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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 5. prosince 2016 č. 1088
k aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky
pro období 2014 – 2020
b) zajistit potřebnou součinnost pro plnění úkolů
plynoucích ze Strategického rámce včetně
Implementačních plánů,

V lá da
I . sch v al u j e
1. aktualizaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy
České republiky pro období 2014-2020 (dále jen
„Strategický rámec“) včetně Implementačních plánů
a jejich příloh obsažené v III části materiálu čj. 1528/16,
2. změny statutu Rady vlády pro veřejnou správu uvedené
v příloze č. 1 tohoto usnesení,
3. změny statutu Rady vlády pro informační společnost
uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení;
I I . b ere n a v ěd o mí
seznam projektů ke kartám projektových okruhů jako
přílohy karet projektových okruhů Implementačního plánu
pro strategický cíl č. 3 Strategického rámce;
I I I . u k l ád á
1. členům vlády
a) v případě Implementačního plánu pro strategický cíl
č. 3 postupovat v souladu s kartami projektových
okruhů,

2. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ústředních správních úřadů
Na vědomí:
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
veřejná ochránkyně práv,
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové měst, městysů a obcí.

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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Příloha č. 1
usnesení vlády
ze dne 5. prosince 2016 č. 1088

Změny Statutu Rady vlády pro veřejnou správu
1. v článku 2 Působnost Rady se
a) v odstavci 2, písmeno c) slovo „stanovisko“ nahrazuje slovem „stanoviska“,
b) v odstavci 4 slovo „červen“ nahrazuje slovem „září“,
2. v článku 3 Složení Rady se
a) do odstavce 3 doplňuje slovo „Ministerstvo obrany“,
b) v odstavci 3 název úřadu zní: „Úřad pro ochranu osobních údajů“,
c) v odstavci 3 slova „útvar, Ministerstva vnitra, který je garantem státní služby“ nahrazují slovy „sekci pro státní službu
Ministerstva vnitra“,
d) odstavec 6 zrušuje,
e) v odstavci 7 slova „který není členem vlády“ zrušují,
f) v odstavci 8 za slova „a pracovních výborů“ doplňuje slovo „Rady“,
g) v odstavci 8 písmeno d) zrušuje,
3. v článku 5 Výkonný místopředseda Rady se
a) v odstavci 5 písmena e) – h) zrušují,
b) v odstavci 5 v písmeně j) za slova „a pracovních výborů“ doplňuje slovo „Rady“,
4. v článku 6 Řídící výbory Rady se
a) v odstavci 2 slovo „jeho“ nahrazuje slovem „jejich“,
b) za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3 , který zní: „Zasedání řídících výborů svolává jejich předseda.“,
c) v odstavci 3 slova „výkonný místopředseda Rady na návrh příslušného předsedy řídícího výboru“ nahrazují slovy
„jejich příslušný předseda“,
d) v odstavci 4 název úřadu zní: „Úřad pro ochranu osobních údajů“,
e) v odstavci 9 slova „ Řídící výbory jednají zpravidla dvakrát měsíčně“ nahrazují slovy „Řídící výbory jednají
dle potřeby, nejméně však pětkrát ročně“,
5. v článku 7 Pracovní výbory Rady odstavce 2, 3, 4 a 5, zrušují,
6. v článku 9 Sekretariát Rady se
a) v odstavci 1 slova „Sekretariát Rady je společným sekretariátem Rady a Rady vlády pro informační společnost.“
zrušují,
b) v odstavci 2 písmeno d) zrušuje,
7. v článku 11a Spolupráce s Radou vlády pro informační společnost v odstavci 2 slovo „koncensu“ nahrazuje slovy
„společného postoje“.
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Příloha č. 2
usnesení vlády
ze dne 5. prosince 2016 č. 1088

Změny Statutu Rady vlády pro informační společnost
1. v článku 2 Působnost Rady se:
a) v odstavci 1 písmeno d) slovo „elektronizace“ nahrazuje slovem „elektronizaci“,
b) v odstavci 1 písmeno f) slovo „Analýzy“ nahrazuje slovem „analýzy“, slovo „útvaru“ nahrazuje slovem „odboru“
a slovo „hlavního“ nahrazuje slovem „Hlavního,
c) v odstavci 1 doplňuje písmeno g), které zní: „g) projednává v oblasti corporate governance (implementace pravidel
správy a řízení společností) na základě návrhu příslušného ministerstva jeho strategické úkoly a úkoly státních
podniků, k nimž ministerstvo vykonává funkci zakladatele, tak, aby ministerstva mohly pověřit jimi nominované
členy dozorčích rad zastupovat zájmy ministerstva v oblasti implementace opatření vyplývajících ze Strategického
rámce Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR (zejména s ohledem na zákon o kybernetické
bezpečnosti); po projednání vydá stanovisko k předmětnému úkolu“,
d) v odstavci 2 písmeno b) název zní: „Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období
2014 – 2020“,
e) v odstavci 2 písmeno c) slovo „Akčního“ nahrazuje slovem „Implementačního“,
f) v odstavci 2 se doplňuje písmeno g), které zní: „g) úzce spolupracuje s koordi-nátorem digitální agendy ČR,
koordinátor a Rada si ve svých činnostech poskytují plnou součinnost, vzájemně konzultují výstupy své činnosti
a pravidelně se informují“,
g) v odstavci 3 slova „V oblasti veřejné správy předkládá“ zrušují, za slovo Rada vkládá slovo „předkládá“ a slova
„včetně stavu/informací o elektronických služeb veřejné správy, implementace strategií v oblasti veřejné správy
a návrhů případných opatření“ zrušují.
2. v článku 3 Složení Rady se:
a) v odstavci 1 se číslo „27“ nahrazuje číslem „29“,
b) v odstavci 2 doplňují slova „ministr práce a sociálních věcí“ a na konec věty slova „a koordinátor digitální agendy ČR,
dvěma zástupci“,
c) v odstavci 3 slova „Ministerstvo práce a sociálních věcí“ zrušují a slova „Digital Champion“ nahrazují slovy
„Digitální Šampion ČR“,
d) v odstavci 3 vypouští slovo „dvěma“,
e) v odstavci 3 za slova „zástupci Úřadu vlády“ vkládají slova „přičemž jeden zástupce Úřadu vlády je koordinátor
pro digitální agendu ČR“,
f) v odstavci 3 před slova „Ministerstva průmyslu a obchodu“ vloží slova „dvěma zástupci,
g) v odstavci 4 mezi slovy „Národního bezpečnostního úřadu a předsedy Rady Českého telekomunikačního úřadu“
zrušuje spojka „a“ a nahrazuje „čárkou“,
h) v odstavci 4 na konec doplňují slova „a předsedy Českého statistického úřadu v případě zástupce Českého
statistického úřadu“,
3. v článku 4 Předseda rady se:
a) v odstavci 3 doplňuje nové písmeno k), které zní: „k) na základě doporučení členů Rady a sekretariátu Rady rozhoduje
o udělení statutu stálého hosta, který se může pravidelně účastnit plenárního zasedání Rady (bez hlasovacího práva)“
a ostatní písmena se přeznačí,
4. v článku 5 Předsednictvo Rady se:
a) v odstavci 1 číslovka „8“ nahrazuje číslovkou „9“,
b) v odstavci 1 slova „Ministerstva práce a sociálních věcí“ zrušují,
c) v odstavci 1 doplňují slova „tajemník Rady“,
5. v článku 6 Členové Rady se:
a) v odstavci 3 doplňují slova „po předchozím písemném oznámení předsedovi výboru nebo vedoucímu pracovní
skupiny“,
6. v článku 7 Výbory Rady odstavci 7 se nahrazují slova „se zřizují“ slovy „jsou následující“,
7. v článku 7 Výbory Rady se:
a) v odstavci 7 slovo „pracovní“ nahrazuje slovem „Pracovní“,
b) v odstavci 7 slova „bezpečnost, provoz, strategii a“ zrušují,
c) v odstavci 7 za slovem architekturu doplňují slova „a strategii“ a zkratka „ICT“ se vypouští,
d) v odstavci 7 písm. c) slova „pracovní výbor pro Digitální agendu“ nahrazují slovy „Pracovní výbor pro Národní
koordinaci rozvoje sítí nové generace“,
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e) pod odstavec 7 doplňuje závorka s textem, který zní: „(Pracovní výbor pro digitální agendu v důsledku ustanovení
koordinátora pro digitální agendu ČR při Úřadu vlády se zrušil.)“,
f) text odstavce 10 nahrazuje textem, který zní: „Předsedou pracovního výboru pro Národní koordinaci rozvoje sítí nové
generace je zástupce Ministerstva vnitra“, ostatní odstavce se přeznačí,
8. v článku 9 Společná ustanovení o výborech Rady a pracovních skupinách Rady se:
a) v odstavci 1 před slovo „členové“ doplňují slova „zástupci koordinátora digitální agendy České republiky“,
b) v odstavci 3 za slova „státní správy“ vkládají slova „zástupci koordinátora digitální agendy České republiky“,
9. v článku 10 Sekretariát Rady se v odstavci 1 slova „Sekretariát Rady je společným sekretariátem Rady a Rady vlády
pro veřejnou správu“ zrušují,
10. v článku 13a Spolupráce s Radou vlády pro veřejnou správu se:
a) v odstavci 2 slovo „konsensu“ nahrazuje slovy „společného postoje“,
b) v odstavci 3 slova „společný sekretariát obou rad a“ zrušují.

