k úhradě nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na jejích
území jsou povinny počátkem následujícího kalendářního roku zveřejnit celkový objem poskytnutého příspěvku v uplynulém roce a rozpis použití těchto prostředků. Toto zveřejnění obce provedou na svých úředních deskách a dále v periodiku,
pokud jej obec vydává.

Částka 2
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USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 26. ledna 2005 č. 104
o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005

Vláda

s uděleným azylem, která bude s azylantem - nájemcem
bytu - žít ve společné domácnosti,

I. bere na vědomí
III. ukládá
1. informaci o plnění úkolů uložených usnesením vlády ze
dne 28. ledna 2004 č. 89 o zabezpečení integrace azylantů
v roce 2004 v oblasti bydlení a zaměstnání azylantů uvedenou
v části II v kapitole A, materiálu č. j. 60/05,
2. informaci o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005
uvedenou v části II v kapitole B, materiálu č. j. 60/05;

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních
věcí, ministrům vnitra, pro místní rozvoj, ministryním školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví zabezpečit integraci azylantů v roce 2005,
2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve
Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

II. s c h v a l u j e
1. zásady pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve
prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro
azylanty v roce 2005 podle varianty č. I, II a III uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení (dále jen „Zásady“),
2. zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 v oblasti bydlení podle podílů jednotlivých krajů tak, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3. uvolnění rozpočtových prostředků v roce 2005 ve výši
16 000 tis. Kč z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců, pro zabezpečení integrace azylantů v oblasti bydlení,
4. poskytování následujících účelových neinvestičních
dotací obcím v roce 2005, a to:
a) podle varianty č. I (dotace na opravu bytového fondu
v majetku obce a na rozvoj infrastruktury obce)
aa) na zajištění bydlení ve výši 150 tis. Kč na azylanta nájemce bytu a částku 50 tis. Kč na každou další
osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem nájemcem bytu - žít ve společné domácnosti,
ab) na rozvoj infrastruktury obce ve výši 150 tis. Kč na
azylanta - nájemce bytu a 10 tis. Kč na každou další
osobu s uděleným azylem, která bude s azylantem nájemcem bytu - žít ve společné domácnosti,
b) podle varianty č. II (podpora nájemního bydlení)
ba) na úhradu čistého nájemného nebo jeho části azylantům,
bb) na rozvoj infrastruktury obce,
s tím, že výše navrhovaných dotací je podle varianty č. II
uvedena v příloze č. 3 tohoto usnesení;
c) podle varianty č. III (nabídka nájemních bytů pro azylanty
postavených podle programu „Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 2005“ Ministerstva pro místní rozvoj)
- na rozvoj infrastruktury obce ve výši 150 tis. Kč na azylanta - nájemce bytu a 10 tis. Kč na každou další osobu

3. ministru financí uvolnit finanční prostředky podle bodu
II/3 tohoto usnesení ve výši 16 000 tis. Kč do rozpočtové
kapitoly Ministerstva vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím
krajů na zajištění bydlení pro azylanty,
4. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních
věcí
a) provést na začátku roku 2005 analýzu poskytování
rekvalifikačních programů nezaměstnaným azylantům za
období listopad 2004 – leden 2005 a její výsledky zaslat
k informaci do 28. února 2005 ministru vnitra,
b) zajistit nabídku individuálních akčních plánů uchazečům
o zaměstnání z řad azylantů bez rozdílu věku a informovat o průběhu jejich realizace do 31. srpna 2005 ministra
vnitra,
c) vypracovat právní rozbor dostupnosti služeb sociální
péče pro azylanty se zdravotním postižením (fyzickým
postižením, psychickým či s kombinací obou postižení)
a výsledky rozboru poslat do 30. června 2005 ministru
vnitra,
5. ministryni zdravotnictví vypracovat postup při poskytování péče azylantům se zdravotním postižením (fyzickým,
psychickým či v kombinaci obou) a výsledky postupu zaslat
k informaci do 30. června 2005 ministru vnitra,
6. ministru pro místní rozvoj připravit do 30. září 2005
návrh podmínek v nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí nákladů
spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby
tak, aby byly v souladu s podmínkami programu „Podpora
výstavby nájemních bytů pro rok 2005“ s cílem rozšíření
nabídky nájemních bytů pro azylanty,
7. ministru vnitra ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády
a ministrem práce a sociálních věcí a ministrem pro místní rozvoj provést analýzu Státního integračního programu v oblasti
bydlení a zaměstnávání azylantů za období 1994 - 2004.
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Částka 2

Zpracovat a vládě do 31. prosince 2005 předložit materiál
obsahující návrh zabezpečení integrace azylantů v roce 2006
v oblasti bydlení a zaměstnávání azylantů, jehož přílohou bude
předmětná analýza,

Zásad a v souladu s podíly jednotlivých krajů uvedenými
v bodě II/2 tohoto usnesení a podle § 69 zákona č. 325/1999
Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

8. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy zpracovat
a vládě do 31. prosince 2005 předložit návrh zabezpečení
integrace azylantů v roce 2006 v oblasti zajištění bezplatné
výuky českého jazyka,

Provedou:
I. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministryně školství, mládeže
a tělovýchovy, zdravotnictví,
ministři vnitra, financí,
pro místní rozvoj,
zmocněnec vlády pro lidská práva

9. zmocněnci vlády pro lidská práva provést ve spolupráci
s 1. místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí,
ministrem vnitra a ministrem pro místní rozvoj analýzu možných perspektivních řešení státního integračního programu
v oblasti bydlení a výsledky zaslat do 30. září 2005 vládě
k informaci;

Na vědomí:
hejtmani, primátor hl. města Prahy

IV. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města
Prahy zabezpečit integraci azylantů v oblasti bydlení podle

Předseda vlády
JUDr. Stanislav G r o s s
v. r.

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 19
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 26. ledna 2005 č.104

ZÁSADY
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty
v roce 2005 podle varianty č. I, II a III.

K zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací obcím prostřednictvím krajů při realizaci Státního integračního programu v oblasti zajištění bydlení azylantům (dále jen „integrační program“) v souladu s usnesením vlády České republiky ze
dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 (dále jen „usnesení“) Ministerstvo vnitra (dále jen
„ministerstvo“) stanoví:
Čl. 1
Vymezení účelu a výše dotace
1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obce na úhradu výdajů vynaložených v roce 2005 na zajištění bydlení azylantů a na rozvoj infrastruktury obce v rámci SIP podle varianty č. I, II a III. Tato
podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „rozpočtová pravidla“), a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle
§ 44a odst. 4 písmeno c) tohoto zákona.
Dotace lze použít pouze k níže stanoveným účelům:
a) podle varianty č. I
- dotace na zajištění bydlení – je určena na opravu bytového fondu v majetku obce
- dotace na rozvoj infrastruktury obce - je určena na opravy nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí
b) podle varianty č. II
- dotace na úhradu čistého nájemného1) nebo jeho části azylantům - vlastníkem bytu může být obec nebo fyzická nebo
právnická osoba 2)
- dotace na rozvoj infrastruktury obce - je určena na opravy nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí
c) podle varianty č. III
- dotace na rozvoj infrastruktury obce - je určena na opravy nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí
Dotaci na zajištění bydlení podle varianty č. I a dotaci na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. I, II a III nelze použít
k investičním účelům a nelze ji poskytnout opakovaně.
2) Výše vládou schválené dotace podle varianty č. I, II a III je uvedena v bodě II/4 usnesení a je stanovena podle počtu osob,
které budou sdílet společnou domácnost.
Čl. 2
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do SIP a pro následné uvolnění dotace obci, je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, (dále jen „zákon o azylu“), který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro jednu ze tří níže
uvedených variant.
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace obcím
Poskytovatel veřejné finanční podpory (dotace) bude při posuzování žádostí obcí přihlížet k tomu, zda obce nepřekračují ukazatel dluhové služby stanovený ve výši 30 % (viz usnesení vlády ze dne 14. 4. 2004 číslo 346).
1)
2)

Viz položka 5164 čisté nájemné (bez plateb za související služby), podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců.
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Varianta č. I
Dotace na opravu bytového fondu v majetku obce a na rozvoj infrastruktury obce.
1) Podmínkou k poskytnutí dotace obci je zajištění bydlení azylantům v obecním nájemním bytě.
2) Účelová neinvestiční dotace je určena na opravu bytového fondu v majetku obce a na rozvoj infrastruktury obce.
3) Obec se zavazuje uzavřít smlouvu o nájmu bytu s azylantem na dobu jednoho roku s možností postupné prolongace této
smlouvy. Po uplynutí doby 5 let, pokud azylant řádně plní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, se obec zavazuje s azylantem
uzavřít smlouvu o nájmu bytu v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou obcí pro pronajímání bytů. Nájemné nepřekročí výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
4) Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům.
5) V případě uvolnění bytu před uplynutím doby 5 let se obec zavazuje uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem, kterého určí ministerstvo, a to podle ustanovení výše uvedeného bodu 3) do uplynutí doby 5 let od uzavření první smlouvy o nájmu bytu. Tím však nevzniká nárok na doplacení dotace ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti. Ministerstvo nehradí nájemné ani náklady spojené s údržbou bytu.
6) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 3, 4 a 5 je obec povinna vrátit dotaci na bydlení i dotaci na rozvoj infrastruktury obce, případně její poměrnou část ministerstvu prostřednictvím kraje, a to do 20 dnů od zjištění dané skutečnosti.
Výši poměrné části dotace stanoví ministerstvo podle počtu neodbydlených dnů ode dne, kdy nastala rozhodná událost.
7) Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
Varianta č. II
Dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce.
1) Účelová neinvestiční dotace je určena na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce.
2) Vlastníkem bytu může být obec, fyzická nebo právnická osoba.
3) Obec poskytne opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části ve stanovené výši pronajímateli bytu, jenž je jeho
vlastníkem, a to nejdéle po celkovou dobu pěti let, tj. max. 60 měsíců.
4) Pronajímatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis smlouvy o nájmu bytu s azylantem.3)
5) Pronajímatel se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách týkajících se užívání bytu azylantem.
6) V případě ukončení smlouvy o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to nejpozději do
5 pracovních dnů.
7) Na žádost obce se pronajímatel zavazuje zajistit přístup do předmětného bytu za účelem kontroly, zda je byt užíván dohodnutým způsobem.
8) Azylanti jsou povinni pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného nebo jeho části žádat obec opakovaně, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc. Za měsíc listopad a měsíc prosinec
požádá azylant obec o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části současně, a to do 10. prosince kalendářního roku.
9) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 4, 5, 6 a 7 je pronajímatel povinen vrátit obci celou uvolněnou dotaci,
a to do 10 dnů od zjištění dané skutečnosti.
10) Obec může požádat o dotaci průběžně v kalendářním roce. Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného
počtu odbydlených měsíců v roce. Dotaci není možné uvolnit obci „zálohově“ na příští kalendářní rok, ale obec o ni musí
znovu požádat v lednu následujícího roku.
11) Stát přispívá na čisté nájemné azylantovi prostřednictvím obce v celkové délce 5 let.
12) V případě, že smlouva o nájmu bytu bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec zbylou část obou dotací ministerstvu prostřednictvím kraje, a to nejpozději do dvaceti dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do 10 dnů od ukončení smlouvy a kraj
následně do rozpočtu ministerstva do 10 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
13) Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této dotace odděleně.
Varianta č. III
Nabídka nájemních bytů pro azylanty postavených podle programu „Podpora výstavby nájemních bytů pro rok
2005“ Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „program resortu“) v každém roce jeho vyhlášení.
1) Při výstavbě 20 a více bytů podle programu resortu nabídne obec nejméně jeden byt na každých započatých 20 bytů k pronájmu azylantům.
2) Obec postupuje podle programu resortu, který je zveřejněn na adrese www.mmr.cz
3) Azylanti, kteří žádají o uzavření nájemní smlouvy k integračnímu bytu podle varianty č. III, musí být účastníky SIP a musí
splňovat všechny podmínky programu resortu (zejména příjem domácnosti azylanta – nájemce bytu nesmí překročit programem stanovenou hranici).
4) Nabídka integračních bytů pro azylanty je zveřejněna v databázi, kterou vytváří, spravuje a aktualizuje na svých internetových stránkách odbor azylové a migrační politiky ministerstva.
3)

Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců, je přílohou této smlouvy.
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5) Po uzavření nájemní smlouvy s azylantem může obec požádat ministerstvo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury z prostředků ministerstva podle bodu II/4 písmeno c) usnesení.
6) Podmínkou pro poskytnutí této dotace je, že v případě uvolnění bytu před uplynutím doby 5 let se obec zavazuje uzavřít
novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem, kterého určí ministerstvo a který zároveň splní podmínky programu resortu. Tím však nevzniká nárok na doplacení dotace ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti.
7) Pokud do tří měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nedojde k uzavření nájemní smlouvy s azylantem, je
integrační byt vyřazen z databáze ministerstva. Obec pak může uzavřít nájemní smlouvu s jinou osobou v souladu s podmínkami programu resortu.

