USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. ledna 2018 č. 10
o Postupu při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném
respektu v roce 2018
Vláda
I.

schvaluje

1. Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu
v roce 2018 obsažený v části III materiálu čj. 1311/17(dále jen „Postup);
2. převedení finančních prostředků ve výši 13.992.000 Kč z rozpočtové kapitoly Ministerstva
vnitra do rozpočtových kapitol a jejich rozdělení takto:
a) Ministerstvo kultury
z toho: platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady)

742.000 Kč,
264.000 Kč,

b) Ministerstvo práce a sociálních věcí

nenárokuje žádné prostředky,

c) Ministerstvo pro místní rozvoj

nenárokuje žádné prostředky,

d) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
z toho: platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady)
e) Český statistický úřad
z toho: platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci
(ostatní osobní náklady)
f)

Ministerstvo zahraničních věcí

13.000.000 Kč,
9.000.000 Kč,
250.000 Kč,
55.000 Kč,

nenárokuje žádné prostředky,

g) Ministerstvo zdravotnictví

nenárokuje žádné prostředky,

h) Ministerstvo průmyslu a obchodu

nenárokuje žádné prostředky;

3. použití finančních prostředků ve výši 40.298.290 Kč Ministerstvem vnitra i finančních
prostředků převedených podle bodu I/2 tohoto usnesení na realizaci opatření
podporujících integraci cizinců v České republice;
II. ukládá
1. ministru vnitra
a) zajišťovat koordinaci ministerstev a všech dalších subjektů zapojených do realizace
aktualizované Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu,

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 2018 předložit Zprávu o realizaci Koncepce integrace
cizinců v roce 2017 jako součást Zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na
území České republiky v roce 2017,
f)

zpracovat a vládě do 15. prosince 2018 předložit návrh Postupu při realizaci koncepce
integrace cizinců v roce 2019,

g) zajistit zveřejnění tohoto usnesení a Postupu ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí;
2. místopředsedovi vlády a ministrovi zahraničních věcí, ministryním práce a sociálních věcí
a pro místní rozvoj, ministrům školství, mládeže a tělovýchovy, kultury, průmyslu a
obchodu 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 2018 informaci o projektech vybraných na podporu integrace cizinců
v roce 2018 z národních i evropských zdrojů a záměry integračních opatření na rok 2019,
cb) do 15. února 2019 informaci o plnění úkolů uvedených v bodě II/2b tohoto usnesení;
3. Českému statistickému 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. vyzývá předsedkyni 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
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neziskových organizací včetně účelových zařízení registrovaných církví a náboženských
společností ke spolupráci při realizaci postupů a úkolů uvedených v Postupu.

Provedou:
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí,
ministryně práce a sociálních věcí,
ministryně pro místní rozvoj,
ministři školství, mládeže a tělovýchovy,
kultury, průmyslu a obchodu,
vnitra, zdravotnictví,
Český statistický úřad

Na vědomí:
hejtmani,
primátorka hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předsedkyně Akademie věd České republiky,
předsedkyně Asociace krajů České republiky,
předseda Svazu měst a obcí České republiky

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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