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1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 27 985/2007-26 ze dne 16. května 2008, kterou se mění směrnice
č. j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005, kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis
ﬁnančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní
úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů ﬁnančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7 písm. a)
zákona č. 561/2004 Sb.
Sdělení Ministerstva vnitra o ztrátě a odcizení úředních razítek a služebních průkazů
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Částka 3

SDĚLENÍ MINISTRA VNITRA
dle čl. I odst. 2 písm. b) Zásad pro vydávání Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí
(Příloha č. 1 k usnesení vlády ze dne 29. ledna 2003 č. 123)

Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí, aktualizovaný k 31. prosinci 2007
je v souladu se sdělením ministra vnitra MUDr. Mgr. Ivana Langera, zveřejněným v částce 7/2007 Věstníku vlády pro orgány
krajů a orgány obcí, publikován pouze v elektronické podobě na webové adrese: www.mvcr.cz/vestnik
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 17. března 2008 č. 259
ke Zprávě o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007
Vláda
I. bere na vědomí
1. Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2007,
obsaženou v části III materiálu č.j. 302/08,
2. Informaci o plnění resortních aktualizovaných plánů integrační politiky v roce 2007, a to Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva pro
místní rozvoj, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva kultury
a Ministerstva vnitra, obsaženou v části V, příloze č. 1 materiálu č.j. 302/08,
3. Bezpečnostní aspekty integrace cizinců, obsažené v části V,
příloze č. 2 materiálu č.j. 302/08;

f) zpracovat a vládě do 31. ledna 2009 předložit zprávu
o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008 s návrhem dalšího postupu,

1. Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2008,
obsažený v části IV materiálu č.j. 302/08 (dále jen „Postup“),
2. převod ﬁnančních prostředků ve výši 25 000 tis. Kč ze
státního rozpočtu České republiky na rok 2008, rozpočtové
kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na
integraci cizinců, do rozpočtových kapitol takto:
a) Ministerstvo práce a sociálních věcí
10 800 tis. Kč,
b) Ministerstvo vnitra
5 000 tis. Kč,
c) Ministerstvo zdravotnictví
3 000 tis. Kč,
d) Ministerstvo kultury
2 500 tis. Kč,
e) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
2 000 tis. Kč,
f) Ministerstvo průmyslu a obchodu
600 tis. Kč,
g) Ministerstvo pro místní rozvoj
600 tis. Kč,
h) Český statistický úřad
500 tis. Kč,
3. použití ﬁnančních prostředků převedených podle bodu II/2
tohoto usnesení na realizaci projektů podporujících integraci
cizinců v České republice;

2. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, kultury, pro místní
rozvoj, zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy
a) realizovat úkoly vyplývající z Postupu,
b) zaslat místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
ba) do 15. června 2008 informaci o vybraných projektech
na podporu integrace cizinců v roce 2008,
bb) do 31. října 2008 informaci o plnění úkolů vyplývajících z Postupu,
c) spolupracovat s místopředsedou vlády a ministrem práce
a sociálních věcí při plnění úkolů uvedených v bodě III/1
tohoto usnesení,
d) provést v rámci ministerstev organizační opatření k zajištění vnitro-resortní koordinace realizace Koncepce
integrace cizinců v souladu s Postupem a do 15. června
2008 informovat místopředsedu vlády a ministra práce
a sociálních věcí o přijatých opatřeních,
3. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj,
zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat
v realizaci resortních aktualizovaných Plánů integrační politiky ministerstev a zaslat místopředsedovi vlády a ministru
práce a sociálních věcí do 31. října 2008 informaci o jejich
plnění,
4. ministru ﬁnancí realizovat na žádost příslušných členů vlády
rozpočtová opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení,
5. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí,
6. předsedovi Českého statistického úřadu průběžně aktualizovat ve spolupráci s příslušnými ministry Koncepci výběru
a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky a předložit ji vládě
jako součást Zprávy o realizaci Koncepce integrace cizinců
v roce 2008;

III. ukládá

IV. vyzývá

1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
a) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
b) realizovat úkoly vyplývající z Postupu,
c) zajišťovat činnost Komise ministra práce a sociálních
věcí pro integraci cizinců,
d) pokračovat v realizaci aktualizovaného Plánu integrační
politiky Ministerstva práce a sociálních věcí,
e) vytvářet podmínky pro koordinaci aktivit orgánů a institucí při odstraňování problémů při realizaci Koncepce
výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na území České republiky,

předsedy Českého statistického úřadu a Akademie věd České
republiky, hejtmany, primátora 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 a účelových zařízení církví ke spolupráci při realizaci postupů a úkolů podle bodu III/1, III/2a, b, c
a III/3 tohoto usnesení.

II. schvaluje
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Provedou:
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
ministři ﬁnancí, vnitra, kultury, pro místní rozvoj, průmyslu
a obchodu, zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy,
předseda Českého statistického úřadu
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst,
předseda Akademie věd České republiky
Předseda vlády
Ing. Mirek T o p o l á n e k v.r.
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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 16. dubna 2008 č. 408
o Rozvojovém programu environmentálního poradenství v České republice pro období let 2008 až 2013
Vláda

III. doporučuje

I. schvaluje

hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům
statutárních měst, starostům obcí s pověřenými obecními úřady
a rektorům vysokých škol podporovat rozvoj environmentálního poradenství a zohledňovat rozvoj environmentálního
poradenství ve strategických a programových dokumentech
krajů, obcí, měst, mikroregionů a vysokých škol a aktivně
podporovat krajské systémy environmentálního poradenství
a environmentální poradce v České republice.

Rozvojový program environmentálního poradenství v České
republice pro období let 2008 až 2013, obsažený v části III
materiálu č.j. 469/08 (dále jen „Program“);
II. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí
a) koordinovat realizaci Programu,
b) koordinovat ﬁnanční podporu environmentálního poradenství,
c) metodicky ovlivňovat krajské úřady a představitele statutárních měst k trvalé podpoře Programu,
d) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
2. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj, místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí a ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, zemědělství, zdravotnictví, dopravy a školství, mládeže a tělovýchovy jmenovat
zástupce resortů do meziresortní pracovní skupiny environmentálního poradenství při Ministerstvu životního prostředí
a spolupracovat při realizaci a resortní ﬁnanční podpoře
Programu;

Provedou:
místopředseda vlády a ministr životního prostředí,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra, průmyslu a obchodu,
zemědělství, dopravy,
zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy
Na vědomí:
hejtmani, primátor hlavního města Prahy,
primátoři statutárních měst

1.místopředseda vlády
Jiří Č u n e k v.r.
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Částka 3