Čl. 4
Postup při poskytování dotací podle varianty č. I , II a III
Varianta č. I
(U hl. města Prahy, které je krajem i obcí současně, je odlišný postup vyznačen kurzívou).
1) Krajské úřady informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
2) Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím krajského úřadu. Poslední termín pro předložení žádosti je
15. října 2005 (vzor žádosti obce je uveden v příloze č. 1).
Městská část žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy.
3) Krajský úřad vybere takové žádosti obcí, jejichž nabídky bydlení posoudí jako vhodné k integraci azylantů a postoupí je
písemně ministerstvu (vzor dopisu je uveden v příloze č. 2).
Magistrát hl. města Prahy postoupí nabídky ministerstvu.
4) Ministerstvo vyhodnotí kvalitu bytu a v případě vhodnosti jej předloží Meziresortní komisi pro tvorbu nové koncepce integrace azylantů a pro přidělování integračních bytů oprávněným osobám (dále jen „Komise“) k projednání a doporučení
vhodného azylanta pro tuto nabídku bydlení.
5) Ministerstvo poskytne písemně nabídku bydlení azylantovi.
6) Pokud azylant jednorázovou nabídku bydlení do 14 dnů od doručení odmítne nebo na ni nebude reagovat, navrhne Komise,
po projednání věci, ministru vnitra jeho případné vyřazení ze státního integračního programu.
7) Ministr vnitra vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace obci a stanoví v něm účel a podmínky pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel. Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec a kopii krajský úřad (vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 3).
Magistrát hl. města Prahy obdrží Rozhodnutí prostřednictvím ministerstva.
8) Na základě Rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s azylantem smlouvu o nájmu bytu. Kopii této smlouvy postoupí obec
ministerstvu a současně krajskému úřadu na vědomí.
Na základě Rozhodnutí ministra vnitra uzavře městská část s azylantem smlouvu o nájmu bytu. Kopii této smlouvy postoupí městská část ministerstvu prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy.
9) Dotace bude poskytnuta obci převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce prostřednictvím kraje ve smyslu § 19
odst. 2 rozpočtových pravidel bezprostředně po vydání Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí dotace obci a po obdržení
kopie Smlouvy o nájmu bytu mezi obcí a azylantem, při současném splnění uvedených podmínek.
Dotaci uvolní ministerstvo hl. městu Praze bezprostředně poté co obdrží kopii smlouvy o nájmu bytu uzavřené mezi městskou částí a azylantem.
10) Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu,
účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na zajištění bydlení podle § 69 zákona o azylu.
11) Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude
uvolnění dotace doloženo. Obec informuje ministerstvo a krajský úřad do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace.
Magistrát hl. města Prahy zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace příslušné městské části, fotokopii
výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Magistrát hl. města Prahy informuje ministerstvo do konce
kalendářního roku o způsobu použití dotace.
12) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu s ministerstvem podle čl. 6.
Městská část tak učiní prostřednictvím hl. města Prahy.
Varianta č. II
(U hlavního města Prahy, které je krajem i obcí současně, je odlišný postup vyznačen kurzívou).
1) Krajské úřady informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
2) Azylant si zajistí nájemní bydlení vlastním přičiněním nebo ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.
3) Azylant uzavře smlouvu o nájmu bytu s vlastníkem bytu.
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4) Azylant podá písemnou žádost o dotaci obci (vzor žádosti je uveden v příloze č. 4). Přílohou je kopie uzavřené smlouvy
o nájmu bytu s vlastníkem bytu. O dotaci žádá azylant opakovaně každý kalendářní měsíc, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce.
5) Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo (vzor žádosti obce je uveden v příloze č. 5) prostřednictvím krajského úřadu
(vzor průvodního dopisu je v příloze č. 6). Poslední termín pro předložení žádosti je 15. října 2005. Přílohou žádosti je kopie
smlouvy o nájmu bytu mezi vlastníkem bytu a azylantem.
Hl. město Praha žádá o poskytnutí dotace přímo ministerstvo.
6) Ministr vnitra vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace obci a stanoví v něm účel a podmínky pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel. Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec a kopii krajský úřad (vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 7).
Magistrát hl. města Prahy obdrží Rozhodnutí prostřednictvím ministerstva.
7) Na základě Rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s vlastníkem bytu a azylantem smlouvu o úhradě čistého nájemného
nebo jeho části. Smlouva rovněž obsahuje podmínky použití poskytnuté dotace (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 8).
Kopii této smlouvy postoupí obec ministerstvu a krajskému úřadu na vědomí.
8) Dotace bude poskytnuta obci převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce prostřednictvím kraje ve smyslu § 19
odst. 2 rozpočtových pravidel bezprostředně po vydání Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí dotace obci a poté co ministerstvo obdrží kopii Smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části uzavřené mezi obcí, vlastníkem bytu a azylantem a při současném splnění uvedených podmínek.
9) Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu,
účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na zajištění bydlení podle § 69 zákona o azylu.
10) Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude
uvolnění dotace doloženo. Obec informuje ministerstvo a krajský úřad do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace.
Ministerstvo převede dotaci hl. městu Praze. V případě, že poskytovatelem nabídky bydlení je městská část, zašle Magistrát
hl. města Prahy ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace příslušné městské části fotokopii výpisu z běžného
účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Hl. město Praha informuje ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace.
11) Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části bude převedena z bankovního účtu obce na bankovní účet pronajímatele:
a) v případě prvého převodu finančních prostředků tj. po uzavření této smlouvy do doby než finanční prostředky na úhradu čistého nájemného nebo jeho části obdrží obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků ze státu na obec) budou prostředky vyplaceny s prodlevou, která nebude předmětem sankce ze strany pronajímatele,
b) v případě dalších převodů finančních prostředků vždy do … dne v měsíci.
12) Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného počtu odbydlených měsíců v roce, a to od data stanoveného
ministrem vnitra v Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Dotaci není možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní rok, ale
obec o ni musí znovu požádat v lednu následujícího roku.
13) Stát přispívá na čisté nájemné azylantovi prostřednictvím obce v celkové délce 5 let (nejdéle 60 měsíců).
14) V případě, že smlouva o nájmu bytu bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec zbylou část dotace ministerstvu prostřednictvím kraje, a to nejpozději do 25 dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do 10 dnů od ukončení smlouvy a kraj následně do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
Hl. město Praha vrátí zbylou část dotace ministerstvu do 25 dnů od jejího ukončení. Městská část tak učiní do 10 dnů od
ukončení smlouvy a hl. město Praha následně do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
15) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu s ministerstvem podle čl. 6.
Varianta č. III
1) Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje program Podpora výstavby nájemních bytů pro rok 2005.
2) Obce, které žádají o dotaci podle programu resortu, učiní nabídku nájemních bytů pro azylanty v každém roce jeho vyhlášení.
3) Při výstavbě integračních bytů podle programu resortu a při nakládání s nimi postupují obce v souladu s tímto programem.
4) Ministerstvo vytvoří Databázi integračních bytů na základě informací od obcí prostřednictvím dotazníku „Informace pro
azylanty“.
5) Azylant si vybírá vhodný byt z databáze integračních bytů zveřejněné na internetových stránkách odboru azylové a migrační politiky ministerstva.
6) Obec do 15 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí zašle prokazatelným způsobem kopii kolaudačního rozhodnutí ministerstvu.
7) Smlouvu o nájmu integračního bytu může azylant uzavřít s obcí nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.
8) Pokud nedojde k uzavření smlouvy o nájmu integračního bytu s azylantem do tří měsíců od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, ministerstvo vyřadí tento byt z databáze a obec může uzavřít smlouvu o nájmu bytu s jinou osobou podle
podmínek programu resortu.
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9) Integrační byty, o které nebyl ze strany azylantů zájem, budou ve spolupráci s Komisí poskytnuty dalším azylantům – účastníkům integračního programu. Pokud azylant jednorázovou nabídku bydlení do 14 dnů od doručení odmítne nebo na ni
nebude reagovat, navrhne Komise, po projednání věci, ministru vnitra jeho případné vyřazení z integračního programu.
10) Po uzavření smlouvy o nájmu integračního bytu s azylantem může obec požádat ministerstvo o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce podle bodu II/4 písmeno c) usnesení.
11) Ministr vnitra rozhodne o poskytnutí dotace obci. V Rozhodnutí ministra vnitra, které obdrží obec a kopii krajský úřad, jsou
stanoveny podmínky a účel pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel.
12) Dotaci uvolní ministerstvo příslušné obci prostřednictvím kraje bezprostředně poté, co obdrží kopii smlouvy o nájmu bytu
uzavřené mezi obcí a azylantem. Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci, fotokopii
výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo.
13) Obec informuje ministerstvo a krajský úřad do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace.
14) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu s ministerstvem podle čl. 6.
Čl. 5
Odpovědnost a kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky
1) Příjemci dotací odpovídají za:
a) hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků poskytnuté dotace,
b) dodržení podmínek podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
c) řádné vypořádání dotace.
2) Poskytnuté prostředky podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
ve znění pozdějších předpisů. Použití dotace k jiným účelům, než stanovují tyto zásady, bude posuzováno jako porušení
rozpočtové kázně s důsledky danými ustanovením § 44a odst. 4 písmeno c) rozpočtových pravidel.
3) Ministerstvo odpovídá za:
a) výkon předběžné veřejnosprávní kontroly 4) spočívající zejména v prověření nabídek poskytnutých obcemi a doporučenými kraji, na jejichž financování se bude podílet státní rozpočet,
b) výkon průběžné veřejnosprávní kontroly 5) zaměřené zejména na prověření dodržení podmínek podle Rozhodnutí
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a na respektování zásad hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti použití prostředků poskytnuté dotace.
4) K výkonu následné veřejnosprávní kontroly 6) způsobu použití rozpočtových prostředků poskytnuté dotace jsou oprávněny:
a) územní finanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad,
b) odbor finanční kontroly ministerstva v případě, kdy dotace byla poskytnuta prostřednictvím rozpočtové kapitoly ministerstva.
5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami řídí zvláštními
právními předpisy.7)
Čl. 6
Zúčtování dotace se státním rozpočtem
Vyúčtování poskytnutých dotací obcím za kalendářní rok bude provedeno v rámci finančního vypořádání vztahů územních rozpočtů se státním rozpočtem podle vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání se státním rozpočtem.8)
Čl. 7
Vyhodnocení průběhu zajištění integrace azylantů v roce 2005
Věcné vyhodnocení průběhu zajištění integrace azylantů v roce 2005 bude obsaženo v předkládací zprávě materiálu k jednání
schůze vlády „Zabezpečení integrace azylantů v roce 2006“.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2005.