Částka 1

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Strana 15

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. prosince 2016 č. 1169
o Akčním plánu boje s korupcí na rok 2017
b) do 31. března 2018 zhodnocení plnění opatření
uvedených v Akčním plánu,

V lá da
I . sch v al u j e
Akční plán boje s korupcí na rok 2017, obsažený v části III
materiálu čj. 1547/16 (dále jen „Akční plán“);

3. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí;
III. doporuč uj e

I I . u k l ád á
1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů neuvedeným v bodě III tohoto usnesení
a) plnit opatření uvedená v Akčním plánu,
b) do 31. ledna 2018 zaslat ministru pro lidská práva,
rovné příležitosti a legislativu a předsedovi Rady
vlády pro koordinaci boje s korupcí podrobnou
zprávu o stavu a způsobu splnění úkolů obsažených
v Akčním plánu spadajících do jejich gesce,
2. ministru pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu
a předsedovi Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
předložit vládě
a) do 30. listopadu 2017 návrh Akčního plánu boje
s korupcí na rok 2018,

prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu, řediteli Generální
inspekce bezpečnostních sborů a předsedkyni Úřadu
pro ochranu osobních údajů postupovat podle bodu II/1
tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů
Na vědomí:
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů,
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. ledna 2017 č. 11
k postupu při realizaci aktualizované
Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2017
V lá da
I . sch v al u j e
1. postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace
cizinců – Ve vzájemném respektu v roce 2017,
obsažený v části III materiálu čj. 1680/16, (dále
jen „Postup“),
2. snížení rozpočtu výdajů kapitoly Ministerstvo vnitra
v roce 2017 o částku 14.325.700 Kč ve prospěch
následujících kapitol:
a) Ministerstvo kultury
810.700 Kč
z tohoto: platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady)
318.000 Kč,
b) Ministerstvo práce a sociálních věcí
65.000 Kč
tyto prostředky nemají dopad
do regulace zaměstnanosti
v rámci jednotlivých rozpočtových
kapitol - prostředky v oblasti platů
a ostatních plateb za provedenou práci
(ostatních osobních nákladů) v roce 2017,
c) Ministerstvo pro místní rozvoj
nenárokuje žádné
prostředky,
d) Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
13.000.000 Kč
z toho: platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady)
4.740.000 Kč,
e) Český statistický úřad
250.000 Kč
z toho: platy zaměstnanců a ostatní
platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady)
55.000 Kč,
f) Ministerstvo zahraničních věcí
tyto prostředky nemají dopad do regulace
zaměstnanosti
200.000 Kč
g) Ministerstvo zdravotnictví
nenárokuje žádné
prostředky,
h) Ministerstvo průmyslu a obchodu nenárokuje žádné
prostředky,
3. použití finančních prostředků ve výši 39.964.590 Kč
Ministerstvem
vnitra i finančních
prostředků
převedených podle bodu I/2 tohoto usnesení
na realizaci opatření podporujících integraci cizinců
v České republice,
4. předsedkyni Českého statistického úřadu zajistit
předložení návrhu na změnu systemizace vyplývající
ze schválených opatření;
I I . uk l ád á
1. ministru vnitra
a) zajišťovat koordinaci ministerstev a všech dalších

subjektů zapojených do realizace aktualizované
Koncepce,
b) použít vyčleněné finanční prostředky na realizaci
opatření podporujících integraci cizinců v České
republice a realizovat převody finančních prostředků
podle bodu I/2 tohoto usnesení,
c) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
d) realizovat v rámci své působnosti úkoly uvedené
v Postupu,
e) zpracovat a vládě do 30. června 2017 předložit
Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců
v roce 2016 jako součást Zprávy o situaci v oblasti
migrace a integrace cizinců na území České republiky
v roce 2016,
f) zpracovat a vládě do 15. prosince 2017 předložit
návrh Postupu při realizaci koncepce integrace
cizinců v roce 2018,
g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ministryním práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj,
školství, mládeže a tělovýchovy ministrům kultury,
průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a zdravotnictví
a) průběžně spolupracovat s ministrem vnitra při plnění
úkolů uvedených v bodě II/1 tohoto usnesení,
b) průběžně realizovat úkoly uvedené v Postupu,
c) zaslat ministru vnitra
ca) do 30. září 2017 informaci o projektech
vybraných na podporu integrace cizinců v roce
2017 z národních i evropských zdrojů a záměry
integračních opatření na rok 2018,
cb) do 15. února 2018 informaci o plnění úkolů
uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení,
3. předsedkyni Českého statistického úřadu realizovat
úkoly uvedené v Postupu,
4. ministru vnitra a ministryni práce a sociálních věcí
průběžně aktualizovat společně spravovanou webovou
stránku www.cizinci.cz, určenou pracovníkům státní
správy a samosprávy i dalším účastníkům realizace
integrace cizinců;
III. vyz ývá
předsedu Akademie věd České republiky, hejtmany,
primátorku hlavního města Prahy, primátory statutárních
měst, představitele Asociace krajů České republiky
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 včetně
účelových zařízení církví ke spolupráci při realizaci
postupů a úkolů uvedených v Postupu.

Částka 1
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Provedou:

Na vědomí:

ministryně práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ministři kultury, průmyslu a obchodu, vnitra,
zahraničních věcí, zdravotnictví,
předsedkyně Českého statistického úřadu

hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předsedové Akademie věd České republiky,
Asociace krajů České republiky a
Svazu měst a obcí České republiky.
Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. ledna 2017 č. 12
o 1. aktualizaci Akčního plánu Strategie rozvoje infrastruktury
pro prostorové informace v České republice do roku 2020
V lá da
I . sch v al u j e
1. aktualizaci
Akčního
plánu
Strategie
rozvoje
infrastruktury pro prostorové informace v České republice
do roku 2020 (dále jen „Akční plán“), obsaženou v části III
materiálu čj. 6/17;
I I . uk l ád á
1. ministru vnitra a předsedovi Rady vlády pro informační
společnost
a) koordinovat realizaci Akčního plánu,
b) předložit vládě informaci o realizaci Akčního plánu
k 31. červenci roku 2018 a 2020,
c) předložit vládě souhrnnou informaci o plnění Akčního
plánu do 31. července 2021,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,
2. ostatním ministrům a vedoucím ostatních ústředních
orgánů státní správy
a) poskytnout ministru vnitra a předsedovi Rady vlády
pro informační společnost součinnost nutnou
ke splnění úkolu uvedeného v bodě II/1 tohoto
usnesení a za tímto účelem uvolnit odborníky

za jimi řízená ministerstva nebo ústřední správní
úřady do realizačních týmů,
b) oznamovat do zavedené centrální evidence
připravované projekty v oblasti prostorových
informací ve své gesci Ministerstvu vnitra podle
pokynů uveřejněných na www.geoinfostrategie.gov.cz;
III. doporuč uj e
hejtmanům, primátorce hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst a starostům obcí spolupracovat při plnění
tohoto usnesení.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy,
Na vědomí:
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
veřejná ochránkyně práv,
předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů,
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
starostové měst, městysů a obcí

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. ledna 2017 č. 13
ke Koncepci památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020
2. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů
státní správy spolupracovat s ministrem kultury
při realizaci Koncepce;

V lá da
I . bere n a v ěd o mí
Koncepci památkové péče v České republice na léta
2017 – 2020, obsaženou v části III materiálu čj. 1688/16
(dále jen „Koncepce“);
I I . uk l ád á
1. ministru kultury
a) seznámit s Koncepcí představitele krajů, primátorku
hlavního města Prahy a předsedy Svazu měst a obcí
České republiky a Sdružení místních samospráv
České republiky,
b) realizovat Koncepci ve spolupráci s ostatními členy
vlády, vedoucími ostatních ústředních orgánů státní
správy, představiteli krajů, primátorkou hlavního
města Prahy a představiteli statutárních měst a obcí,
c) zpracovat a předložit vládě
ca) do 31. března 2019 průběžnou zprávu o plnění
Koncepce,
cb) do 31. března 2021 závěrečnou zprávu o plnění
Koncepce s návrhem na její aktualizaci,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády
pro orgány krajů a orgány obcí,

III. doporuč uj e
představitelům krajů, primátorce hlavního města Prahy,
představitelům statutárních měst a obcí a dalším členům
zastupitelských orgánů krajů a obcí, představitelům
Asociace krajů, Svazu měst a obcí České republiky
a Sdružení místních samospráv České republiky,
aby se seznámili s Koncepcí a využili ji při zpracování
vlastních dokumentů a k naplňování záměrů v péči
o památkový fond v jejich působnosti.
Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
předsedové Svazu měst a obcí České republiky,
Sdružení místních samospráv České republiky

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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Částka 1

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. ledna 2017 č. 34
o Národním akčním plánu adaptace na změnu klimatu
prostředí
zajistit
zveřejnění
tohoto
usnesení
ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,

V lá da
I . sch v al u j e
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, obsažený
v části III materiálu čj. 1704/16, (dále jen „Národní akční
plán“),
jako
implementační
dokument
Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České
republiky s úpravami podle písemně předloženého návrhu
týkajícího se připomínek č. 88, 101, 117, 120 a 122;
I I . u k l ád á
1. členům vlády, vedoucím ostatních ústředních správních
úřadů a předsedovi Technologické agentury České
republiky realizovat úkoly obsažené v Národním
akčním plánu,
2. ministru životního prostředí koordinovat realizaci
postupů a úkolů uvedených v Národním akčním plánu,
3. ministru vnitra ve spolupráci s ministrem životního

4. ministru životního prostředí ve spolupráci s ostatními
členy vlády předložit vládě
a) do 30. září 2019 průběžné vyhodnocení Národního
akčního plánu,
b) do 31. prosince 2020 návrh aktualizace Strategie
přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách České
republiky a návrh Akčního plánu adaptace na změnu
klimatu pro další období.
Provedou:
členové vlády
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
předseda Technologické agentury České republiky
Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. ledna 2017 č. 36
o změně usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954, o státním integračním programu pro osoby
s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících
II. ukl á dá

V lá da
I . sch v al u j e
změny Zásad pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra
na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní
ochranou v roce 2016 a v letech následujících, s účinností
od 1. ledna 2017, uvedené v příloze tohoto usnesení;

ministru vnitra zajistit v rámci přiděleného objemu
finančních prostředků a systemizovaných míst funkci
generálního poskytovatele integračních služeb v roce 2017
a v letech následujících.
Provede:
ministr vnitra

Předseda vlády:
Mgr. Bohuslav S obot ka , v. r.