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 14. května 2008 č. 543
o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících
Vláda
I. bere na vědomí
1. Informaci o plnění úkolů uložených usnesením vlády ze
dne 20. prosince 2006 č. 1463, o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2007,
v oblasti získání znalostí českého jazyka, bydlení a zaměstnání azylantů, obsaženou v části III, Kapitole A, materiálu
č. j. 653/08,
2. Informaci o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících,
obsaženou v části III, Kapitole B, materiálu č. j. 653/08;
II. schvaluje
1. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314
– Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím
krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech
následujících, uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení (dále
jen „Zásady“),
2. procentní podíly krajů pro zajištění bydlení v roce 2008
a v letech následujících, uvedené v příloze č. 2 tohoto usnesení,
3. poskytování níže uvedených účelových neinvestičních dotací ve prospěch obcí z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo
vnitra pro zabezpečení integrace azylantů v oblasti bydlení
v roce 2008 a v letech následujících v celkové výši 17 500
tis. Kč, a to
a) podle varianty č. I (na rozvoj infrastruktury obce)
aa) dotace na rozvoj infrastruktury obce (zajištění bydlení pro 1 – 2 azylanty – nájemce bytu) ve výši
400 tis. Kč,
ab) dotace na rozvoj infrastruktury obce (zajištění bydlení pro 3 – 5 azylantů – nájemců bytu) ve výši
600 tis. Kč,
ac) dotace na rozvoj infrastruktury obce (zajištění bydlení pro 6 a více azylantů – nájemců bytu) ve výši
700 tis. Kč,
ad) na úhradu nákladů obci vzniklých při zapojení přívodu elektrické energie do integračního bytu podle
Vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení
k elektrizační soustavě
b) podle varianty č. II (na podporu nájemního bydlení – varianta č. II a nebo na zajištění pobytu zdravotně postižených či osob v důchodovém věku – varianta č.II B)
ba) na úhradu čistého nájemného nebo jeho části azylantům podle varianty č. II A,
bb) na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociálních
služeb podle varianty č. II B,
bc) na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. II A
i II B,
s tím, že výše navrhovaných dotací je podle varianty č. II
uvedena v příloze č. 3 tohoto usnesení,

4. poskytování účelových neinvestičních dotací ve prospěch
nestátních neziskových organizací až do výše 500 tis. Kč
na zajištění bydlení a zaměstnání pro azylanty v roce 2008
a v letech následujících,
5. uvolnění ﬁnančních prostředků v roce 2008 a v letech následujících ve výši 6 500 tis. Kč z rozpočtové kapitoly 314
– Ministerstvo vnitra, na zabezpečení integrace azylantů
a osob požívajících doplňkové ochrany v oblasti výuky
českého jazyka;
III. ukládá
1. ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru práce
a sociálních věcí, ministru školství, mládeže a tělovýchovy,
1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj a ministru zdravotnictví spolupracovat při zabezpečení integrace
azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008
a v letech následujících,
2. ministru vnitra
a) uvolňovat ﬁnanční prostředky podle bodu II/5 usnesení
do rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na zajištění bezplatné výuky českého jazyka pro azylanty a osoby požívající doplňkové ochrany
v roce v roce 2008 a v letech následujících,
b) průběžně uvolňovat ﬁnanční prostředky podle bodu II/1
a II/3 usnesení ve prospěch obcí na zajištění integrace
azylantů v oblasti bydlení v roce 2008 a v letech následujících,
c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro
orgány krajů a orgány obcí,
d) v případě koncepční změny nebo změny výše ﬁnančních
prostředků potřebných pro některou z oblastí zabezpečení
integrace azylantů předložit vládě k projednání návrh na
aktualizaci tohoto usnesení,
3. ministru školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat v zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové
ochrany zajišťováním bezplatných kurzů českého jazyka pro
tyto osoby v roce 2008 a v letech následujících,
4. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
a) provádět analýzu poskytování rekvaliﬁkačních programů
nezaměstnaným azylantům za období červenec 2007
– červen 2008 a v letech následujících a výsledky této
analýzy zasílat do 31. srpna příslušného kalendářního
roku ministru vnitra,
b) průběžně nabízet uzavření individuálního akčního plánu
uchazečům o zaměstnání - azylantům bez ohledu na jejich věk. Zprávu o plnění tohoto úkolu za období červenec 2007 – červen 2008 a v letech následujících zasílat do
31. srpna příslušného kalendářního roku ministru vnitra,
5. ministru vnitra zpracovat ve spolupráci s místopředsedou
vlády a ministrem práce a sociálních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a 1. místopředsedou vlády
a ministrem pro místní rozvoj a vládě České republiky do
31. března kalendářního roku předkládat Informaci o prů-
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běhu zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v oblasti výuky českého jazyka, bydlení
a zaměstnávání azylantů za uplynulý rok;
IV. doporučuje
hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy zabezpečit
integraci azylantů v oblasti bydlení podle Zásad a v souladu
s podíly jednotlivých krajů podle bodu II/2 tohoto usnesení
v roce 2008 a v letech následujících.

Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr pro místní rozvoj,
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
ministři vnitra,
školství, mládeže a tělovýchovy,
zdravotnictví
Na vědomí:
hejtmani,
primátor hl. města Prahy

1. místopředseda vlády
Jiří Č u n e k v.r.
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Částka 3
Příloha č. 1
k usnesení vlády
ze dne 14. května 2008 č. 543

ZÁSADY
pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů
na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících
K zabezpečení jednotného postupu při poskytování dotací
obcím prostřednictvím krajů při realizaci státního integračního
programu v oblasti zajištění bydlení azylantům a v souladu
s usnesením vlády České republiky ze dne 14. května 2008
č. 543 o zabezpečení integrace azylantů (dále jen „usnesení“)
Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) stanoví:
Čl. 1
Vymezení účelu a výše dotace
1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové
neinvestiční dotace určeny pro obce na zajištění bydlení
azylantů a na rozvoj infrastruktury obce v rámci státního
integračního programu podle varianty č. I a II. Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 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. c) tohoto zákona.
Dotace lze použít pouze k níže stanoveným účelům:
a) podle varianty č. I
– na rozvoj infrastruktury obce – je určena na opravy nebo
udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky
a inženýrských sítí
– na úhradu nákladů vzniklých při zapojení přívodu elektrické energie do integračního bytu – je určena obci v případě naplnění podmínek vyhlášky1)
b) podle varianty č. II
– na úhradu čistého nájemného2) nebo jeho části azylantům
podle varianty č. II a – vlastníkem bytu může být obec
nebo fyzická nebo právnická osoba3)
– na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociálních služeb
podle varianty č. II B – je určena na zajištění pobytu zdravotně postižených osob nebo osob v důchodovém věku
v zařízeních sociálních služeb
– na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. II a a č.
II B – je určena na opravy nebo udržování majetku obce
v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí
Dotaci na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. I
a II nelze použít k investičním účelům a nelze ji poskytnout
opakovaně.
2) Výše vládou schválených dotací podle varianty č. I a II jsou
uvedeny v bodě II/3 usnesení a jsou stanoveny podle počtu
osob, které budou sdílet společnou domácnost s výjimkou
úhrady nákladů vzniklých při zapojení přívodu elektrické