4)
5)
6)
7)
8)

§ 11 odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).
§ 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.
§ 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.
§ 12 až 21 zákona č. 320/2001 Sb. Část třetí zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny vztahů se státním rozpočtem.
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Částka 2
Zásady – příloha č. 1

VZOR ŽÁDOSTI OBCE
Ž Á D O S T č. …1)/2005
obce/města …

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na zajištění bydlení azylantům (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční
dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci … za účelem zajištění bydlení azylantů na území
České republiky podle varianty č. I, ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna
2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005.
IČ:
Adresa:
bankovní spojení obce (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ):
starosta/starostka:

Datum:
Č. j.
Obec … je jediným a výlučným vlastníkem bytu č. … o velikosti … na adrese … . Tento byt obec … nabízí pro využití ve
Státním integračním programu v oblasti zajištění bydlení azylantům podle varianty č. I.
V návaznosti na výše uvedené usnesení vlády, tímto obec … žádá o poskytnutí dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce.

podpis starosty obce/starostky obce
razítko obce
Ministerstvo vnitra
České republiky
PRAHA
cestou
Krajského úřadu
…kraje

1)

číslo žádosti doplní Ministerstvo vnitra
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Zásady – příloha č. 2

VZOR DOPISU
Krajský úřad …….
(Odbor ……………)
V….datum…
Č. j.
Počet listů:
Příloha:

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 a ve
smyslu „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005“ postupujeme Ministerstvu vnitra žádost obce … ze dne … o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. I, ke schválení a k vydání Rozhodnutí o poskytnutí této dotace obci cestou kraje.
Krajský úřad dne … prověřil tuto nabídku a shledal ji vhodnou k integraci azylantů.
Zde bude uvedeno: bankovní spojení kraje (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ)