Redakční pozn.:
UV ČR ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 naleznete na adrese: https://apps.odok.cz/zvlady/usneseni/-/usn/2015/954
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Částka 1

VL ÁDA ČE S K É RE P U BL IK Y
Příloha
usnesení vlády
ze dne 16. ledna 2017 č. 36

ZÁ S A D Y
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob
s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících:
Seznam zkratek
– státní integrační program pro zajištění integrace oprávněných osob
– usnesení vlády ze dne 20. listopadu č. 954 „o státním integračním programu pro osoby
s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“
usnesení – Ministerstvo vnitra
– osoby s udělenou mezinárodní ochranou

SIP

ministerstvo
oprávněné osoby

– zásady pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo
vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016
a v letech následujících

Zásady

A. Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení oprávněných osob formou
úhrady čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce v letech 2016 až 2018
B. Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních
sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2016 a v letech následujících
C. Finanční prostředky na zajištění integrace oprávněných osob v roce 2016 a v letech následujících
A. Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení oprávněných osob formou
úhrady čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce v letech 2016 až 2018
Úhrada právních závazků vyplývajících z rozhodnutí ministra vnitra do konce roku 2018 podle bodu III/2d) usnesení.
Čl. 1
Vymezení účelu a výše dotace
(1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra
určeny pro obce na zajištění bydlení oprávněných osob a na rozvoj infrastruktury obce v rámci SIP. Tato podmínka
je stanovena podle § 14 odst. 4, písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“),
a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. b) tohoto zákona.
Dotace lze použít pouze k níže stanoveným účelům:
– na úhradu čistého nájemného1) nebo jeho části oprávněným osobám – vlastníkem bytu může být obec nebo fyzická
nebo právnická osoba2)
– na rozvoj infrastruktury obce – je určena na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy,
energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře
(2) Výše vládou schválených dotací jsou uvedeny v čl. 9 písm. b) Zásad a jsou stanoveny podle počtu osob, které
budou sdílet společnou domácnost.

1)

Viz položka 5164 – nájemné (čisté nájemné bez plateb za související služby), podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů.

2)

Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (písemný souhlas vlastníka bytu) s minimální platností
tří měsíců.
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Čl. 2
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do SIP a pro následné uvolnění dotace obci je osoba, které byl udělen azyl
nebo doplňková ochrana podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, která požádala
o úhradu čistého nájemného nebo jeho části nejpozději do 31. 12. 2015.
Čl. 3
Podmínky pro poskytování dotací obcím
Dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a dotace na rozvoj infrastruktury obce
(1) Vlastníkem bytu může být obec, fyzická nebo právnická osoba.
(2) Z prostředků státu poskytne obec opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části ve stanovené výši
pronajímateli bytu (vlastník bytu nebo nájemce bytu na základě písemného souhlasu vlastníka), a to po dobu stanovenou
v rozhodnutí ministra vnitra nebo po dobu kratší, jestliže došlo k ukončení nájemního vztahu, nebo k zániku mezinárodní
ochrany3) nejpozději však do 31. 12. 2018.
Během uvedené doby se oprávněné osoby mohou stěhovat. Podmínkou je řádné ukončení smlouvy o nájmu bytu/
pronájmu bytu a vrácení poměrné části obou dotací obcí cestou kraje do rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra
s výjimkou stěhování v rámci obce.
Výše dotace na úhradu čistého nájemného je stanovena podle počtu oprávněných osob v rodině při vydání rozhodnutí
ministra vnitra. Manželé mohou požádat o dotaci samostatně pouze po rozvodu manželství na základě soudního rozhodnutí.
(3) Oprávněná osoba si zajistí nájemní bydlení vlastním přičiněním.
(4) Oprávněná osoba uzavře smlouvu o nájmu bytu/pronájmu bytu s jeho pronajímatelem.
(5) Oprávněná osoba podá opakovaně každý měsíc písemnou žádost o dotaci obci (vzor žádosti je uveden
v příloze č. 1). Přílohou žádosti je kopie uzavřené smlouvy o nájmu bytu/pronájmu bytu včetně dokladu o vlastnictví bytu.
(6) Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím datových schránek (vzor žádosti obce je uveden
v příloze č. 2). Poslední termín pro předložení žádosti je 15. říjen kalendářního roku. Přílohou žádosti je kopie smlouvy
o nájmu bytu/pronájmu bytu mezi pronajímatelem bytu a oprávněnou osobou a doklad o vlastnictví bytu.
(7) Obec může požádat o dotace průběžně v kalendářním roce. Dotace se uvolňují na kalendářní rok podle
předpokládaného počtu „odbydlených“ měsíců v roce. Dotace není možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní
rok, ale obec o ně musí znovu požádat v lednu následujícího roku.
(8) Ministr vnitra vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotací obci a stanoví v něm účel a podmínky pro použití poskytnutých
prostředků podle § 14 odst. 4 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec a kopii kraj (vzor
rozhodnutí je uveden v příloze č. 3).
(9) Na základě Rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s pronajímatelem bytu a oprávněnou osobou smlouvu o úhradě
čistého nájemného nebo jeho části. Smlouva rovněž obsahuje podmínky použití poskytnuté dotace včetně povinností
pro všechny účastníky smlouvy (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 4). Kopii této smlouvy zašle obec ministerstvu.
V případě nezbytných změn smluvních podmínek v následujících letech se uzavře dodatek ke smlouvě.
(10) Dotace bude poskytnuta obci převodem z účtu ministerstva na bankovní účet obce prostřednictvím kraje
ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění obou
dotací obci kopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotací doloženo.
(11) Oprávněné osoby jsou povinny 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 oprávněná osoba obec o dotaci na úhradu čistého nájemného nebo jeho části současně,
a to do 10. prosince kalendářního roku. Pokud platnost nájemní smlouvy pokračuje i v následujícím kalendářním roce,
je oprávněná osoba povinna požádat obec o dotaci za měsíc leden již v průběhu prosince.
(12) Stát přispívá na rozvoj infrastruktury obce po dobu stanovenou v rozhodnutí ministra vnitra nebo po dobu kratší,
jestliže došlo k ukončení nájemního vztahu, nebo k zániku mezinárodní ochrany 4) nejpozději však do 31. 12. 2018.
(13) Obec zařadí 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.

3)

§ 18 zákona č. 325/1999 Sb.

4)

§ 18 zákona č. 325/1999 Sb.
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(14) V případě, že smlouva o nájmu bytu/pronájmu bytu bude ukončena v průběhu roku, oznámí obec ministerstvu
tuto skutečnost písemně a neprodleně a vrátí zbylou část obou dotací ministerstvu prostřednictvím kraje.
(15) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití obou dotací
a vést ve své účetní evidenci jejich použití odděleně.
(16) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 14 a 15 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání
s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
(17) Poskytnuté dotace podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
(18) „Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem (vyhláška o finančním vypořádání)“.
(19) Obec doručí všechny rozhodné údaje a dokumenty ministerstvu a příslušným krajským úřadům na vědomí
prostřednictvím datových schránek.
B. Účelová neinvestiční dotace ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních
sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce v roce 2016 a v letech následujících
Úhrada právních závazků vyplývajících z rozhodnutí ministra vnitra v roce 2016 a v letech následujících podle
bodu III/2e) usnesení.
Čl. 1
Vymezení účelu a výše dotace
(1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra
určeny pro obce na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních sociálních služeb a na rozvoj infrastruktury obce
v roce 2016 a v letech následujících v rámci SIP. Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 4, písm. d) zákona
č. 218/2000 Sb., a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písm. b) tohoto
zákona.
Dotace lze použít k níže stanoveným účelům:
– na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních sociálních služeb – je určena na zajištění pobytu zdravotně postižených
osob nebo osob v důchodovém věku v zařízeních sociálních služeb
– na rozvoj infrastruktury obce - je určena na opravy nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy,
energetiky, inženýrských sítí a obecního mobiliáře
(2) Výše vládou schválených dotací jsou uvedeny v čl. 9 písm. c) Zásad.
Čl. 2
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do SIP a pro následné uvolnění dotace obci je osoba, které byl udělen azyl nebo
doplňková ochrana podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, která požádala o úhradu
pobytu v zařízení sociálních služeb.
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace obcím
Dotace na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních sociálních služeb a rozvoj infrastruktury obce
(1) Dotace může být poskytnuta obci na úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb, jehož
zřizovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj, obec nebo jiná právnická osoba.
(2) Z prostředků státu poskytne obec opakovaně úhradu pobytu oprávněné osoby ve stanovené výši poskytovateli
sociálních služeb, a to bez časového omezení, nebo po dobu kratší, jestliže došlo k ukončení pobytu oprávněné osoby
nebo k zániku mezinárodní ochrany. Náklady na ubytování a stravování budou hrazeny maximálně ve výši částek, které
stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Výše ostatních
nákladů pro zajištění základních osobních potřeb5), bude stanovena podle průměrné výše ostatních nákladů v příslušném
zařízení sociálních služeb.