energie do integračního bytu, jejichž výše je stanovena vyhláškou (poznámka pod čarou č. 1).
Čl. 2
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do SIP a pro následné uvolnění dotace obci je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2
zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu) ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl
v rámci zajištění bydlení pro jednu ze dvou níže uvedených
variant.
Čl. 3
Podmínky pro poskytnutí dotace obcím
Poskytovatel veřejné ﬁnanční podpory (dotace) bude při posuzování žádostí obcí přihlížet k tomu, zda obce nepřekračují
ukazatel dluhové služby stanovený ve výši 30 % (viz usnesení
vlády ze dne 14. 4. 2004 číslo 346) roční dluhové služby.
Varianta č. I
Dotace na rozvoj infrastruktury obce a dotace na úhradu
nákladů obci vzniklých při zapojení přívodu elektrické
energie do integračního bytu.
(1) Podmínkou k poskytnutí dotace obci je zajištění bydlení
azylantů v obecním nájemním bytě.
(2) Účelová neinvestiční dotace je určena na rozvoj infrastruktury obce a na úhradu nákladů obci vzniklých při zapojení
přívodu elektrické energie do integračního bytu – musí být
splněny podmínky stanovené vyhláškou.
(3) Dotace na úhradu nákladů vzniklých při zapojení přívodu
elektrické energie do integračního bytu bude uvolněna
pouze při naplnění podmínek stanovených vyhláškou uvedenou na str. 1, a to mimo dotaci na rozvoj infrastruktury
obce, ve výši stanovené vyhláškou, a to po poskytnutí
dokladů o úhradě.
(4) Obec se zavazuje uzavřít smlouvu o nájmu bytu s azylantem na dobu jednoho roku s možností opakovaného
1 Vyhláška č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační
soustavě.
2 Viz položka 5164 – nájemné (čisté nájemné bez plateb za související služby), podle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,
ve znění pozdějších předpisů.
3 Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo
oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální
platností tří měsíců.
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prodloužení této smlouvy. Po uplynutí doby 5 let, pokud
azylant řádně plní ustanovení smlouvy o nájmu bytu, se
obec zavazuje s azylantem uzavřít smlouvu o nájmu bytu
v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou obcí pro
pronajímání bytů. Po dobu trvání smlouvy o nájmu bytu
nájemné nepřekročí výši, která je v daném místě a čase
obvyklá.
(5) Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům. v případě uvolnění
bytu před uplynutím doby 5 let se obec zavazuje uzavřít
novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem, kterého
určí ministerstvo, a to podle ustanovení výše uvedeného
bodu 4) do uplynutí doby 5 let od uzavření první smlouvy
o nájmu bytu. Tím však obci nevzniká nárok na doplacení
dotace, ale ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti. Ministerstvo
nehradí nájemné ani náklady spojené s údržbou bytu. Obec
se zavazuje neodkladně informovat o uvolněném bytě
ministerstvo a příslušný krajský úřad. Ministerstvo sdělí
příslušnému krajskému úřadu jména azylantů, kteří budou
v uvolněném bytě sdílet společnou domácnost.
(6) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 3, 4
a 5 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání
s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst.
4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb.
(7) Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této
dotace odděleně.
Varianta č. II
Dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části podle
varianty č. II A, dotace na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociálních služeb podle varianty č. II B a dotace
na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. II A i II B.

a měsíc prosinec požádá azylant obec o dotaci na úhradu
čistého nájemného nebo jeho části současně, a to do 10.
prosince kalendářního roku.
(8) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 4, 5,
6 a 7 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání
s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst.
4 písmeno c) zákona č. 218/2000 Sb.
(9) Obec může požádat o dotaci průběžně v kalendářním
roce. Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného počtu odbydlených měsíců v roce. Dotaci není
možné uvolnit obci „zálohově“ na příští kalendářní rok,
ale obec o ni musí znovu požádat v lednu následujícího
roku.
(10) Stát přispívá na rozvoj infrastruktury obce v celkové
délce osmi let, tj. max. 96 měsíců nebo po dobu kratší,
jestliže došlo k zániku azylu.
(11) V případě, že smlouva o nájmu bytu bude ukončena
v průběhu roku, vrátí obec zbylou část obou dotací ministerstvu prostřednictvím kraje, a to nejpozději do dvaceti
dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do 10 dnů od
ukončení smlouvy a kraj následně do rozpočtu ministerstva do 10 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
(12) Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této
dotace odděleně.
Varianta č. II B
Dotace na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociálních
služeb a na rozvoj infrastruktury obce.
(1)

(2)
Varianta č. II A
Dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na
rozvoj infrastruktury obce
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Vlastníkem bytu může být obec, fyzická nebo právnická
osoba.
Z prostředků státu poskytne obec opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části ve stanovené výši pronajímateli bytu, jenž je jeho vlastníkem4), a to po celkovou
dobu osmi let, tj. max. 96 měsíců, nebo po dobu kratší,
jestliže došlo k zániku azylu5).
Pronajímatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis
smlouvy o nájmu bytu s azylantem.
Pronajímatel se zavazuje bezodkladně informovat obec
o všech změnách týkajících se užívání bytu azylantem.
V případě ukončení smlouvy o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to
nejpozději do 5 pracovních dnů.
Na žádost obce se pronajímatel zavazuje zajistit přístup
do předmětného bytu za účelem kontroly, zda je byt užíván dohodnutým způsobem.
Azylanti jsou povinni pro zajištění plynulé úhrady čistého
nájemného nebo jeho části žádat obec opakovaně, a to
v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je
hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc. Za měsíc listopad
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(3)
(4)
(5)
(6)

Dotace může být poskytnuta obci na úhradu pobytu
azylanta v zařízení sociálních služeb, jehož zřizovatelem
je Ministerstvo práce a sociálních věcí, kraj, obec nebo
právnická osoba.
Z prostředků státu poskytne obec opakovaně úhradu
pobytu azylanta ve stanovené výši poskytovateli sociálních služeb (dále jen: „poskytovatel“), a to bez časového
omezení, nebo po dobu kratší, jestliže došlo k zániku
azylu. Pod pojmem pobyt azylanta jsou považovány
všechny náležitosti s tímto slovem spojené, tj. i úhrada
stravy, případných nezbytných služeb a ostatní náklady
pro zajištění základních osobních potřeb6), jejichž výše
bude stanovena podle průměrné výše ostatních nákladů
v příslušném zařízení sociálních služeb.
Poskytovatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis
smlouvy o pobytu azylanta.
Poskytovatel se zavazuje bezodkladně informovat obec
o všech změnách týkajících se pobytu azylanta.
V případě ukončení smlouvy o pobytu se poskytovatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to nejpozději
do 5 pracovních dnů.
Poskytovatel je povinen pro zajištění plynulé úhrady
pobytu azylanta v zařízení žádat obec opakovaně, a to

4 Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo
oprávnění k pronájmu (smlouvy s vlastníkem bytu) s minimální
platností tří měsíců, je přílohou smlouvy o nájmu bytu.
5 § 18 zákona 325/1999 Sb.
6 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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v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Pobyt je hrazen za uplynulý kalendářní měsíc. Za měsíce listopad
a prosinec požádá poskytovatel obec o dotaci současně,
a to do 10. prosince kalendářního roku.
(7) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 3, 4
a 5 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání
s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst.
4 písmeno c) zákona č. 218/2000 Sb.
(8) Obec může požádat o dotaci průběžně v kalendářním
roce. Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného počtu odbydlených měsíců v roce. Dotaci není
možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní rok,
ale obec o ni musí znovu požádat v lednu následujícího
roku.
(9) Stát přispívá na rozvoj infrastruktury obce bez časového
omezení nebo po dobu kratší, jestliže došlo k zániku
azylu.
(10) V případě, že smlouva o pobytu azylanta bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec zbylou část obou dotací
ministerstvu prostřednictvím kraje, a to nejpozději do
dvaceti dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do 10
dnů od ukončení smlouvy a kraj následně do rozpočtu
ministerstva do 10 dnů ode dne převedení dotace na jeho
účet.
(11) Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití této
dotace odděleně.
Čl. 4
Postup při poskytování dotací podle varianty č. I a II
Varianta č. I
Dotace na rozvoj infrastruktury obce a dotace na úhradu
nákladů obci vzniklých při zapojení přívodu elektrické
energie do integračního bytu.
(U Hlavního města Prahy, které je krajem i obcí současně, je
odlišný postup vyznačen kurzívou).
(1)