………………………………………..
osoba pověřená ředitelem krajského úřadu

Ministerstvo vnitra
České republiky
odbor azylové a migrační politiky
pošt. schr. 21/OAM
170 34 PRAHA 7
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Částka 2
Zásady – příloha č. 3

VZOR ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ
ministra vnitra
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace za zajištění bydlení azylantům (dále jen „dotace na bydlení“) a účelové neinvestiční
dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci ... za účelem zajištění bydlení azylantů na území
České republiky v roce 2005 podle varianty č. I, ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch
obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze
dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005
Datum:
Č. j.
Příloha: Zásady MV
Na základě žádosti č. … obce … o poskytnutí dotace za bydlení a dotace na rozvoj obce za účelem zajištění bydlení azylantům
na území České republiky v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády a ve smyslu ustanovení § 14 až § 19 zákona č. 218/2000
Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tímto Rozhodnutí o poskytnutí dotace na bydlení ve výši …
Kč a dotace na rozvoj obce ve výši …, obě z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) v celkové výši … Kč.
Nárok na uvolnění dotace na bydlení a dotace na rozvoj obce vzniká poté co ministerstvo obdrží kopii podepsané
Smlouvy o nájmu bytu mezi obcí a azylantem a při současném dodržení níže stanovených podmínek:
1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obec … za zajištění bydlení níže
uvedených azylantů a na rozvoj infrastruktury obce (u azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, dat. narození, stát.
příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu azylanta). Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
jako závažná a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písmeno c) tohoto
zákona.
2) Výše vládou schválené dotace podle varianty č. I je stanovena v návaznosti na počet osob, které budou sdílet společnou
domácnost.
3) Dotace ze státního rozpočtu podle varianty č. I je určena:
a) na bydlení - na opravu bytového fondu v majetku obce
b) na rozvoj obce - na opravu nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí.
4) Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce … č. … vedeného u … ul. … PSČ … prostřednictvím … kraje - bankovní účet … kraje č. … vedeného u … ul. … PSČ … po obdržení kopie Smlouvy o nájmu bytu
mezi obcí a azylantem. Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci fotokopii výpisu
z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 –
ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na zajištění bydlení podle
§ 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
5) Obec se zavazuje uzavřít smlouvu o nájmu bytu s azylantem na dobu jednoho roku s možností postupné prolongace této
smlouvy a neprodleně její kopii postoupit kraji a ministerstvu. Po uplynutí doby 5 let, pokud azylant řádně plní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, se obec zavazuje uzavřít s azylantem smlouvu o nájmu bytu v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou obcí pro pronajímání bytů a s obecně platnými právními předpisy a neprodleně postoupit kopii této smlouvy kraji a ministerstvu. Nájemné bude sjednáno ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
6) Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům.
7) V případě uvolnění bytu před uplynutím doby 5 let se obec zavazuje uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem, kterého určí ministerstvo, a to podle ustanovení výše uvedeného bodu 5) do uplynutí doby 5 let od uzavření první
smlouvy o nájmu bytu a neprodleně postoupit kopii této smlouvy ministerstvu a kraji. Tím však nevzniká nárok na doplacení dotace ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti. Ministerstvo nehradí nájemné ani náklady spojené s údržbou bytu.
8) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 3, 4, 5, 6 a 7 je obec povinna vrátit dotaci na bydlení i dotaci na rozvoj
obce, případně její poměrnou část ministerstvu prostřednictvím kraje a výslovně souhlasí s vykonatelností do 20 dnů od
zjištění dané skutečnosti. Výši poměrné části dotace stanoví ministerstvo podle počtu neodbydlených dnů od reálného data
rozhodné události.
9) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na bydlení a dotace
na rozvoj obce. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití dotace odděleně.
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10) V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví Rozhodnutí, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu
§ 44a odst. 4 písmeno c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
11) Poskytnuté dotace podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů.
12) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
Způsob realizace Státního integračního programu je stanoven v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve
prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jež jsou přílohou usnesení vlády
České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 a jsou přílohou tohoto rozhodnutí. Originál tohoto Rozhodnutí obdrží obec a jeho kopii krajský úřad.

podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra
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Částka 2
Zásady – příloha č. 4

V Z O R Ž Á D O S T I A Z Y LA N TA
ŽÁDOST
pana/paní……
narozen/a:…
číslo průkazu povolení k pobytu azylanta …
datum udělení azylu:…
o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů
Podle usnesení vlády ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jsem
si zajistil vlastním přičiněním podle varianty č. II nájemní bydlení v obci …, adresa …Vlastníkem bytu/oprávněnou osobou k pronájmu je pan/paní … .V příloze č. 1 přikládám kopii Smlouvy o nájmu bytu, kterou jsem uzavřel s vlastníkem
bytu včetně dokladu o vlastnictví bytu.
Na základě výše uvedených skutečností žádám o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části ve výši …,- Kč, pro …
azylanta/azylanty (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu azylanta
nebo azylantů, kteří budou sdílet společnou domácnost) za měsíc … .

Datum:
podpis azylanta

Pan/paní
starosta/starostka
adresa obce:
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Zásady – příloha č. 5

VZOR ŽÁDOSTI OBCE
Ž Á D O S T č. …1)/2005
obce/města …

o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části (dále jen „dotace na úhradu čistého
nájemného“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci … za účelem
zajištění bydlení azylantům na území České republiky podle varianty č. II ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jež jsou přílohou usnesení
vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005.
IČ:
Adresa:
bankovní spojení obce (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ):
starosta/starostka:
Datum:
Č. j.
Obec … obdržela dne … žádost pana … , kterému byl udělen azyl dne …, o poskytnutí úhrady čistého nájemného, nebo jeho
části, na zajištění bydlení azylantů podle varianty č. II. Obec … souhlasí s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí ministra vnitra a ve výše uvedených zásadách. V příloze přikládáme kopii smlouvy o nájmu bytu uzavřenou mezi vlastníkem bytu … a azylantem (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu azylanta nebo azylantů, kteří budou sdílet společnou domácnost).
Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na uvedené usnesení vlády, tímto obec … žádá o poskytnutí dotace na
úhradu čistého nájemného ve výši … a dotace na rozvoj obce ve výši … .

