VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 20. listopadu 2013 č. 877

Zásady
pro poskytování příspěvku obci na úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti
s azylovým zařízením na jejím území
I.
Vymezení pojmů
1. Azylovým zařízením se pro účely těchto zásad rozumí:
a) přijímací středisko,
b) pobytové středisko,
c) integrační azylové středisko.
2. Ubytovaným cizincem se rozumí:
a) žadatel o udělení mezinárodní ochrany,
b) cizinec, který je oprávněn k ubytování v azylovém zařízení,
c) osoba, které byla udělena mezinárodní ochrana,
pokud je veden v evidenci, kterou vede Ministerstvo vnitra podle zákona č. 325/1999
Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, jako osoba s pobytem v daném azylovém zařízení.
II.
Podmínky pro vznik nároku na vyplacení příspěvku obci
1. Příspěvek je určen k částečné úhradě neinvestičních výdajů, které obec vynakládá
na údržbu a opravy infrastruktury obce, případně na další činnosti, které jsou spojeny
s existencí azylového zařízení na jejím území.
2. Příspěvek bude vyplacen po uplynutí rozhodného období, kterým je kalendářní
čtvrtletí.
3. O příspěvek písemně požádá obec, na jejímž katastrálním území je umístěno
azylové zařízení. Povinnými náležitostmi žádosti obce jsou:
a) specifikace účelu použití příspěvku v předmětném kalendářním roce, tedy uvedení
konkrétních akcí a činností, které obec plánuje realizovat v předmětném roce a u nichž
uvažuje s částečnou úhradou neinvestičních výdajů z poskytnutých příspěvků,
b) účet obce, na který má být příspěvek poskytnut.
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4. Účelem příspěvku se rozumí konkrétní akce a činnosti, které
a) bezprostředně navazují na existenci azylového zařízení v obci,
b) souvisí s infrastrukturou obce nebo její částí přímo využívanou ubytovanými
cizinci,
c) souvisí se službami přímo využívanými ubytovanými cizinci.
5. Žádost obec podá do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí
rozhodného období Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra.
6. Kontrolu věcné správnosti a kontrolu žádostí provádí Správa uprchlických zařízení
Ministerstva vnitra. Žádosti obcí nesplňující výše uvedené náležitosti budou obcím Správou
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra vráceny k doplnění.
7. O poskytnutí příspěvku za každé kalendářní čtvrtletí rozhoduje ministr vnitra na
základě všech úplných žádostí obcí, jež byly Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
doručeny do posledního dne kalendářního měsíce, který bezprostředně následuje po ukončení
kalendářního čtvrtletí.
8. Ministr vnitra rozhodne do třiceti dnů ode dne uvedeného v bodě II/7. Příspěvek je
splatný do patnácti dnů od rozhodnutí ministra vnitra o jeho poskytnutí.
9. O poskytnutí příspěvku obci, jejíž žádost byla doručena po dni uvedeném v bodě
II/7, rozhoduje ministr vnitra ve lhůtě pro poskytnutí příspěvku za následující kalendářní
čtvrtletí.
III.
Výše příspěvku
1. Výši finančního příspěvku podle bodu II/1, ve formě stanovení částky
za ubytovaného cizince a pobytový den, stanoví vláda usnesením.
2. Celková výše finančního příspěvku podle bodu II/1 je násobkem celkového počtu
pobytových dnů, které cizinci s evidovaným pobytem v azylovém zařízení, skutečně strávili
v azylovém zařízení v daném kalendářním čtvrtletí a stanovené částky za ubytovaného cizince
a pobytový den.
3. Příspěvek se realizuje na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace podle § 19 odst. 2
zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů.
IV.
Další ustanovení
Obce, kterým byl poskytnut příspěvek k úhradě nákladů obce vynaložených
v souvislosti s azylovým zařízením na jejich území, jsou povinny počátkem následujícího
kalendářního roku zveřejnit celkový objem poskytnutého příspěvku v uplynulém roce a rozpis
použití těchto prostředků. Toto zveřejnění obce provedou na svých úředních deskách a dále
v periodiku, pokud jej obec vydává.
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