(2)

(3)

(4)

Krajské úřady informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím krajského úřadu. Poslední termín pro předložení
žádosti je 15. října kalendářního roku (vzor žádosti obce
je uveden v příloze č. 1).
Městská část žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy.
Krajský úřad vybere ty žádosti obcí, jejichž nabídky
bydlení posoudil jako vhodné k integraci azylantů, a postoupí je písemně ministerstvu (vzor dopisu je uveden
v příloze č. 2).
Magistrát hl. města Prahy postoupí nabídky ministerstvu.
Ministerstvo vyhodnotí kvalitu bytu a v případě vhodnosti
jej předloží Meziresortní komisi pro tvorbu nové koncepce integrace azylantů a pro přidělování integračních bytů
oprávněným osobám (dále jen „Komise“) k projednání
o doporučení vhodného azylanta pro tuto nabídku bydlení
a o uvolnění dotace obci.
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(5)

Ministerstvo předloží písemně nabídku bydlení azylantovi.
(6) Pokud azylant jednorázovou nabídku bydlení do 14 dnů
od doručení odmítne nebo na ni nebude reagovat, navrhne
Komise, po projednání věci, ministru vnitra jeho případné
vyřazení ze SIP.
(7) Ministr vnitra vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace obci
a stanoví v něm účel a podmínky pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec a kopii krajský
úřad (vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 3).
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží Hl. město Praha nebo
příslušná městská část prostřednictvím Magistrátu hl.
města Prahy, podle toho kdo má užívací právo k integračnímu bytu.
(8) Na základě Rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s azylantem smlouvu o nájmu bytu. Kopii této smlouvy zašle
obec ministerstvu a současně krajskému úřadu na vědomí.
Na základě Rozhodnutí ministra vnitra uzavře městská část s azylantem smlouvu o nájmu bytu. Kopii této
smlouvy zašle městská část ministerstvu prostřednictvím
Magistrátu hl. města Prahy.
(9) Dotace bude poskytnuta obci převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce prostřednictvím kraje ve
smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb. bezprostředně
po vydání Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí dotace
obci (při současném splnění uvedených podmínek) a po
obdržení kopie Smlouvy o nájmu bytu mezi obcí a azylantem, případně po obdržení dokladu o úhradě nákladů
vzniklých při zapojení přívodu elektrické energie do
integračního bytu.
Dotaci uvolní ministerstvo městské části prostřednictvím
Magistrátu hl. města Prahy bezprostředně poté, co obdrží
kopii smlouvy o nájmu bytu uzavřené mezi městskou částí
a azylantem.
(10) Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního
rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na
zajištění bydlení podle § 69 zákona o azylu.
(11) Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po
uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu,
kterou bude uvolnění dotace doloženo. Obec informuje
ministerstvo a krajský úřad do konce kalendářního roku
o způsobu použití dotace.
Magistrát hl. města Prahy zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace příslušné městské části,
fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění
dotace doloženo. Magistrát hl. města Prahy informuje
ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace.
(12) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci
z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra s ministerstvem podle čl. 6.
Městská část tak učiní prostřednictvím Magistrátu hl.
města Prahy.
Varianta č. II A
Dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na
rozvoj infrastruktury obce.
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(U Hlavního města Prahy, které je krajem i obcí současně, je
odlišný postup vyznačen kurzívou).
(1)

Krajské úřady informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
(2) Azylant si zajistí nájemní bydlení vlastním přičiněním
nebo ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi.
(3) Azylant uzavře smlouvu o nájmu bytu s vlastníkem
bytu.
(4) Azylant podá písemnou žádost o dotaci obci (vzor žádosti
je uveden v příloze č. 4). Přílohou žádosti je kopie uzavřené smlouvy o nájmu bytu s vlastníkem bytu. O dotaci
žádá azylant opakovaně každý kalendářní měsíc, a to
v termínu do 10. dne následujícího měsíce.
(5) Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo (vzor žádosti
obce je uveden v příloze č. 5) prostřednictvím krajského
úřadu. Poslední termín pro předložení žádosti je 15. říjen
kalendářního roku. Přílohou žádosti je kopie smlouvy
o nájmu bytu mezi vlastníkem bytu a azylantem.
Městská část žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy.
(6) Krajský úřad prověří žádosti obcí a ty jež posoudí jako
vhodné k integraci azylantů postoupí ministerstvu (vzor
dopisu je uveden v příloze č. 6).
(7) Ministr vnitra vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace obci
a stanoví v něm účel a podmínky pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel.
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec a kopii krajský
úřad (vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 7).
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží Hl. město Praha nebo
příslušná městská část prostřednictvím Magistrátu hl.
města Prahy, podle toho kdo má užívací právo k integračnímu bytu.
(8) Na základě Rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec
s vlastníkem bytu a azylantem smlouvu o úhradě čistého
nájemného nebo jeho části. Smlouva rovněž obsahuje
podmínky použití poskytnuté dotace (vzor smlouvy je
uveden v příloze č. 8). Kopii této smlouvy zašle obec
ministerstvu a krajskému úřadu na vědomí. V případě
nezbytných změn smluvních podmínek se uzavře dodatek
ke smlouvě.
(9) Dotace bude poskytnuta obci převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce prostřednictvím kraje ve
smyslu § 19 odst. 2 rozpočtových pravidel bezprostředně
po vydání Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí dotace
obci a poté co ministerstvo obdrží kopii Smlouvy nebo
dodatku ke smlouvě o úhradě čistého nájemného nebo
jeho části uzavřené mezi obcí, vlastníkem bytu a azylantem a při současném splnění uvedených podmínek.
Ministerstvo převede dotaci Hl. městu Praze nebo příslušné městské části prostřednictvím Magistrátu hl. města
Prahy.
(10) Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního
rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na
zajištění bydlení podle § 69 zákona o azylu.
(11) Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po
uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu,

(12)

(13)

(14)

(15)