podpis starosty obce/starostky obce
razítko obce
Ministerstvo vnitra
České republiky
PRAHA
prostřednictvím
Krajského úřadu
…kraje

1)

číslo žádosti doplní Ministerstvo vnitra
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Částka 2
Zásady – příloha č. 6

VZOR DOPISU
Krajský úřad …….
(Odbor ……………)
V….datum…
Č. j.
Počet listů:
Příloha:

Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 a ve
smyslu „Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005“ postupujeme Ministerstvu vnitra žádost obce … ze dne … o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na integraci azylantů podle varianty č. II, ke schválení a k vydání Rozhodnutí o poskytnutí této dotace obci cestou kraje.
Zde bude uvedeno: bankovní spojení kraje (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ)

………………………………………..
osoba pověřená ředitelem krajského úřadu

Ministerstvo vnitra
České republiky
odbor azylové a migrační politiky
pošt. schr. 21/OAM
170 34 PRAHA 7

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 31
Zásady – příloha č. 7

VZOR ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ
ministra vnitra
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části azylantům (dále jen „dotace na úhradu
čistého nájemného“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci ... za
účelem zajištění bydlení azylantů na území České republiky v roce 2005 podle varianty č. II ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí cestou krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jež jsou přílohou
usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005
Datum:
Č. j.
Příloha: Zásady MV
Na základě žádosti č. … obce … o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného a dotace na rozvoj obce za účelem zajištění bydlení azylantům na území České republiky v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády a ve smyslu ustanovení § 14 až
§ 19 zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, vydávám tímto Rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného ve výši … Kč a dotace na rozvoj obce ve výši …, obě z kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (dále
jen “ministerstvo“) v celkové výši … Kč. Dotace bude poskytována od … .
Nárok na uvolnění dotace na úhradu čistého nájemného a dotace na rozvoj obce vzniká po obdržení kopie podepsané
Smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části uzavřené mezi obcí, vlastníkem bytu a azylantem a při současném
dodržení níže stanovených podmínek:
1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obec … na zajištění bydlení níže
uvedených azylantů a na rozvoj infrastruktury obce (u azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, dat. narození, stát.
příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu azylanta). Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
jako závažná a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písmeno c) tohoto
zákona.
2) Výše vládou schválené dotace podle varianty č. II je stanovena v návaznosti na počet osob, které budou sdílet společnou
domácnost.
3) Dotace ze státního rozpočtu podle varianty č. II je určena:
a) na úhradu čistého nájemného 1) - vlastníkem bytu může být obec nebo fyzická nebo právnická osoba 2)
b) na rozvoj obce - na opravu nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí.
4) Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce … č. … vedeného u … ul. … PSČ … prostřednictvím … kraje - bankovní účet č. … vedeného u … ul. … PSČ … po obdržení kopie Smlouvy o úhradě čistého
nájemného nebo jeho části uzavřené mezi obcí, vlastníkem bytu a azylantem a při současném splnění uvedených podmínek. Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na zajištění bydlení podle § 69 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
5) Obec poskytne opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části ve stanovené výši pronajímateli bytu, jenž je jeho
vlastníkem, a to nejdéle po celkovou dobu pěti let, tj. max. 60 měsíců.
6) Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části bude převedena z bankovního účtu obce na bankovní účet pronajímatele:
a) v případě prvého převodu finančních prostředků tj. po uzavření této smlouvy do doby než finanční prostředky na úhradu čistého nájemného nebo jeho části obdrží obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků ze státu na obec) budou prostředky vyplaceny s prodlevou, která nebude předmětem sankce ze strany pronajímatele,
b) v případě dalších převodů finančních prostředků vždy do … dne v měsíci.
7) Pronajímatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis smlouvy o nájmu bytu s azylantem.
1)
2)

Viz položka 5164 – čisté nájemné (bez plateb za související služby), podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců.
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8) Pronajímatel se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu s azylantem, které by ve svém důsledku obci neumožnily plnit závazek uvedený v odstavci č. 5. V případě ukončení smlouvy
o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.
9) Na žádost obce se pronajímatel zavazuje zajistit přístup do předmětného bytu za účelem kontroly zda je byt užíván dohodnutým způsobem.
10) Azylanti jsou povinni pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného nebo jeho části žádat obec opakovaně, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc.
11) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci č. 7, 8 a 9 je pronajímatel povinen vrátit obci celou uvolněnou dotaci,
a to do 10 dnů od zjištění dané skutečnosti.
12) Obec může požádat o dotaci průběžně v kalendářním roce. Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného
počtu odbydlených měsíců v roce. Dotaci není možné uvolnit obci „zálohově“ na příští kalendářní rok, ale obec o ni musí
znovu požádat v lednu následujícího roku.
13) V případě, že azylant řádně užívá byt, prolonguje vlastník bytu smlouvu o nájmu bytu na další rok. Stát přispívá na čisté
nájemné azylantovi prostřednictvím obce v celkové délce 5 let.
14) Ministerstvo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zákona o rozpočtových pravidlech převede dotaci cestou
kraje na účet obce zřízený u příslušného peněžního ústavu.
15) V případě, že smlouva o nájmu bytu bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec zbylou část dotace ministerstvu cestou kraje,
a to nejpozději do 25 dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do 10 dnů od ukončení smlouvy a kraj následně do rozpočtu
ministerstva do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
16) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na úhradu čistého
nájemného a dotace na rozvoj obce. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití dotace odděleně.
17) V případě, že obec použije dotace na jiný účel, než stanoví Rozhodnutí, budou vůči obci uplatněny sankce ve smyslu
§ 44a odst. 4 písmeno c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
18) Poskytnuté dotace podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve
znění pozdějších předpisů.
19) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
Způsob realizace Státního integračního programu je stanoven v Zásadách pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve
prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jež jsou přílohou usnesení vlády
České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005 a jsou přílohou tohoto rozhodnutí. Originál tohoto Rozhodnutí obdrží obec a jeho kopii krajský úřad.

podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra
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Zásady – příloha č. 8

VZOR SMLOUVY
Smlouva č. …/2005

o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle varianty č. II ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2005, jež jsou přílohou usnesení
vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005.