5)

Viz § 73 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění: „Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 %
jejího příjmu (příjem se posuzuje dle zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů).
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(3) Oprávněná osoba bude umístěna v zařízení sociálních služeb na základě jejího souhlasu ve spolupráci Ministerstva
vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a nestátních neziskových organizací.
(4) Poskytovatel sociálních služeb podá písemnou žádost o dotaci obci (vzor žádosti je uveden v příloze č. 5). Přílohou
žádosti je kopie uzavřené smlouvy o poskytování sociálních služeb.
(5) Obec požádá o poskytnutí dotací ministerstvo prostřednictvím datových schránek (vzor žádosti obce je uveden
v příloze č. 6). Poslední termín pro předložení žádosti je 15. říjen kalendářního roku. Přílohou žádosti je kopie uzavřené
smlouvy o poskytování sociálních služeb.
(6) Ministr vnitra vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotací obci a stanoví v něm účel a podmínky pro použití poskytnutých
prostředků podle § 14 odst. 4 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec a kopii kraj
(vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 7).
(7) Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s poskytovatelem sociálních služeb smlouvu o úhradě pobytu
oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb. Smlouva též obsahuje podmínky použití poskytnuté dotace včetně povinností
pro oba účastníky smlouvy (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 8). Kopii této smlouvy postoupí obec ministerstvu.
(8) Dotace bude poskytnuta převodem z účtu ministerstva na bankovní účet obce prostřednictvím kraje ve smyslu
§ 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění obou dotací obci
kopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotací doloženo.
(9) Poskytovatel sociálních služeb je povinen pro zajištění plynulé úhrady pobytu oprávněné osoby v zařízení žádat
obec opakovaně, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Pobyt je hrazen za uplynulý kalendářní měsíc. Za měsíc
listopad a za měsíc prosinec tak učiní současně, a to do 10. prosince kalendářního roku. Pokud platnost smlouvy
o poskytování sociálních služeb pokračuje i v následujícím kalendářním roce, je povinen požádat obec o dotaci za měsíc
leden již v průběhu prosince.
(10) Obec může požádat o dotace průběžně v kalendářním roce. Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle
předpokládaného počtu „odbydlených“ měsíců v roce. Dotace není možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní
rok, ale obec o ně musí znovu požádat v lednu následujícího roku.
(11) Stát přispívá na rozvoj infrastruktury obce bez časového omezení nebo po dobu kratší, jestliže došlo k ukončení
pobytu oprávněné osoby, nebo k zániku mezinárodní ochrany.
(12) Obec zařadí 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.
(13) V případě, že smlouva o pobytu oprávněné osoby bude ukončena v průběhu roku, oznámí obec ministerstvu
tuto skutečnost písemně a neprodleně a vrátí zbylou část obou dotací ministerstvu prostřednictvím kraje.
(14) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití obou dotací
a vést ve své účetní evidenci jejich použití odděleně.
(15) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 13 a 14 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání
s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
(16) Poskytnuté dotace podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
(17) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
(18) Obec doručí všechny rozhodné údaje a dokumenty ministerstvu a příslušným krajským úřadům na vědomí
prostřednictvím datových schránek.
Čl. 4
Odpovědnost a kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky podle bodů A i B Zásad.
(1) Příjemci dotací odpovídají za:
a) hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků poskytnutých dotací,
b) dodržení podmínek podle Rozhodnutí o poskytnutí dotací,
c) řádné vypořádání dotací.
(2) Poskytnuté prostředky podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. Porušení
rozpočtové kázně při nakládání s dotací bude sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písm. b) zákona č. 218/2000 Sb.
(3) Ministerstvo - odbor azylové a migrační politiky (dále jen „OAMP“) - odpovídá za výkon předběžné, průběžné
a následné veřejnosprávní kontroly administrativní formou takto:
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a) výkon předběžné veřejnosprávní kontroly6) zaměřené zejména na prověření žádostí obcí o dotace, na jejichž
financování se bude podílet státní rozpočet,
b) výkon průběžné veřejnosprávní kontroly7) zaměřené zejména na prověření dodržení podmínek podle Rozhodnutí
o poskytnutí dotace z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra a na respektování zásad hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti použití prostředků poskytnuté dotace,
c) výkon následné veřejnosprávní kontroly8) zaměřené na prověření způsobu použití rozpočtových prostředků
poskytnutých dotací včetně odstranění zjištěných nedostatků.
Čl. 5
Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem podle bodů A i B Zásad
Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijaté dotace z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra podle vyhlášky 9).
C. Finanční prostředky na zajištění integrace oprávněných osob v roce 2016 a v letech následujících podle bodu III/2f)
usnesení
Čl. 1
Vymezení účelu a výše dotace
(1) Vyčleněné finanční prostředky státního rozpočtu z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra jsou určeny pro zabezpečení
integrace oprávněných osob v roce 2016 a v letech následujících v rámci SIP.
(2) Výše vládou schválených finančních prostředků jsou uvedeny v č. 9 písm. a) Zásad.
Čl. 2
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do SIP a pro následnou úhradu integračních služeb je osoba, které byl udělen azyl
nebo doplňková ochrana podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a to nejpozději 1 rok
před datem zahájení poskytování integračních služeb v souvislosti s plněním úkolů vyplývajících z usnesení.
Čl. 3
Právní základ SIP
SIP má právní oporu v §§ 68 až 70 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Je to program zaměřený na pomoc oprávněným osobám
při jejich začlenění do společnosti, a to zejména v oblasti bydlení, odstranění jazykové bariéry a pomoci při vstupu na trh
práce. Pravidla SIP a výši prostředků vynakládaných na jeho realizaci stanoví vláda.
Čl. 4
Integrační fáze SIP
1. Integrace v integračním azylovém středisku (dále jen „IAS“)
Oprávněná osoba může požádat o zařazení do SIP a vyslovit souhlas s tím, že osobní a další údaje oprávněné osoby
budou sděleny generálnímu poskytovateli integračních služeb, Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvu
práce a sociálních věcí za účelem zajištění integračních služeb (vzor žádosti – příloha č. 9). Žádosti oprávněných osob
sdílejících společnou domácnost budou posuzovány společně. Po zařazení do SIP může oprávněná osoba požádat o pobyt
v IAS, které je provozováno Správou uprchlických zařízení ministerstva (dále jen „SUZ“). Délka pobytu v IAS
je maximálně 12 měsíců, ve výjimečných a odůvodněných případech může být prodloužena na dobu maximálně
18 měsíců. Lhůta uvedená v čl. 2 těchto Zásad se týká i možnosti ubytování v IAS. Pobyt hradí oprávněná osoba sama.
Pobyt v IAS, tj. v ubytovacím zařízení, je zaměřen na integrační aktivity poskytované pracovníky SUZ, zvláště
na úvodní adaptaci na život v České republice, na bezplatný intenzivní kurz českého jazyka, který zajišťuje Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy z prostředků na integraci od ministerstva s dotací 400 hod. výuky s tím, že nedokončený
kurz bude pokračovat v místě trvalé individuální integrace. Pracovníky SUZ je zajišťována asistence a informace

6)

§ 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),
ve znění pozdějších předpisů.

7)

§ 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.

8)

§ 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.

9)

Vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
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při integraci v sociální oblasti, v oblasti integrace na trh práce a v oblasti vzdělávání a další individuální asistence podle
potřeby (např. asistence při registraci u zdravotních pojišťoven, při případné registraci, resp. docházce k lékařům).
V IAS probíhají výše uvedené klíčové aktivity pro oprávněné osoby, které nemají možnost bezprostředního odchodu
do samostatného bydlení. Oprávněná osoba se také může zúčastnit integračních aktivit realizovaných centry na podporu
integrace cizinců.
Vnitřní řád IAS stanovuje SUZ včetně případných sankčních opatření, práv a povinností oprávněných osob
a SUZ. Generální poskytovatel integračních služeb plní v průběhu obou integračních fází své úkoly v součinnosti
a pod metodickým vedením ministerstva. Při předávání potřebných informací spolupracují, vyhodnocují aktuální
průběh integračních aktivit oprávněných osob a na základě průběžných konzultací stanovují potřebné postupy
integrace.
2. Integrace v místě trvalého umístění v obci
Generální poskytovatel integračních služeb ve spolupráci se subdodavatelem integračních služeb a s oprávněnou
osobou připraví individuální integrační plán (dále jen „IP“, vzor je uveden v příloze č. 10). IP bude vyhotoven
v průběhu pobytu oprávněné osoby v IAS. U oprávněných osob, které nebudou pobývat v IAS, bude IP vyhotoven
v co nejkratší době po udělení mezinárodní ochrany. Generální poskytovatel integračních služeb schválí IP a požádá
ministerstvo o souhlas s realizací předloženého IP. Podle potřeby bude IP průběžně aktualizován. Pokud nebude
poskytování integračních služeb podle IP dokončeno do konce kalendářního roku, zajistí generální poskytovatel
integračních služeb jejich poskytování v roce následujícím. Bydlení v obci si hradí oprávněná osoba sama. Výuka
českého jazyka bude pokračovat i po opuštění IAS, a to až do naplnění stanoveného rozsahu 400 hod. Oprávněná
osoba se může zúčastnit integračních aktivit v rámci center na podporu integrace cizinců.
Čl. 5
„Individuální integrační plán (dále jen „IP“)
IP je základní dokument popisující integrační cíle u konkrétní oprávněné osoby a průběh integrace v níže uvedených
klíčových oblastech.
IP bude podle potřeby aktualizován po celou dobu poskytování integračních služeb tj. po dobu maximálně
12 měsíců.
IP zpracovává subdodavatel integračních služeb a schvaluje jej generální poskytovatel integračních služeb
a ministerstvo.
Oblast bydlení – zajištění zejména:
– bydlení formou nájemní nebo podnájemní smlouvy, popř. ubytovací smlouvy v případě, že je ubytování spojeno
se zaměstnáním na dobu minimálně 1 roku,
– v případě potřeby zajistí úhradu vstupních nákladů: provize realitní kanceláři o max. výši nájemného za jeden
měsíc pronajímaného bytu, jednorázový a nevratný finanční příspěvek na zajištění bydlení, úhrada prvního,
příp. i druhého nájemného,
– generální poskytovatel integračních služeb ve spolupráci se subdodavatelem integračních služeb rozhoduje
a schvaluje koupi jednorázového vybavení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším zařízením
(např. pračka, chladnička atd.) oprávněnou osobou. Toto vybavení a zařízení se stává majetkem oprávněné
osoby, včetně předmětů k uspokojování základních osobních potřeb ve všech oblastech integrace oprávněných
osob stanovených usnesením, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých případů z hlediska
potřebnosti a hospodárnosti.
– stěhování oprávněné osoby do bytu včetně úhrady nákladů na stěhování.
Oblast zaměstnání - asistence zejména:
– při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání – výsledkem je registrace na Úřadu práce (dále jen „ÚP“)
a asistence při dalších návštěvách na ÚP,
– při hledání zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst – výsledkem je nabídka zaměstnání,
– při zajištění rekvalifikací – výsledkem je nabídka rekvalifikačního kurzu,
– při zpracování individuálního akčního plánu (dále jen „IAP“) – výsledkem je ÚP vypracovaný IAP,
– při zajištění dalších kurzů – výsledkem je zvýšení kvalifikace a zlepšení možnosti uplatnění na trhu práce.
Oblast vzdělávání - asistence zejména:
– při začlenění dětí do základní školy v rámci povinné školní docházky – výsledkem je přijetí dětí do místně
příslušné základní školy,
– asistence při zprostředkování studia na střední, popřípadě vysoké škole (nabídka nebo zprostředkování jazykové
přípravy na přijímací zkoušky) – výsledkem je zápis do jazykového kurzu,
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– asistence při podání žádosti o uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a dokladů o něm
(dále jen „nostrifikace“) – výsledkem je zahájení řízení o nostrifikaci,
– asistence při začlenění dětí do zájmových kroužků v rámci základní školní docházky – výsledkem je zápis
do kroužku a úhrada nákladů,
– v případě zájmu zprostředkování nadstandardního jazykového kurzu (např. se zaměřením na zajištění
zaměstnání) – ¬výsledkem je zápis do nadstandardního jazykového kurzu,
– při začlenění dětí v rámci předškolního vzdělávání – výsledkem je přijetí do mateřské školy, resp. jeslí a úhrada
nákladů.
Sociální oblast - asistence zejména:
– při podání žádostí o sociální dávky v rámci zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a při dalších návštěvách – výsledkem je rozhodnutí ÚP,
– při podání žádosti o sociální dávky v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, a při dalších návštěvách – výsledkem je rozhodnutí ÚP.
Zdravotní oblast - asistence zejména:
– při registraci u zdravotních pojišťoven – výsledkem je registrace u zdravotní pojišťovny,
– při registraci u lékařů a u jednotlivých návštěv – výsledkem je registrace u praktického lékaře, resp. u odborných
lékařů,
– při nákupu speciálních zdravotních pomůcek u handicapovaných osob – výsledkem je nákup a úhrada
zdravotních pomůcek schválených generálním poskytovatelem integračních služeb.
Asistence služeb tlumočníka při jednání na úřadech a s dalšími subjekty – výsledkem je zajištění jednání na úřadech
a s dalšími subjekty.
Čl. 6
Generální poskytovatel integračních služeb
Ministr vnitra zajistí funkci generálního poskytovatele integračních služeb v roce 2017 a v letech následujících.
Úkolem generálního poskytovatele integračních služeb s celorepublikovou působností bude koordinace a zajištění
integračních služeb oprávněným osobám ve spolupráci s ostatními subjekty, kterými jsou zejména dotčená ministerstva,
obce, nestátní neziskové organizace, církve, dobrovolníci, zaměstnavatelé aj.
Generální poskytovatel integračních služeb se zavazuje zajišťovat jednotlivé integrační služby všem
oprávněným osobám. Poskytované služby může zajistit formou subdodávky integračních služeb na základě
smlouvy s vybranými subdodavateli integračních služeb.
Prioritním cílem je propojení nabídky a poptávky v oblasti bydlení, zaměstnání a jazykového a dalšího vzdělávání
doplněné sociální asistencí.
Čl. 7
Základní kurz českého jazyka
SIP v oblasti získání znalostí českého jazyka realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou základního
bezplatného jazykového kurzu s dotací 400 hodin výuky v roce 2016 a v letech následujících v zařízeních SUZ i mimo
tato zařízení z prostředků uvedených v čl. 9 písm. d) Zásad.
Výuka je realizována prostřednictvím vybraného subjektu, a to na základě víceleté rámcové smlouvy s Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
Výuka je zakončena závěrečnou zkouškou. O absolvování výuky a vykonání závěrečné zkoušky je vydáno osvědčení.
Čl. 8
Právní subjekty spolupracující při realizaci SIP
Ministerstva vnitra, financí, školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, zdravotnictví podle bodu III/1-5
usnesení,
Kraje a hlavní město Praha podle bodu IV usnesení,
Zaměstnavatelé
– aktivní spolupráce s ministerstvem, ministerstvem práce a sociálních věcí a generálním poskytovatelem integračních
služeb při začlenění oprávněných osob do zaměstnání,
– nabídky pracovních míst oprávněným osobám,
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Obce
– aktivní spolupráce s ministerstvem a generálním poskytovatelem integračních služeb při začleňování oprávněných osob
do obcí, a to zejména v oblastech bydlení, zaměstnání a v oblasti sociální,
– nabídky účasti oprávněným osobám v aktivitách probíhajících na území obce,
Nestátní neziskové organizace a církve
– aktivní spolupráce s ministerstvem a generálním poskytovatelem integračních služeb při začleňování oprávněných osob.
Čl. 9
Uvolňování finančních prostředků při realizaci SIP
Uvolňování prostředků z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra pro zabezpečení integrace oprávněných osob v roce 2016
a v letech následujících z celkové částky 200 000 tis. Kč ročně, a to v následující výši:
a) prostředky pro generálního poskytovatele integračních služeb na zajištění integrace oprávněných osob
do výše 173 500 tis. Kč:
aa) na zajištění integrace jednotlivců či rodin do výše 172 500 tis. Kč takto:
120 000 Kč pro 1 osobu
200 000 Kč pro 2 až 4 osoby ve společné domácnosti
250 000 Kč pro 5 a více osob ve společné domácnosti
ab) na administrativu a koordinaci integrace oprávněných osob do výše 1 000 tis. Kč ročně.
b) poskytování níže uvedených účelových neinvestičních dotací ve prospěch obcí pro zabezpečení integrace
oprávněných osob, které požádaly o úhradu čistého nájemného nebo jeho části nejpozději do 31. 12. 2015,
na podporu nájemního bydlení v letech 2016 až 2018 do výše 10 000 tis. Kč ročně, a to:
ba) na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení pro 1 – 3 oprávněné osoby až do výše 4 tis. Kč
měsíčně po dobu nejvýše 3 let,
bb) na úhradu čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení pro 4 a více oprávněných osob až do výše
5 tis. Kč měsíčně po dobu nejvýše 3 let,
bc) na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2 tis. Kč měsíčně po dobu nejvýše 3 let,
c) poskytování účelových neinvestičních dotací ve prospěch obcí na úhradu pobytu oprávněných osob v zařízeních
sociálních služeb, v roce 2016 a v letech následujících do výše 1 500 tis. Kč ročně, a to:
ca) do výše částek, které stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách,
cb) na rozvoj infrastruktury obce ve výši 2 tis. Kč měsíčně
d) prostředky ve prospěch Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na zajištění bezplatné výuky českého jazyka
a samostatného kurzu základů vzdělávání v oblasti kultury a demokracie pro oprávněné osoby v roce 2016 a v letech
následujících do výše 15 000 tis. Kč ročně.
Čl. 10
Zásady – příloha č. 11 se zrušuje.
Čl. 11
Závěrečná ustanovení
Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2016.
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Zásady – příloha č. 1

VZOR

ŽÁDOSTI

OSOBY

S

UDĚLENOU

MEZINÁRODNÍ OCHRANOU

ŽÁDOST
pan/paní…
narozen/a:…
číslo průkazu povolení k pobytu …
mezinárodní ochrana mně byla udělena dne ……… formou azylu/doplňkové ochrany* (u doplňkové ochrany uvést
platnost): …
telefon, adresa, e-mail:
Podle „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (dále
jen „ministerstvo“) na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“,
jež jsou přílohou 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“, jsem si zajistil bydlení
v obci ……, adresa … . Pronajímatelem bytu (vlastníkem bytu či oprávněnou osobou k pronájmu) je pan/paní … .
V příloze přikládám kopii Smlouvy o nájmu/pronájmu bytu*, kterou jsem uzavřel dne …… včetně kopie dokladu
o vlastnictví bytu.
Na základě výše uvedených skutečností žádám o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části ve výši ……… Kč,
pro …… oprávněnou osobu (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení
pobytu oprávněné osoby či osob, které budou sdílet společnou domácnost, u doplňkové ochrany uvést platnost)
za měsíc …….. roku … .

Datum:
podpis oprávněné osoby

Pan/paní
primátor (starosta) / primátorka (starostka) obce
adresa obce:

* nehodící se škrtněte
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Zásady – příloha č. 2

VZOR

ŽÁDOSTI

OBCE

ŽÁDOST
obce …
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“) na zajištění
bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou (dále jen „oprávněné osoby“) na území České republiky ve smyslu „Zásad
pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob
s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“, jež jsou přílohou 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“.
IČ/DIČ:
Adresa (název obce nebo města, příp. název a číslo městské části, ulice, čp., PSČ):
bankovní spojení obce (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ):
primátor (starosta) / primátorka (starostka):
telefon, e-mail:

Datum:
Č. j.
Příloha:
Obec obdržela dne … žádost pana/paní .......... , kterému/které byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu/doplňkové
ochrany*dne ....…, o poskytnutí úhrady čistého nájemného, nebo jeho části, na zajištění bydlení oprávněných osob. Obec
souhlasí s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí ministra vnitra a ve výše uvedených zásadách. V příloze přikládáme kopii
Smlouvy o nájmu bytu/pronájmu bytu uzavřenou mezi pronajímatelem bytu … a oprávněnou osobou (na tomto místě bude
uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu osob, které budou sdílet společnou
domácnost, u doplňkové ochrany uvést platnost) a kopii dokladu o vlastnictví bytu.
Obec doručí všechny rozhodné údaje a dokumenty Ministerstvu vnitra a příslušným krajským úřadům na vědomí
prostřednictvím datových schránek.
Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na citované usnesení vlády obec žádá o poskytnutí dotace na úhradu
čistého nájemného ve výši… Kč/měsíc a dotace na rozvoj obce ve výši … Kč/měsíc, od měsíce … roku … v celkové
výši … .

podpis primátora (starosty) / primátorky (starostky)
obce
razítko obce
Ministerstvo vnitra ČR
PRAHA

*nehodící se škrtněte
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Zásady – příloha č. 3

VZOR ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ
ministra vnitra
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 ......
na zajištění bydlení osob s udělenou mezinárodní ochranou (dále jen „oprávněné osoby“) na území České republiky
ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra (dále jen
„ministerstvo“) na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“,
jež jsou přílohou 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“ (dále jen „usnesení“).