Strana 55

kterou bude uvolnění dotace doloženo. Obec informuje
ministerstvo a krajský úřad do konce kalendářního roku
o způsobu použití dotace.
V případě, že poskytovatelem nabídky bydlení je městská
část, zašle Magistrát hl. města Prahy ministerstvu do 20
pracovních dnů po uvolnění dotace příslušné městské
části fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Městská část informuje ministerstvo
a Magistrát hl. města Prahy do konce kalendářního roku
o způsobu použití dotace.
Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části bude převedena z bankovního účtu
obce na bankovní účet pronajímatele:
a) v případě prvého převodu ﬁnančních prostředků, tj.
po uzavření předmětné smlouvy do doby, než ﬁnanční
prostředky na úhradu čistého nájemného nebo jeho
části obdrží obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků ze státu na
obec) budou prostředky vyplaceny s prodlevou, která
nebude předmětem sankce ze strany pronajímatele,
b) v případě dalších převodů ﬁnančních prostředků vždy
na základě žádosti azylanta na daný kalendářní měsíc,
a to do data splatnosti dohodnutého mezi obcí a pronajímatelem.
Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného počtu odbydlených měsíců v roce, a to od data
stanoveného ministrem vnitra v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Dotaci není možné uvolnit obci zálohově na příští
kalendářní rok, ale obec o ni musí znovu požádat v lednu
následujícího roku.
V případě, že smlouva o nájmu bytu bude ukončena
v průběhu roku, vrátí obec zbylou část dotace ministerstvu prostřednictvím kraje, a to nejpozději do 25 dnů od
jejího ukončení. Obec tak učiní do 10 dnů od ukončení
smlouvy a kraj následně do 15 dnů ode dne převedení
dotace na jeho účet.
Hl. město Praha vrátí zbylou část dotace ministerstvu
prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy do 25 dnů
od ukončení smlouvy. Městská část tak učiní do 10 dnů
od ukončení smlouvy a hl. město Praha následně do 15
dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci
z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra s ministerstvem podle čl. 6.
Městská část tak učiní prostřednictvím Magistrátu hl.
města Prahy.

Varianta č. II B
Dotace na úhradu pobytu azylantů v zařízeních sociálních
služeb a na rozvoj infrastruktury obce.
(U Hlavního města Prahy, které je krajem i obcí současně, je
odlišný postup vyznačen kurzívou).
Níže uvedené vzory žádostí obce, azylanta, dopisu kraje,
rozhodnutí ministra vnitra a smlouvy o úhradě pobytu
azylanta v zařízení sociálních služeb podle varianty č. II
„B“ jsou ve stejné dikci jako u varianty č. II „A“ s výjimkou
bodu 9 čl. III přílohy č. 8. Je však nezbytné u jednotlivých

Strana 56

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

vzorů speciﬁkovat, že se jedná o úhradu pobytu azylanta
v zařízení sociálních služeb.
(1)

Krajské úřady informují obce o možnostech získání dotace.
Magistrát hl. města Prahy informuje městské části o možnostech získání dotace.
(2) Azylant bude umístěn v zařízení sociálních služeb ve spolupráci Ministerstva vnitra, Ministerstva práce a sociálních věcí a Komise. Úloha obou resortů bude spatřována
pouze ve formě doporučení v rámci činnosti Komise.
(3) Poskytovatel podá písemnou žádost o dotaci obci (vzor
žádosti je uveden v příloze č. 4). Přílohou žádosti je kopie
uzavřené smlouvy o pobytu azylanta s poskytovatelem.
(4) Obec žádá o poskytnutí dotace ministerstvo (vzor žádosti
obce je uveden v příloze č. 5) prostřednictvím krajského
úřadu. Poslední termín pro předložení žádosti je 15. října
kalendářního roku. Přílohou žádosti je kopie smlouvy
o pobytu mezi poskytovatelem a azylantem.
Městská část žádá o poskytnutí dotace ministerstvo prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy.
(5) Krajský úřad prověří a posoudí vhodnost umístění azylanta v zařízení sociálních služeb a žádost obce o dotaci
doplněnou o své stanovisko postoupí ministerstvu (vzor
dopisu je uveden v příloze č. 6).
(6) Ministr vnitra vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace obci
a stanoví v něm účel a podmínky pro použití poskytnutých prostředků podle § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel.
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží obec a kopii krajský
úřad (vzor rozhodnutí je uveden v příloze č. 7).
Rozhodnutí ministra vnitra obdrží Hl. město Praha nebo
příslušná městská část prostřednictvím Magistrátu hl.
města Prahy, podle toho kdo má užívací právo k integračnímu bytu.
(7) Na základě rozhodnutí ministra vnitra uzavře obec s poskytovatelem smlouvu o úhradě pobytu azylanta v zařízení sociálních služeb. Smlouva též obsahuje podmínky
použití poskytnuté dotace (vzor smlouvy je uveden v příloze č. 8). Kopii této smlouvy postoupí obec ministerstvu
a krajskému úřadu na vědomí.
(8) Dotace bude poskytnuta obci převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce prostřednictvím kraje ve
smyslu § 19 odst. 2 rozpočtových pravidel bezprostředně
po vydání Rozhodnutí ministra vnitra o poskytnutí dotace obci a poté, co ministerstvo obdrží kopii Smlouvy
o úhradě pobytu azylanta v zařízení sociálních služeb
a při současném splnění uvedených podmínek.
Ministerstvo převede dotaci Hl. městu Praze nebo příslušné městské části prostřednictvím Magistrátu hl. města
Prahy.
(9) Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze státního
rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace na
zajištění bydlení podle § 69 zákona o azylu.
(10) Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po
uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu,
kterou bude uvolnění dotace doloženo. Obec informuje
ministerstvo a krajský úřad do konce kalendářního roku
o způsobu použití dotace.
V případě, že poskytovatelem péče je městská část, zašle
Magistrát hl. města Prahy ministerstvu do 20 pracovních

(11)

(12)

(13)

(14)
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dnů po uvolnění dotace příslušné městské části fotokopii
výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění dotace doloženo. Městská část informuje ministerstvo a Magistrát
hl. města Prahy do konce kalendářního roku o způsobu
použití dotace.
Dotace, která je určena pouze na úhradu pobytu azylanta
v zařízení sociálních služeb, bude převedena z bankovního účtu obce na bankovní účet poskytovatele:
a) v případě prvého převodu ﬁnančních prostředků, tj.
po uzavření předmětné smlouvy do doby, než ﬁnanční
prostředky na úhradu pobytu azylantů v zařízeních
sociálních služeb obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků ze státu
na obec) budou prostředky vyplaceny s prodlevou,
která nebude předmětem sankce ze strany vlastníka
zařízení,
b) v případě dalších převodů ﬁnančních prostředků vždy
na základě žádosti poskytovatele na daný kalendářní
měsíc, a to do data splatnosti dohodnutého mezi obcí
a poskytovatelem.
Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného počtu odbydlených měsíců v roce, a to od data
stanoveného ministrem vnitra v Rozhodnutí o poskytnutí
dotace. Dotaci není možné uvolnit obci zálohově na příští
kalendářní rok, ale obec o ni musí znovu požádat v lednu
následujícího roku.
V případě, že smlouva o úhradě pobytu azylanta v zařízení sociálních služeb bude ukončena v průběhu roku, vrátí
obec zbylou část dotace ministerstvu prostřednictvím
kraje, a to nejpozději do 25 dnů od jejího ukončení. Obec
tak učiní do 10 dnů od ukončení smlouvy a kraj následně
do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
Hl. město Praha vrátí zbylou část dotace ministerstvu
prostřednictvím Magistrátu hl. města Prahy do 25 dnů
od jejího ukončení. Městská část tak učiní do 10 dnů od
ukončení smlouvy a hl. město Praha následně do 15 dnů
ode dne převedení dotace na jeho účet.
Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci
z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra s ministerstvem podle čl. 6.
Městská část tak učiní prostřednictvím Magistrátu hl.
města Prahy.