Obec ………
adresa ……………………
IČ: ………
zastoupená …….. starostou obce,
(dále jen obec)
na straně jedné
a
Jméno…………
bytem …………………
r. č. …………………
(dále jen pronajímatel)
na straně druhé
a
Jméno …………
bytem………………….
číslo průkazu povolení k pobytu azylanta
(dále jen azylant)
na straně třetí
spolu uzavírají následující smlouvu:

Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úhrada čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení pro oprávněnou osobu.
Čl. II.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro variantu č. II, která je uvedena v usnesení vlády České republiky ze dne 26. ledna 2005 č. 104 o zabezpečení integrace azylantů v roce 2005.
Čl. III.
Podmínky pro úhradu čistého nájemného nebo jeho části
1. Obec poskytne opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části v maximální výši …,- Kč měsíčně počínaje měsícem
… pronajímateli bytu č. …o velikosti … na adrese … , jenž je jeho vlastníkem,1) a to nejdéle po celkovou dobu pěti let, tj.
max. 60 měsíců.
1)

Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců, je přílohou této smlouvy.
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2. Byt budou užívat tito azylanti: … (u všech azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, příjmení, datum narození, státní
příslušnost a číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
3. Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části bude převedena z bankovního účtu obce č. …
vedeného u …ul. … č. … PSČ… na bankovní účet pronajímatele č. … vedeného u … ul. ….č. … PSČ… .
a) v případě prvého převodu finančních prostředků tj. po uzavření této smlouvy do doby než finanční prostředky na úhradu
čistého nájemného nebo jeho části obdrží obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků
ze státu na obec) budou prostředky vyplaceny s prodlevou, která nebude předmětem sankce ze strany pronajímatele,
b) v případě dalších převodů finančních prostředků vždy do … dne v měsíci.
4. Pronajímatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis smlouvy o nájmu bytu s azylantem.
5. Pronajímatel se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu s azylantem, které by ve svém důsledku obci neumožnily plnit závazek v čl. III. bodu 1.
6. V případě ukončení smlouvy o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to nejpozději do
5 pracovních dnů.
7. Na žádost obce se pronajímatel zavazuje zajistit přístup do předmětného bytu za účelem kontroly zda je byt užíván dohodnutým způsobem.
8. Nárok na úhradu čistého nájemného nebo jeho části vzniká dnem stanoveným ministrem vnitra v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace a po předložení kopie této smlouvy.
9. Azylanti uvedení v čl. III. bodu 2 souhlasí s tím, že pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného nebo jeho části jsou
povinni žádat obec opakovaně, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc.
10. V případě nesplnění závazků uvedených v čl. III. bodu 4, 5, 6 a 7 je pronajímatel povinen vrátit obci celou uvolněnou dotaci, a to do 10 dnů od zjištění dané skutečnosti.
Čl. IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží pronajímatel, obec a azylant.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

......................................
za obec

…………………………
pronajímatel

…………………………….
azylant

V …………………… dne ..... . ...... . 2005
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k usnesení vlády
ze dne 26. ledna 2005 č. 104

Procentní kvóty pro kraje ve věci zajištění bydlení v roce 2005
Praha
Středočeský kraj
Jihočeský kraj
Plzeňský kraj
Královéhradecký kraj
Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Vysočina
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Pardubický kraj
Karlovarský kraj
Celkem

16 % (24 osob)
10 % (15 osob)
10 % (15 osob)
10 % (15 osob)
8 % (12 osob)
8 % (12 osob)
4 % (6 osob)
6 % (9 osob)
6 % (9 osob)
4 % (6 osob)
4 % (6 osob)
4 % (6 osob)
6 % (9 osob)
4 % (6 osob)
100 % (150 osob)
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Příloha č. 3
k usnesení vlády
ze dne 26. ledna 2005 č. 104

Výše dotací obcím podle varianty č. II

Tabulka č. 1
Dotace na čisté nájemné azylantovi

Tabulka č. 2
Dotace na rozvoj obce

počet
osob

výše dotace
na čisté
nájemné
za měsíc

výše dotace
na čisté
nájemné
za rok

výše dotace
na čisté
nájemné
za 5 let

výše dotace
na rozvoj
infrastruktury obce
za měsíc

výše dotace
na rozvoj
infrastruktury obce
za rok

výše dotace
na rozvoj
infrastruktury obce
za 5 let

1

3 000

36 000

180 000

1 500

18 000

90 000

2

3 500

42 000

210 000

2 000

24 000

120 000

3

3 750

45 000

225 000

2 500

30 000

150 000

4

4 000

48 000

240 000

2 500

30 000

150 000

5

4 250

51 000

255 000

2 500

30 000

150 000

6

4 500

54 000

270 000

2 500

30 000

150 000

7

4 500

54 000

270 000

2 500

30 000

150 000

Vysvětlivky:
Tab. č. 1 - výše dotace na čisté nájemné azylantovi podle počtu osob v rodině azylanta za uvedená období
Tab. č. 2 - výše dotace na rozvoj infrastruktury obce podle počtu osob v rodině azylanta za uvedená období