Datum:
Č. j.

Na základě žádosti č. … obce … IČ ... (DIČ …), adresa …, ve smyslu ustanovení § 14 a § 19 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“), vydávám Rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného měsíčně
ve výši … Kč a dotace na rozvoj obce měsíčně ve výši …Kč, obě z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra v celkové
výši … Kč. Obě dotace jsou poskytovány na období od … do ... .
1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obec na zajištění bydlení níže
uvedených oprávněných osob a na rozvoj infrastruktury obce (u oprávněných osob bude na tomto místě uvedeno: jméno,
dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu, u doplňkové ochrany uvést platnost). Tato podmínka
je stanovena podle § 14 odst. 4 písm. d) zákona č. 218/2000 Sb., jako závazná a její nedodržení bude postihováno jako
porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písmeno b) tohoto zákona.
2) Výše vládou schválených dotací je stanovena v čl. 9. písm. b) přílohy usnesení v návaznosti na počet osob, které budou
sdílet společnou domácnost.
3) Dotace jsou určeny:
a) na úhradu čistého nájemného1) - vlastníkem bytu může být obec nebo fyzická nebo právnická osoba2)
b) na rozvoj obce - na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí
a obecního mobiliáře v roce .... .
4) Dotace budou poskytnuty převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce … č. … vedený u … prostřednictvím
… kraje - bankovní účet č. … vedený u … poté co ministerstvo obdrží kopii Smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo
jeho části uzavřené mezi obcí, pronajímatelem bytu a oprávněnou osobou a při současném dodržení níže stanovených
podmínek.
5) Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění obou dotací obci kopii 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 za zajištění bydlení podle § 69 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů.
6) Z prostředků státu poskytne obec opakovaně finanční prostředky na úhradu čistého nájemného ve stanovené výši
pronajímateli bytu, a to po dobu stanovenou v rozhodnutí ministra vnitra nebo po dobu kratší, jestliže došlo
k ukončení nájemního vztahu, nebo k zániku mezinárodní ochrany.
7) Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného, bude převedena z bankovního účtu obce na bankovní účet
pronajímatele:
a) v případě prvého převodu finančních prostředků, tj. po uzavření Smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části

1)

Viz položka 5164 – čisté nájemné (bez plateb za související služby), podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

2)

Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (písemný souhlas vlastníka bytu) s minimální platností
tří měsíců.
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do doby, než obec obdrží finanční prostředky na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto
prostředků ze státu na obec), bude čisté nájemné uhrazeno zpětně s prodlevou.
b) v případě dalších převodů finančních prostředků vždy do data splatnosti dohodnutého mezi obcí a pronajímatelem.
Oprávněné osoby jsou povinny pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného žádat obec opakovaně, a to v termínu
do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc. Pokud platnost Smlouvy o nájmu
bytu/pronájmu bytu pokračuje i v následujícím kalendářním roce, je oprávněná osoba povinna požádat obec o dotaci
za měsíc leden již v průběhu prosince.
8) Obec může požádat o dotace průběžně v kalendářním roce. Dotace se uvolňují na kalendářní rok podle
předpokládaného počtu „obydlených“ měsíců v roce. Dotace není možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní
rok, ale obec o ně musí znovu požádat v lednu následujícího roku.
9) Stát přispívá na rozvoj infrastruktury obce po dobu stanovenou v rozhodnutí ministra vnitra nebo po dobu kratší, jestliže
došlo k ukončení nájemního vztahu, nebo k zániku mezinárodní ochrany.
10) V případě, že Smlouva o nájmu bytu/pronájmu bytu bude ukončena v průběhu roku, oznámí obec ministerstvu
tuto skutečnost písemně a neprodleně a vrátí zbylou část obou dotací ministerstvu prostřednictvím kraje.
11) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití obou dotací a vést
ve své účetní evidenci jejich použití odděleně.
12) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 10 a 11 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání
s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písmeno b) zákona č. 218/2000 Sb.
13) Poskytnuté dotace podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
14) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy
a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání).

Originál tohoto Rozhodnutí obdrží obec a jeho kopii krajský úřad.

podpis ministra vnitra

razítko ministerstva vnitra
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Zásady – příloha č. 4

VZOR SMLOUVY

Smlouva
o úhradě čistého nájemného nebo jeho části (dále jen „smlouva“) ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016
a v letech následujících“, jež jsou přílohou 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
(dále jen „usnesení“).

Obec ………
adresa ………
IČ/DIČ: ………....
zastoupená …….. primátorem (starostou)/primátorkou (starostkou) obce,
(dále jen „obec“)
na straně jedné
a
Jméno…………
bytem …………………
datum nar. …………………
(dále jen „pronajímatel“)
na straně druhé
a
Jméno …………
bytem………………….
číslo průkazu povolení k pobytu
osoby s udělenou mezinárodní ochranou
(dále jen „oprávněná osoba“)
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 SIP a pro následné uvolnění dotace obci je osoba, které byl udělen azyl
nebo doplňková ochrana podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, která požádala
o úhradu čistého nájemného nebo jeho části nejpozději do 31. 12. 2015.
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu a pro následné uvolnění dotace obci je azylant
ve smyslu § 2 odst. 6, nebo osoba požívající doplňkové ochrany ve smyslu § 2 odst. 7 a § 94 odst. 2 zákona
č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, která požádala o úhradu čistého nájemného nejpozději
do 31.12.2015.
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Čl. III.
Podmínky pro úhradu čistého nájemného nebo jeho části
1. Obec poskytne opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části ve výši stanovené v Rozhodnutí ministra vnitra
počínaje měsícem … pronajímateli bytu č. …o velikosti … na adrese … , a to na dobu stanovenou v Rozhodnutí ministra
vnitra, nebo po dobu kratší, jestliže došlo k ukončení nájemního vztahu, nebo k zániku mezinárodní ochrany. Jednotlivé
úhrady čistého nájemného nebo jeho části poskytne obec pronajímateli vždy až po převodu příslušných finančních
prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra obci.
2. Byt budou užívat tyto oprávněné osoby: … (u všech osob bude na tomto místě uvedeno: jméno, příjmení, datum
narození, státní příslušnost a číslo průkazu povolení k pobytu, u osob s doplňkovou ochranou uvést její platnost).
3. Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části, bude převedena z bankovního účtu obce
č. … vedeného u … na bankovní účet pronajímatele č. … vedený u … .
a) v případě prvého převodu finančních prostředků, tj. po uzavření této smlouvy do doby, než obec obdrží finanční
prostředky na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků ze státu na obec), bude čisté
nájemné uhrazeno zpětně s prodlevou.
b) v případě dalších převodů finančních prostředků vždy na základě žádosti oprávněné osoby na daný kalendářní měsíc,
a to do data splatnosti dohodnutého mezi obcí a pronajímatelem.
4. Pronajímatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis Smlouvy o nájmu bytu/pronájmu bytu s oprávněnou osobou.
5. Pronajímatel se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách vyplývajících ze Smlouvy o nájmu bytu/
pronájmu bytu s oprávněnou osobou, které by ve svém důsledku obci neumožnily plnit závazek v čl. III. bodu 1.
6. V případě ukončení Smlouvy o nájmu bytu/pronájmu bytu v průběhu roku, oznámí pronajímatel obci tuto skutečnost
písemně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.
7. Nárok na úhradu čistého nájemného nebo jeho části vzniká dnem ... (uvést den stanovený v rozhodnutí ministra vnitra).
8. Oprávněná osoba souhlasí s tím, že pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného nebo jeho části je povinna žádat obec
opakovaně, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc. Pokud
platnost Smlouvy o nájmu bytu/pronájmu bytu pokračuje i v následujícím kalendářním roce, je oprávněná osoba povinna
požádat obec o dotaci za měsíc leden již v průběhu prosince.
9. Poruší-li pronajímatel povinnosti stanovené v odstavcích 5 a 6, je povinen zaplatit obci smluvní pokutu ve výši
10 tis. Kč. Obec má právo domáhat se případné náhrady škody přesahující smluvní pokutu, která obci vznikla
v důsledku porušení povinnosti pronajímatelem.
Čl. IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží pronajímatel, obec a oprávněná
osoba.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně. V případě nezbytných změn smluvních podmínek
bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
......................................
obec

…………………………
pronajímatel
…………………………….
oprávněná osoba
V …………………… dne ........ 20..
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Zásady – příloha č. 5
VZOR

ŽÁDOSTI

ZAŘÍZENÍ

SOCIÁLNÍCH

SLUŽEB

ŽÁDOST
zařízení sociálních služeb …………..
adresa:
zřizovatel:
telefon/e-mail:
Ve smyslu usnesení vlády ze dne 20. listopadu 2015 č. 954 „o státním integračním programu pro osoby s udělenou
mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících, žádáme o dotaci na úhradu pobytu osoby s udělenou
mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany* … (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození,
stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu oprávněné osoby, u doplňkové ochrany uvést její platnost) v zařízení
sociálních služeb …, adresa …, jehož zřizovatelem je … . V příloze přikládáme kopii Smlouvy o poskytování
sociálních služeb, která byla s oprávněnou osobou uzavřena dne … .
Na základě výše uvedených skutečností žádáme o poskytnutí úhrady pobytu v zařízení sociálních služeb
v období od …. do … (celkem … dní) ve výši:
úhrada za ubytování (částka/den, celkem): …
úhrada za stravu (částka/den, celkem): …
úhrada ostatních nákladů pro zajištění osobních potřeb (částka/měsíc, celkem): …

Datum:

Jméno, příjmení ředitele/ředitelky ……………………..
podpis: ………………..
Pan/paní
primátor (starosta) / primátorka (starostka) obce
adresa obce:

* nehodící se škrtněte
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Zásady – příloha č. 6
VZOR