Čl. 5
Odpovědnost a kontrola hospodaření s rozpočtovými prostředky
(1) Příjemci dotací odpovídají za:
a) hospodárné, efektivní a účelné použití prostředků poskytnuté dotace,
b) dodržení podmínek podle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
c) řádné vypořádání dotace.
(2) Poskytnuté prostředky podléhají veřejnosprávní kontrole
ve smyslu § 8 odst. 2 zákona 320/2001 Sb., o ﬁnanční
kontrole ve 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. c) zákona
č. 218/2000 Sb.
(3) Ministerstvo odpovídá za:
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a) výkon předběžné veřejnosprávní kontroly7) zaměřené zejména na prověření nabídek poskytnutých obcemi a doporučených kraji, na jejichž ﬁnancování se bude podílet státní
rozpočet,
b) výkon průběžné veřejnosprávní kontroly8) 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.
(4) k výkonu následné veřejnosprávní kontroly 9) způsobu
použití rozpočtových prostředků poskytnuté dotace jsou
oprávněny:
a) územní ﬁnanční orgány a Nejvyšší kontrolní úřad,
b) odbor ﬁnanční kontroly ministerstva.

Strana 57

hem Informace vládě České republiky o průběhu zabezpečení
integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany
v oblasti výuky českého jazyka, bydlení a zaměstnávání.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Podle bodu II/ba, bb, bc usnesení, budou v souladu se Zásadami, poskytovány také ﬁnanční prostředky určené na období od 1. ledna 2008 do dne nabytí účinnosti těchto Zásad.
2) Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 14. května 2008“.

(5) Při výkonu veřejnosprávní kontroly na místě se vztahy
mezi kontrolními orgány a kontrolovanými osobami řídí
jinými právními předpisy10).
Čl. 6
Finanční vypořádání dotace se státním rozpočtem
Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra podle vyhlášky11).
Čl. 7
Vyhodnocení průběhu zajištění integrace azylantů v příslušném roce
Věcné vyhodnocení průběhu zajištění integrace azylantů v příslušném kalendářním roce bude v termínu do 31. března obsa-

7 § 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.
8 § 11 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.
9 § 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb.
10 § 12 až 21 zákona č. 320/2001 Sb.
11 Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními ﬁnančními
aktivy nebo Národním fondem.

Strana 58

Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí

Částka 3
Zásady – příloha č. 1

VZOR ŽÁDOSTI OBCE
ŽÁDOST
obce ………
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci ….... na zajištění
bydlení azylantů na území České republiky podle varianty č. I, ve smyslu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly
314 – Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení pro azylanty v roce 2008 a letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob
požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících.
IČ:
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)
Datum: ………
Č. j. ………
Obec ……… je jediným a výlučným vlastníkem bytu č. ……… o velikosti ……… na adrese ……… . Tento byt obec ………
nabízí pro využití ve státním integračním programu v oblasti zajištění bydlení azylantům podle varianty č. I. (v případě, že orgány obce rozhodly na základě jednání s azylantem – oprávněnou osobou o uzavření smlouvy o nájmu bytu, uvedou níže jméno
azylanta či azylantů, datum narození, státní příslušnost, číslo průkazu povolení k pobytu azylantů a výši dotace).
V návaznosti na výše uvedené usnesení vlády tímto obec ……… žádá o poskytnutí dotace na rozvoj obce.
podpis primátora (starosty) / primátorky (starostky) obce
razítko obce
Ministerstvo vnitra ČR ………
PRAHA
cestou
Krajského úřadu
………kraje
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Zásady – příloha č. 2

VZOR DOPISU
Krajský úřad ………
(Odbor ………)
V ……… datum ………
Č. j.
Počet listů:
Příloha:
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících a ve smyslu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314
– Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících“
postupujeme Ministerstvu vnitra žádost obce …..... ze dne … o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury
obce podle varianty č. I, ke schválení a k vydání Rozhodnutí o poskytnutí této dotace obci cestou kraje.
Krajský úřad dne … prověřil tuto nabídku a shledal ji vhodnou k integraci azylantů.
Zde bude uvedeno: bankovní spojení kraje (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ)
………………………………………....
osoba pověřená ředitelem krajského úřadu
Ministerstvo vnitra ČR
odbor azylové a migrační politiky
pošt. schr. 21/OAM
170 34 PRAHA 7
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Částka 3
Zásady – příloha č. 3

VZOR ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ
ministra vnitra
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) a účelové neinvestiční
dotace na úhradu nákladů vzniklých při zapojení přívodu elektrické energie do integračního bytu1) (dále jen „dotace na zapojení
elektrické energie“) obci ... na zajištění bydlení azylantů na území České republiky podle varianty č. I, ve smyslu Zásad pro
poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení
azylantů v roce 2008 a v letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543
o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících.
Datum:
Č. j.
Příloha: Zásady MV
Na základě žádosti č. … obce … IČ ... o poskytnutí dotace na rozvoj obce a dotace na zapojení přívodu elektrické energie, na
zajištění bydlení azylantů na území České republiky v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády a ve smyslu ustanovení § 14 až
§ 19 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, vydávám tímto Rozhodnutí o poskytnutí dotace na rozvoj obce ve výši … a dotace na zapojení elektrické
energie ve výši … obě z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (dále jen „ministerstvo“) v celkové výši … Kč.
Nárok na uvolnění dotace na rozvoj obce vzniká poté, co ministerstvo obdrží kopii podepsané Smlouvy o nájmu bytu
mezi obcí a azylantem. Nárok na uvolnění dotace na zapojení elektrické energie vzniká po poskytnutí dokladů o úhradě
nákladů vynaložených obcí a při současném dodržení níže stanovených podmínek:
1) Vyčleněné ﬁnanční prostředky jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obec … na rozvoj infrastruktury obce a na
úhradu nákladů vzniklých při zapojení přívodu elektrické energie do integračního bytu, na zajištění bydlení níže uvedených
azylantů (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu všech azylantů).
Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, jako
závazná a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové kázně podle § 44a odst. 4 písmeno c) tohoto zákona.
2) Výše vládou schválené dotace podle varianty č. I je stanovena v návaznosti na počet osob, které budou sdílet společnou
domácnost.
3) Dotace z kapitoly 314 Ministerstva vnitra podle varianty č. I je určena:
a) na rozvoj obce – na opravu nebo udržování majetku obce v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí,
b) na úhradu nákladů vzniklých při zapojení přívodu elektrické energie do integračního bytu – je určena obci v případě naplnění podmínek vyhlášky (poznámka pod čarou).
4) Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce … č. … vedený u … ul. … PSČ … prostřednictvím … kraje – bankovní účet … kraje č. … vedený u … ul. … PSČ … po obdržení kopie Smlouvy o nájmu bytu mezi
obcí a azylantem a po obdržení dokladu o úhradě nákladů spojených se zapojením přívodu elektrické energie obcí. Krajský
úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude uvolnění
dotace doloženo. Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace přijaté ze
státního rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace za zajištění bydlení podle § 69 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.
5) Obec se zavazuje uzavřít smlouvu o nájmu bytu s azylantem na dobu jednoho roku s možností opakovaného prodloužení této
smlouvy a neprodleně její kopii postoupit kraji a ministerstvu. Po uplynutí doby 5 let, pokud azylant řádně plní ustanovení
smlouvy o nájmu bytu, se obec zavazuje uzavřít s azylantem smlouvu o nájmu bytu v souladu s podmínkami stanovenými
příslušnou obcí pro pronajímání bytů a s obecně platnými právními předpisy a neprodleně postoupit kopii této smlouvy kraji
a ministerstvu. Nájemné bude sjednáno ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá.
6) Po dobu 5 let se obec zavazuje užívat předmětný byt pouze pro zajištění bydlení azylantům.
7) V případě uvolnění bytu před uplynutím doby 5 let se obec zavazuje uzavřít novou smlouvu o nájmu bytu s jiným azylantem,
kterého určí ministerstvo, a to podle ustanovení výše uvedeného bodu 5) do uplynutí doby 5 let od uzavření první smlouvy
o nájmu bytu a neprodleně postoupit kopii této smlouvy ministerstvu a kraji. Tím však obci nevzniká nárok na doplacení
dotace, ale ani povinnost vrátit případný rozdíl podle nového počtu azylantů ve společné domácnosti. Ministerstvo nehradí
nájemné ani náklady spojené s údržbou bytu.
8) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na rozvoj obce. Obec
se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití dotace odděleně.
1 Vyhlášky č. 51/2006 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě.
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9) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 3, 4, 5, 6 a 7 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání s dotací bude toto sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písmeno c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění
pozdějších předpisů.
10) Poskytnutá dotace podléhá 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.
11) Obec prostřednictvím kraje vypořádá přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví
zásady a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními ﬁnančními aktivy nebo Národním fondem.
Způsob realizace státního integračního programu je stanoven v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314
– Ministerstvo vnitra České republiky ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008
a v letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a letech následujících a jsou přílohou tohoto Rozhodnutí.
Originál tohoto Rozhodnutí obdrží obec a jeho kopii krajský úřad.
podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra
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Zásady – příloha č. 4