Částka 2

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 37
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Specifický program na podporu zaměstnanosti pro azylanty
Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje azylanty – uchazeče o zaměstnání za osoby, které potřebují zvýšenou péči při
zprostředkování zaměstnání vzhledem k tomu, že se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech – např. z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka, nedostatečné znalosti socio-kulturní reality v České republice, problémů s uznáním kvalifikace nabyté v zahraničí, nedostatečné orientace na českém trhu práce, atd.
Ve snaze podpořit azylanty jakožto znevýhodněnou skupinu při vstupu na trh práce přijalo Ministerstvo práce a sociálních věcí
následující řešení:
V rámci činnosti úřadů práce byla zajištěna realizace nabídky programu individuálních akčních plánů (jako nástroje aktivní
politiky zaměstnanosti) všem azylantům – uchazečům o zaměstnání bez rozdílu věku.
Zákon o zaměstnanosti a zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
Nový zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. stanoví v § 33 týkajícího se zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání povinnost úřadům práce nabídnout vypracování individuálního akčního plánu uchazečům o zaměstnání do 25 let věku, absolventům
vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku.
Dále ukládá úřadům práce povinnost věnovat při zprostředkování zaměstnání zvýšenou péči uchazečům o zaměstnání, kteří ji
pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných vážných důvodů (jiné vážné důvody vymezuje § 5 písm. c) zákona) potřebují. V souladu s tímto ustanovením mohou zároveň úřady práce vypracovat s těmito uchazeči individuální akční plán směřující ke zvýšení jejich možnosti uplatnění na trhu práce.
***********
§ 33 Zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání
(1) Při zprostředkování zaměstnání se věnuje zvýšená péče uchazečům o zaměstnání, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči
o dítě nebo z jiných vážných důvodů potřebují. Jsou to zejména
a) fyzické osoby se zdravotním postižením (§ 67),
b) fyzické osoby do 25 let věku,
c) absolventi vysokých škol po dobu 2 let po úspěšném ukončení studia, nejdéle však do 30 let věku,
d) těhotné ženy, kojící ženy a matky do devátého měsíce po porodu,
e) fyzické osoby pečující o dítě do 15 let věku,
f) fyzické osoby starší 50 let věku,
g) fyzické osoby, které jsou vedeny v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 6 měsíců,
h) fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po
ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
(2) Úřad práce ve spolupráci s uchazečem o zaměstnání uvedeným v odstavci 1 může vypracovat individuální akční plán směřující ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce; uchazečům o zaměstnání uvedeným v odstavci 1
písm. b) a c) je úřad práce povinen vypracování tohoto plánu nabídnout. Obsahem individuálního akčního plánu je zejména stanovení postupu a časového harmonogramu plnění jednotlivých opatření ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče
o zaměstnání na trhu práce, a to v souladu s dosaženou kvalifikací, možnostmi a schopnostmi uchazeče o zaměstnání.
Uchazeč o zaměstnání je povinen poskytnout součinnost při vypracování individuálního akčního plánu a plnit podmínky
v něm stanovené.
***********
Azylanti – uchazeči o zaměstnání jsou osobami, které potřebují zvýšenou péči při zprostředkování zaměstnání vzhledem
k tomu, že se přechodně ocitli v mimořádně obtížných poměrech. Úřady práce proto budou všem azylantům - uchazečům
o zaměstnání nabízet vypracování individuálního akčního plánu, a to bez ohledu na jejich věk.
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Z tohoto důvodu a s tímto obsahem byl Správou služeb zaměstnanosti Ministerstva práce a sociálních věcí vydán řídící akt
resortu pro úřady práce v ČR, a to s účinností od 1. října 2004. Řídícím aktem byly úřady práce vyzvány, aby vypracování individuálního akčního plánu nabízely všem azylantům, kteří požádají o zprostředkování zaměstnání, a tím o zařazení do evidence
uchazečů o zaměstnání. Azylant může tuto možnost odmítnout, pokud však bude mít zájem o individuální akční plán směřující ke zvýšení možnosti jeho pracovního uplatnění, bude za jeho součinnosti úřadem práce pro něj vypracován a azylant pak
bude povinen plnit podmínky v něm stanovené (§33 odst. 2 zákona o zaměstnanosti).
Program Individuální akční plán
Individuální akční plán je jednou z poradenských technik, která má přispět ke zvýšení možnosti uplatnění uchazeče o zaměstnání na trhu práce a k prevenci dlouhodobé nezaměstnanosti.
Jde o dlouhodobý proces poradenských aktivit, směřujících k aktivizaci uchazeče o zaměstnání a vytvoření prostoru pro to, aby
mohl více převzít odpovědnost sám za sebe. Poradenský servis ve vazbě na poradenství ke zprostředkování zaměstnání a vzdělávání je rozdělen do tří etap, jednotlivé etapy jsou časově ohraničeny. Tyto hranice jsou však pružné, vždy podle individuálních potřeb uchazeče o zaměstnání. Po třetí etapě by vždy mělo následovat vyhodnocení účinnosti tohoto opatření.
Stručná charakteristika etap individuálního akčního plánu
I. etapa
Cíl: informovaný uchazeč o zaměstnání
Popis činností, kontaktů a vhodných aktivit:
- podání žádosti, informace o právech a povinnostech uchazeče o zaměstnání, poučení, nabídka služeb úřadu práce,
- pozvánka na informační schůzku (možnosti rekvalifikace, možnosti podnikání, nabídka individuálních akčních plánů),
- využití aktivizačních programů (analýza individuálního potenciálu, příprava podkladů k individuálním akčním plánům),
- přímé zprostředkování (doporučenky, výběrová řízení),
- individuální poradenství, některé aktivity typu Jobclub, motivační kurz atd.
II. etapa
Cíl: Formulace a realizace dohodnutých cílů
Stručný popis činností, kontaktů a vhodných aktivit:
- přímé zprostředkování (doporučenky, výběrová řízení),
- analýza získaných informací, zvážení reálných možností uchazeče o zaměstnání,
- nabídka skupinového poradenství, kurzy rozvoje osobnosti, návštěva Informačních a poradenských středisek, poradenské
centrum pro začínající podnikatele, speciální poradenství na oddělení rekvalifikací, motivační programy, bilanční diagnostika, psychologické poradenství,
- individuální poradenství,
- vyhotovení individuálních akčních plánů,
- zařazení uchazeče o zaměstnání do dohodnutých aktivit atd.
III. etapa
Cíl: Vyhodnocení aktivit a konkrétní možné řešení
Stručný popis činností, kontaktů a vhodných aktivit:
- přímé zprostředkování (doporučenky, výběrová řízení),
- doporučovat k přijetí do zaměstnání uchazeče o zaměstnání na místa dotovaná úřady práce,
- vyhodnocování subjektivních a objektivních faktorů z pohledu různých odborných pracovníků úřadů práce (konference),
- doporučení dalšího postupu atd.
Odůvodnění opatření:
Vytvoření samostatného specifického programu na podporu zaměstnanosti pouze azylantů nepovažujeme za vhodné a efektivní integrační opatření. Naopak za takový krok v souladu s integrační politikou resortu považujeme zahrnutí azylantů jakožto
specifické skupiny mezi ostatní cílové skupiny programu individuálních akčních plánů, a nabídku pomoci srovnatelné s pomocí ostatním osobám ohroženým sociálním vyloučením, vždy s respektem ke všem specifikům jednotlivého žadatele.
Zpřístupnění programu Individuálních akčních plánů všem azylantům – uchazečům o zaměstnání bez ohledu na jejich věk
považujeme za nejvhodnější řešení, které v rámci stávajících služeb aktivní politiky zaměstnanosti může Ministerstvo práce
a sociálních věcí realizovat.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředního
razítka:

Kulatého úředního razítka se státním znakem o průměru 29 mm
a s textem
MĚSTO
DOLNÍ POUSTEVNA
Razítko nebylo opatřeno pořadovým číslem a k jeho odcizení
došlo 20. ledna 2005.
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Poznámky:

Od: Vítoš, s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ

P.P.
0051/2003
225 00 Praha 025
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