ŽÁDOSTI

OBCE

ŽÁDOST
obce …
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu pobytu (dále jen „dotace na úhradu pobytu“) osoby s udělenou
mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany (dále jen „oprávněné osoby“) v zařízení sociálních služeb,
adresa: … (dále jen „poskytovatel“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj
obce“) obci … na zajištění bydlení oprávněných osob na území České republiky v roce 2016 a v letech následujících
ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo vnitra na zajištění
integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“, jež jsou přílohou 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“.
IČ/DIČ:
Adresa (název obce nebo města, příp. název a číslo městské části, ulice, čp., PSČ):
bankovní spojení obce (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ):
primátor (starosta) / primátorka (starostka):
telefon, e-mail:
Datum:
Č. j.
Příloha:
Obec obdržela dne … žádost zařízení sociálních služeb ….......... , kterému/které byla udělena mezinárodní ochrana formou
azylu/doplňkové ochrany*dne ....… , na úhradu nákladů spojených s pobytem v zařízení sociálních služeb. Obec souhlasí
s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí ministra vnitra a ve výše uvedených zásadách. V příloze přikládáme kopii Smlouvy
o poskytování sociálních služeb uzavřené mezi zařízením sociálních služeb a oprávněnou osobou (na tomto místě bude
uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu, u doplňkové ochrany platnost).
Obec doručí všechny rozhodné údaje a dokumenty Ministerstvu vnitra a příslušným krajským úřadům na vědomí
prostřednictvím datových schránek.
Na základě výše uvedených skutečností žádáme o poskytnutí úhrady pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb
v období od …. do … (celkem … dní) ve výši:
úhrada za ubytování (částka/den, celkem): …
úhrada za stravu (částka/den, celkem): …
úhrada ostatních nákladů pro zajištění osobních potřeb (částka/měsíc, celkem): …
Současně žádáme o dotaci na rozvoj obce ve výši … Kč/měsíc, tj. od měsíce … roku … v celkové výši… .

podpis primátora (starosty) / primátorky (starostky) obce
razítko obce
Ministerstvo vnitra ČR
PRAHA

*nehodící se škrtněte
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Zásady – příloha č. 7

VZOR ROZHODNUTÍ
ministra vnitra
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu pobytu osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu
nebo doplňkové ochrany (dále jen „oprávněné osoby“) v zařízení sociálních služeb, adresa: … (dále jen „dotace
na úhradu pobytu“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“)
obci … na zajištění bydlení oprávněných osob na území České republiky v roce 2016 a v letech následujících
ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na zajištění
integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“, jež jsou přílohou 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“.
Datum:
Č.j.:
Na základě žádosti č. … obce … IČ … (DIČ …), adresa: … a ve smyslu ustanovení § 14 a § 19 zákona č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
vydávám Rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu pobytu ve výši … Kč a dotace na rozvoj obce ve výši … Kč, v celkové
výši obou dotací … Kč. Obě dotace budou poskytovány z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra od … do .... .
1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obec … na zajištění
pobytu oprávněné osoby a na rozvoj infrastruktury obce (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát.
příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu všech oprávněných osob). Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 4
písm. d) zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 218/2000 Sb.“),
jako závazná a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písmeno b) tohoto
zákona.
2) Výše vládou schválené dotace na úhradu pobytu je stanovena ve stejné výši jako pro občany České republiky.
3) Dotace ze státního rozpočtu je určena:
a) na úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb
b) na rozvoj obce - na opravu nebo udržování majetku obce zejména v oblastech dopravy, energetiky, inženýrských sítí
a obecního mobiliáře v roce .... .
4) Dotace bude poskytnuta převodem z účtu ministerstva na bankovní účet obce … č. … vedený u … ,
prostřednictvím … kraje, č. bankovního účtu č. … , vedený u … poté co ministerstvo obdrží kopii uzavřené Smlouvy
o úhradě pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb a při současném dodržení níže stanovených podmínek.
5) Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci kopii 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.
6) Z prostředků státu poskytne obec opakovaně finanční prostředky na úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení
sociálních služeb ve stanovené výši, a to bez časového omezení nebo po dobu kratší, jestliže došlo k ukončení pobytu
oprávněné osoby, nebo k zániku mezinárodní ochrany.
7) Dotace, která je určena pouze na úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb bude převedena
z bankovního účtu obce na bankovní účet zařízení sociálních služeb (dále jen „poskytovatel“) vždy do určeného
dne v měsíci.
8) Poskytovatel je povinen pro zajištění plynulé úhrady pobytu žádat o finanční prostředky obec opakovaně,
a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Pobyt v zařízení je hrazen za uplynulý kalendářní měsíc. Pokud platnost
Smlouvy o poskytování sociálních služeb pokračuje i v následujícím kalendářním roce, je poskytovatel povinen požádat
obec o dotaci za měsíc leden již v průběhu prosince.
9) Dotace se uvolňují na kalendářní rok podle předpokládaného počtu „obydlených“ měsíců v roce. Dotace není
možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní rok, ale obec o ní musí znovu požádat v lednu následujícího roku.
10) Stát přispívá na rozvoj infrastruktury obce ve stanovené výši bez časového omezení nebo po dobu kratší, jestliže
došlo k ukončení pobytu oprávněné osoby, nebo zániku mezinárodní ochrany.
11) V případě, že Smlouva o pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb bude ukončena v průběhu roku,
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oznámí obec ministerstvu tuto skutečnost písemně a neprodleně vrátí zbylou část obou dotací ministerstvu prostřednictvím
kraje.
12) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití obou dotací a vést
své účetní evidenci jejich použití odděleně.
13) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci č. 11 a 12 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání
s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písmeno b) zákona č. 218/2000 Sb.
14) Poskytnuté dotace podléhají veřejnosprávní kontrole ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
15) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijaté dotace ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním
fondem (vyhláška o finančním vypořádání).
Originál rozhodnutí obdrží obec a jeho kopii krajský úřad.

podpis ministr vnitra
razítko ministerstva vnitra
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Zásady – příloha č. 8
VZOR SMLOUVY
Smlouva
o úhradě pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo doplňkové ochrany v zařízení sociálních služeb
(dále jen „smlouva“) ve smyslu „Zásad pro poskytování finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 - Ministerstvo
vnitra na zajištění integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou v roce 2016 a v letech následujících“, jež jsou přílohou
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“.
Obec ………
adresa ………
IČ: ………....
zastoupená …….. primátorem (starostou)/primátorkou (starostkou) obce,
(dále jen obec)
na straně jedné
a
Jméno zařízení…………
adresa …………………
zastoupené ... (jméno)............
(dále jen zařízení sociálních služeb)
na straně druhé
spolu uzavírají následující smlouvu:
Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úhrada pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb.
Čl. II.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do SIP a pro následné uvolnění dotace obci je osoba, které byl udělen azyl
nebo doplňková ochrana podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, která požádala
o úhradu pobytu v zařízení sociálních služeb.
Čl. III.
Podmínky pro úhradu pobytu v zařízení sociálních služeb
1. Obec poskytne opakovaně úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb na dobu uvedenou v Rozhodnutí
ministra vnitra, nebo po dobu kratší, jestliže došlo k ukončení pobytu, nebo k zániku mezinárodní ochrany, v následující
výši:
Ubytování: ..... ,- Kč
Stravování: ….,- Kč
Ostatní náklady pro zajištění základních osobních potřeb: …..,- Kč
Celkové částka: …..,- Kč
Jednotlivé měsíční úhrady pobytu oprávněné osoby poskytne obec zařízení sociálních služeb vždy až po uskutečnění
převodu příslušných finančních prostředků z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra na účet obce.
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2. Pobyt v zařízení sociálních služeb bude užívat oprávněná osoba (na tomto místě bude uvedeno: jméno, příjmení, datum
narození, státní příslušnost a číslo průkazu povolení k pobytu, u osob s udělenou doplňkovou ochranou bude uvedena
její platnost).
3. Dotace, která je určena pouze na úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb bude převedena
z bankovního účtu obce č. … vedeného u … bankovní účet zařízení sociálních služeb č. … vedený u … .
a) v případě prvého převodu finančních prostředků, tj. po uzavření této smlouvy do doby než obec obdrží finanční
prostředky na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků ze státu na obec), bude pobyt
uhrazen zpětně s prodlevou.
b) v případě dalších převodů finančních prostředků vždy na základě žádosti zařízení sociálních služeb na daný
kalendářní měsíc, a to do data splatnosti dohodnutého mezi obcí a zařízením sociálních služeb.
4. Zařízení sociálních služeb se zavazuje poskytnout obci stejnopis Smlouvy o poskytování sociálních služeb oprávněné
osobě.
5. Zařízení sociálních služeb se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách vyplývajících ze Smlouvy
o poskytování sociálních služeb, které by ve svém důsledku obci neumožnily plnit závazek v čl. III. bodu 1.
6. V případě ukončení Smlouvy o poskytování sociálních služeb v průběhu roku oznámí zařízení sociálních služeb obci tuto
skutečnost písemně, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.
7. Nárok na úhradu pobytu oprávněné osoby v zařízení sociálních služeb vzniká dnem ... (uvede se den stanovený
v rozhodnutí ministra vnitra).
8. Zařízení sociálních služeb souhlasí s tím, že pro zajištění plynulé úhrady pobytu oprávněné osoby je povinno žádat obec
opakovaně, a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Pobyt je hrazen za uplynulý kalendářní měsíc. Pokud
platnost Smlouvy o poskytování sociálních služeb pokračuje i v následujícím kalendářním roce, je zařízení sociálních
služeb povinno požádat obec o dotaci za měsíc leden již v průběhu prosince.
9. Poruší-li zařízení sociálních služeb povinnosti stanovené v odstavcích 5 a 6, je povinno zaplatit obci smluvní pokutu
ve výši 10 tis. Kč. Obec má právo domáhat se případné náhrady škody přesahující smluvní pokutu, která obci vznikla
v důsledku porušení povinnosti zařízením sociálních služeb.
Čl. IV.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží zařízení sociálních služeb a obec.
2. Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně. V případě nezbytných změn smluvních podmínek
bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

......................................
obec

………………………………….
zařízení sociálních služeb
V …………………… dne ........ 20..
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Zásady – příloha č. 9

V Z O R žádosti

Žádost osoby s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu nebo formou doplňkové ochrany o zařazení
do státního integračního programu

Žádám tímto o zařazení do státního integračního programu (dále jen „SIP“) pro osoby s udělenou mezinárodní ochranou
na území České republiky a potvrzuji, že jsem vzal/a na vědomí pravidla SIP, která mi byla předána v písemné formě a jsem
s nimi plně srozuměn/a. Dále beru na vědomí, že žádosti oprávněných osob sdílejících společnou domácnost budou
posuzovány společně.
Pro další postup v rámci mé integrace níže uvádím pravdivá data o své osobě a rodinných příslušnících a současnou adresu
mého bydliště s tím, že o každé změně budu neprodleně informovat odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra.
Souhlasím, že moje osobní a další údaje (jméno, příjmení, datum narození, stát. příslušnost, jazyk řízení, forma mezinárodní
ochrana, adresa a telefon) budou sděleny generálnímu poskytovateli integračních služeb, Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy a poskytovateli bezplatného kurzu českého jazyka za účelem jeho zajištění a dále Ministerstvu práce
a sociálních věcí za účelem pomoci při vstupu na trh práce. Generální poskytovatel integračních služeb může sdělit
uvedené osobní a další údaje subdodavatelům za účelem poskytování sjednaných integračních služeb.