VZOR ŽÁDOSTI AZYLANTA
ŽÁDOST
pana/paní……
narozen/a:…
číslo průkazu povolení k pobytu azylanta …
datum udělení azylu:…
o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení azylantů
Podle usnesení vlády ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany
v roce 2008 a v letech následujících a ve smyslu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra
ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících“, jsem si zajistil vlastním
přičiněním podle varianty č. II A nájemní bydlení v obci …, adresa … . Vlastníkem bytu/oprávněnou osobou k pronájmu
je pan/paní … .V příloze č. 1 přikládám kopii Smlouvy o nájmu bytu, kterou jsem uzavřel s vlastníkem bytu včetně dokladu o vlastnictví bytu.
Na základě výše uvedených skutečností žádám o poskytnutí úhrady čistého nájemného nebo jeho části ve výši …,- Kč, pro …
azylanta/azylanty (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu azylanta
nebo azylantů, kteří budou sdílet společnou domácnost) za měsíc … .
Datum:
podpis azylanta
Pan/paní
primátor (starosta) / primátorka (starostka) obce
adresa obce:
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Zásady – příloha č. 5

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“) obci … na zajištění bydlení
azylantů na území České republiky podle varianty č. II a ve smyslu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314
– Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících, jež
jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících.
IČ:
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):
Datum:
Č. j.
Obec … obdržela dne … žádost pana ….......... , kterému byl udělen azyl dne ....…, o poskytnutí úhrady čistého nájemného, nebo
jeho části, na zajištění bydlení azylantů podle varianty č. II A. Obec … souhlasí s podmínkami uvedenými v Rozhodnutí ministra
vnitra a ve výše uvedených Zásadách. V příloze přikládáme kopii smlouvy o nájmu bytu uzavřenou mezi vlastníkem bytu …
a azylantem (na tomto místě bude uvedeno: jméno, dat. narození, stát. příslušnost, č. průkazu k povolení pobytu azylanta nebo
azylantů, kteří budou sdílet společnou domácnost) a kopii dokladu o vlastnictví bytu.
Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na citované usnesení vlády tímto obec … žádá o poskytnutí dotace na
úhradu čistého nájemného ve výši … a dotace na rozvoj obce ve výši … .
podpis primátora (starosty / primátorky (starostky) obce
razítko obce
Ministerstvo vnitra ČR
PRAHA
prostřednictvím
Krajského úřadu
…kraje
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Zásady – příloha č. 6

VZOR DOPISU
Krajský úřad …….
(Odbor ……………)
V….datum…
Č. j.
Počet listů:
Přílohy:
Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících a ve smyslu „Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314
– Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících“
postupujeme Ministerstvu vnitra žádost obce … ze dne … o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce podle varianty č. II A ke schválení a k vydání Rozhodnutí o poskytnutí této
dotace obci cestou kraje.
Krajský úřad dne ....… prověřil tuto nabídku a shledal ji vhodnou k integraci azylantů.
Zde bude uvedeno: bankovní spojení kraje (č. účtu, název a adresa banky včetně PSČ)
...………………………………………...........
osoba pověřená ředitelem krajského úřadu
Ministerstvo vnitra ČR
odbor azylové a migrační politiky
pošt. schr. 21/OAM
170 34 PRAHA 7
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Zásady – příloha č. 7