Žadatel/ka:

jméno:…………………………………………

příjmení:……………………………………………..

datum nar.:……………………………………

státní příslušnost:.……………………………………

evidenční číslo:……………………………….

jazyk řízení: ..................................................

NPM rozhodnutí: ..................................................
Forma mezinárodní ochrany: udělen azyl / udělena doplňková ochrana* do ………………………
číslo průkazu povolení k pobytu:……………………………………………………………………………
Dále uvádím všechny členy rodiny:

O zařazení do SIP žádám i jménem nezletilého dítěte/ nezletilých dětí :

jméno:…………………………………………

příjmení:……………………………………………..

datum nar.:……………………………………

státní příslušnost:.……………………………………

evidenční číslo:……………………………….

jazyk řízení: ..................................................

NPM rozhodnutí: ..................................................
Forma mezinárodní ochrany: udělen azyl / udělena doplňková ochrana* do ………………………
číslo průkazu povolení k pobytu:……………………………………………………………………………
vztah k osobě s udělenou mezinárodní ochranou:……………………
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Kontaktní údaje:
Název ulice a č. p. domu: …………...................... PSČ a jméno obce: ……………………………..
Telefon: ………….…………………...E-mail: ..................................................................................

V ......................dne.........................
Podpis poživatele mezinárodní ochrany : ……................………………….

Vyplněnou žádost doručte prosím do 15 dnů od udělení mezinárodní ochrany osobně nebo poštovní přepravou
na tuto adresu:
Ministerstvo vnitra
odbor azylové a migrační politiky
oddělení přesídlování a integrace azylantů
pošt. schr. 21/OAM
Nad Štolou 3
170 34 PRAHA 7

* nehodící se škrtněte

Strana 44

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 1

Zásady – příloha č. 10

VZO R INDIVIDUÁLN Í H O I N TEG R A Č N Í H O P LÁ N U

INDIVIDUÁLN Í INT EG R A Č N Í P LÁ N (D Á LE JEN „I P “)

1. Informace o subdodavateli integračních služeb
Poskytovatel integračních služeb (obec, nestátní nezisková organizace, církev, jiná právnická osoba)
Adresa, IČ/DIČ
Zpracoval/a (pracovník odpovědný za IP)
Datum zpracování IP
Počet oprávněných osob
Celková částka na zajištění integračních služeb na celé období plnění IP
2. Informace od Ministerstva vnitra o všech členech rodiny
jméno, příjmení
datum narození
státní příslušnost
jazyk řízení
forma mezinárodní ochrany (azyl nebo doplňková ochrana)
nabytí právní moci (doba trvání doplňkové ochrany)
adresa
telefon
e-mail
3. Popis situace klienta
4. Zajištění integračních služeb v uvedených oblastech (způsob zajištění + kopie rozhodných dokladů, např. nájemní
smlouvy, pracovní smlouvy atd.)
Oblast bydlení – zajištění zejména:
– bydlení formou nájemní nebo podnájemní smlouvy, popř. ubytovací smlouvy v případě, že je ubytování spojeno
se zaměstnáním na dobu minimálně 1 roku,
– v případě potřeby zajistí úhradu vstupních nákladů: provize realitní kanceláři o max. výši nájemného za jeden
měsíc pronajímaného bytu, jednorázový a nevratný finanční příspěvek na zajištění bydlení, úhrada prvního,
příp. i druhého nájemného,
– generální poskytovatel integračních služeb ve spolupráci se subdodavatelem integračních služeb rozhoduje
a schvaluje koupi jednorázového vybavení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším zařízením
(např. pračka, chladnička atd.) oprávněnou osobou. Toto vybavení a zařízení se stává majetkem oprávněné
osoby, včetně předmětů k uspokojování základních osobních potřeb ve všech oblastech integrace oprávněných
osob stanovených usnesením, a to na základě individuálního posouzení jednotlivých případů z hlediska
potřebnosti a hospodárnosti.
– stěhování oprávněné osoby do bytu včetně úhrady nákladů na stěhování.
Oblast zaměstnání – asistence zejména:
– při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání – výsledkem je registrace na Úřadu práce (dále jen „ÚP“)
a asistence při dalších návštěvách na ÚP,
– při hledání zaměstnání s využitím nabídek volných pracovních míst – výsledkem je nabídka zaměstnání,
– při zajištění rekvalifikací – výsledkem je nabídka rekvalifikačního kurzu,
– při zpracování individuálního akčního plánu (dále jen „IAP“) – výsledkem je ÚP vypracovaný IAP,
– při zajištění dalších kurzů – výsledkem je zvýšení kvalifikace a zlepšení možnosti uplatnění na trhu práce.
Oblast vzdělávání - asistence zejména:
– při začlenění dětí do základní školy v rámci povinné školní docházky – výsledkem je přijetí dětí do místně
příslušné základní školy,
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– asistence při zprostředkování studia na střední, popřípadě vysoké škole (nabídka nebo zprostředkování jazykové
přípravy na přijímací zkoušky) – výsledkem je zápis do jazykového kurzu,
– asistence při podání žádosti o uznání zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání a dokladů o něm
(dále jen „nostrifikace“) – výsledkem je zahájení řízení o nostrifikaci,
– asistence při začlenění dětí do zájmových kroužků v rámci základní školní docházky – výsledkem je zápis
do kroužku a úhrada nákladů,
– v případě zájmu zprostředkování nadstandardního jazykového kurzu (např. se zaměřením na zajištění
zaměstnání) – ¬výsledkem je zápis do nadstandardního jazykového kurzu,
– při začlenění dětí v rámci předškolního vzdělávání – výsledkem je přijetí do mateřské školy, resp. jeslí a úhrada
nákladů.
Sociální oblast - asistence zejména:
– při podání žádostí o sociální dávky v rámci zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a při dalších návštěvách – výsledkem je rozhodnutí ÚP,
– při podání žádosti o sociální dávky v rámci zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů, a při dalších návštěvách – výsledkem je rozhodnutí ÚP.
Zdravotní oblast - asistence zejména:
– při registraci u zdravotních pojišťoven – výsledkem je registrace u zdravotní pojišťovny,
– při registraci u lékařů a u jednotlivých návštěv – výsledkem je registrace u praktického lékaře, resp. u odborných
lékařů,
– při nákupu speciálních zdravotních pomůcek u handicapovaných osob – výsledkem je nákup a úhrada
zdravotních pomůcek schválených generálním poskytovatelem integračních služeb.
Asistence služeb tlumočníka při jednání na úřadech a s dalšími subjekty – výsledkem je zajištění jednání na úřadech
a s dalšími subjekty.
Prohlášení oprávněné osoby:
Byl jsem poučen a beru na vědomí, že jsem povinen aktivně spolupracovat se subdodavatelem integračních služeb
případně generálním poskytovatelem integračních služeb na vypracování IP a jeho realizaci. S IP souhlasím
a považuji jej za závazný dokument. Jsem si vědom, že nebudu-li na realizaci IP aktivně spolupracovat,
má generální poskytovatel integračních služeb právo, po schválení ministerstvem, spolupráci ukončit.
Podpis oprávněné osoby (u rodiny stačí podpis jednoho z dospělých): …
Podpis subdodavatele integračních služeb: …
Podpis tlumočníka: …
5. Aktualizace IP (průběžné informace Ministerstva vnitra/SUZ)
6. Krátkodobý plán (průběžná zpráva po 6 měsících)
7. Dlouhodobý plán (závěrečná zpráva po 12 měsících)
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Informace k Seznamu akreditovaných vzdělávacích institucí
Ministerstvo vnitra v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 písm. o) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“) zveřejňuje
každoročně seznam akreditovaných vzdělávacích institucí ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.
Seznam akreditovaných vzdělávacích institucí, který se čtvrtletně aktualizuje, je dostupný na webových stránkách
Ministerstva vnitra na adrese:
http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/vzdelavani-v-usc-akreditace-vzdelavacich-instituci-a-programu.aspx
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA
Dle § 17 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě tohoto
úředního razítka:
Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem
a textem v jednom okruží:
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
ev. číslo 1721
Zápisy označené tímto razítkem jsou od 11. října 2016
neplatné.
Jiná:
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke krádeži tohoto
razítka:
Hranatého razítka o rozměrech 45 x 12 mm s textem:
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
Boční II 1401, 141 31 Praha 4
IČ: 68378289
tel.: 272 764 336
-4Ke krádeži razítka došlo dne 5. ledna 2017.
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo dne 10. ledna 2017
k
odcizení
ověřovací
knihy
za
období
let 2005 – leden 2017 - obce Úhlejov.
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VĚCNÝ REJSTŘÍK

Seznam opatření uveřejněných ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
v roce 2016 (ročník 14)
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