VZOR ROZHODNUTÍ
ROZHODNUTÍ
ministra vnitra
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části azylantům (dále jen „dotace na úhradu
čistého nájemného“) a účelové neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktury obce (dále jen „dotace na rozvoj obce“) obci ... na
zajištění bydlení azylantů na území České republiky podle varianty č. II A ve smyslu Zásad pro poskytování dotací z rozpočtové
kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech
následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů
a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících.
Datum:
Č. j.
Příloha: Zásady MV
Na základě žádosti č. … obce … IČ ... o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného a dotace na rozvoj obce na zajištění
bydlení azylantů na území České republiky, v návaznosti na výše uvedené usnesení vlády a ve smyslu ustanovení § 14 až § 19
zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, vydávám tímto Rozhodnutí o poskytnutí dotace na úhradu čistého nájemného ve výši … Kč a dotace
na rozvoj obce ve výši …Kč, obě z kapitoly 314 – Ministerstvo vnitra (dále jen “ministerstvo“) v celkové výši … Kč. Dotace
bude poskytována od … .
Nárok na uvolnění dotace na úhradu čistého nájemného a dotace na rozvoj obce vzniká po obdržení kopie podepsané
Smlouvy o úhradě čistého nájemného nebo jeho části uzavřené mezi obcí, vlastníkem bytu a azylantem a při současném
dodržení níže stanovených podmínek:
1) Vyčleněné prostředky státního rozpočtu jsou jako účelové neinvestiční dotace určeny pro obec … na zajištění bydlení níže
uvedených azylantů a na rozvoj infrastruktury obce (u azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, dat. narození, stát.
příslušnost, č. průkazu povolení k pobytu azylanta). Tato podmínka je stanovena podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.
rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, jako závazná a její nedodržení bude postihováno jako porušení rozpočtové
kázně podle § 44a odst. 4 písmeno c) tohoto zákona.
2) Výše vládou schválené dotace podle varianty č. II A je stanovena v návaznosti na počet osob, které budou sdílet společnou
domácnost.
3) Dotace ze státního rozpočtu podle varianty č. II A je určena:
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 v oblastech dopravy, energetiky a inženýrských sítí.
4) Dotace bude poskytnuta převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet obce … č. … vedeného u … ul. … PSČ …
prostřednictvím … kraje – bankovní účet č. … vedeného u … ul. … PSČ … po obdržení kopie Smlouvy o úhradě čistého
nájemného nebo jeho části uzavřené mezi obcí, vlastníkem bytu a azylantem a při současném splnění uvedených podmínek.
Krajský úřad zašle ministerstvu do 20 pracovních dnů po uvolnění dotace obci fotokopii výpisu z běžného účtu, kterou bude
uvolnění dotace doloženo. Obec zařadí tyto přijaté prostředky na rozpočtovou položku 4116 – ostatní neinvestiční dotace
přijaté ze státního rozpočtu, účelový znak 14336 – neinvestiční dotace za zajištění bydlení podle § 69 zákona č. 325/1999
Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu).
5) Z prostředků státu poskytne obec opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části ve stanovené výši pronajímateli bytu,
jenž je jeho vlastníkem3), a to po celkovou dobu osmi let, tj. max. 96 měsíců nebo po dobu kratší, jestliže došlo k zániku
azylu4).
6) Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části, bude převedena z bankovního účtu obce na
bankovní účet pronajímatele:
a) v případě prvého převodu ﬁnančních prostředků, tj. po uzavření této smlouvy do doby, než ﬁnanční prostředky na úhradu
čistého nájemného nebo jeho části obdrží obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků
ze státu na obec), budou prostředky vyplaceny s prodlevou, která nebude předmětem sankce ze strany pronajímatele,
b) v případě dalších převodů ﬁnančních prostředků vždy do data splatnosti dohodnutého mezi obcí a pronajímatelem.
7) Pronajímatel se zavazuje poskytnout obci stejnopis smlouvy o nájmu bytu s azylantem.
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 (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců.
3 Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců, je přílohou této smlouvy.
4 § 18 zákona 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1999 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů.
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8) Pronajímatel se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu s azylantem, které by ve svém důsledku obci neumožnily plnit závazek uvedený v odstavci č. 5. V případě ukončení smlouvy o nájmu
bytu se pronajímatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to nejpozději do 5 pracovních dnů.
9) Na žádost obce se pronajímatel zavazuje zajistit přístup do předmětného bytu za účelem kontroly, zda je byt užíván dohodnutým způsobem.
10) Azylanti jsou povinni pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného nebo jeho části žádat obec opakovaně, a to v termínu
do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc.
11) Obec může požádat o dotaci průběžně v kalendářním roce. Dotace se uvolňuje na kalendářní rok podle předpokládaného
počtu odbydlených měsíců v roce. Dotaci není možné uvolnit obci zálohově na příští kalendářní rok, ale obec o ni musí znovu
požádat v lednu následujícího roku.
12) Ministerstvo na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zákona o rozpočtových pravidlech převede dotaci cestou kraje
na účet obce zřízený u příslušného peněžního ústavu.
13) Stát přispívá na rozvoj infrastruktury obce v celkové délce osmi let, tj. max. 96 měsíců nebo po dobu kratší, jestliže došlo
k zániku azylu.
14) V případě, že smlouva o nájmu bytu bude ukončena v průběhu roku, vrátí obec zbylou část dotace ministerstvu cestou kraje,
a to nejpozději do 25 dnů od jejího ukončení. Obec tak učiní do 10 dnů od ukončení smlouvy a kraj následně do rozpočtu
ministerstva do 15 dnů ode dne převedení dotace na jeho účet.
15) Obec se zavazuje informovat kraj a ministerstvo do konce kalendářního roku o způsobu použití dotace na úhradu čistého
nájemného a dotace na rozvoj obce. Obec se zavazuje vést ve své účetní evidenci použití dotace odděleně.
16) V případě nesplnění závazků uvedených v odstavci 7, 8 a 9 a v případě porušení rozpočtové kázně při nakládání s dotací bude
toto sankcionováno v souladu s § 44a odst. 4 písmeno c) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších
předpisů.
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 přijatou dotaci ze státního rozpočtu podle vyhlášky č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví
zásady a termíny ﬁnančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními ﬁnančními aktivy nebo Národním fondem.
Způsob realizace Státního integračního programu je stanoven v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtové kapitoly 314
– Ministerstvo vnitra ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících, jež jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů
a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících a jsou přílohou tohoto rozhodnutí. Originál tohoto
Rozhodnutí obdrží obec a jeho kopii krajský úřad.
podpis ministra vnitra
razítko ministerstva vnitra
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Zásady – příloha č. 8

VZOR SMLOUVY
Smlouva
o úhradě čistého nájemného nebo jeho části podle varianty č. II A ve smyslu Zásad pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu ve prospěch obcí prostřednictvím krajů na zajištění bydlení azylantů v roce 2008 a v letech následujících, jež
jsou přílohou usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících.
Obec ………
adresa ………
IČ: ………....
zastoupená …….. starostou 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 azylanta
(dále jen azylant)
na straně třetí
spolu uzavírají následující smlouvu:
Čl. I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je úhrada čistého nájemného nebo jeho části na zajištění bydlení pro oprávněnou osobu.
Čl. II.
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou pro zařazení do státního integračního programu je azylant ve smyslu § 2 odst. 5 a § 94 odst. 2 zákona č.
325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, který se rozhodl v rámci zajištění bydlení pro variantu č. II A, která je
uvedena v usnesení vlády České republiky ze dne 14. května 2008 č. 543 o zabezpečení integrace azylantů a osob požívajících
doplňkové ochrany v roce 2008 a v letech následujících.
Čl. III.
Podmínky pro úhradu čistého nájemného nebo jeho části
1. Obec poskytne opakovaně úhradu čistého nájemného nebo jeho části v maximální výši …,- Kč měsíčně počínaje měsícem
… pronajímateli bytu č. …o velikosti … na adrese … , jenž je jeho vlastníkem1), a to nejdéle po celkovou dobu osmi let, tj.
max. 96 měsíců nebo po dobu kratší, jestliže došlo k zániku azylu2).
1 Doklad o vlastnictví bytu (výpis z katastru nemovitostí) nebo oprávnění k pronájmu (smlouva s vlastníkem bytu) s minimální platností tří
měsíců, je přílohou této smlouvy.
2 § 18 zákona 325/1999 Sb.
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2. Byt budou užívat tito azylanti: … (u všech azylantů bude na tomto místě uvedeno: jméno, příjmení, datum narození, státní
příslušnost a číslo průkazu povolení k pobytu azylanta).
3. Dotace, která je určena pouze na úhradu čistého nájemného nebo jeho části, bude převedena z bankovního účtu obce č. …
vedeného u …ul. … č. … PSČ… na bankovní účet pronajímatele č. … vedeného u … ul. ….č. … PSČ… .
a) v případě prvého převodu ﬁnančních prostředků, tj. po uzavření této smlouvy do doby než ﬁnanční prostředky na úhradu
čistého nájemného nebo jeho části obdrží obec na svůj účet (jedná se o administrativní zajištění převodu těchto prostředků
ze státu na obec), budou prostředky vyplaceny s prodlevou, která nebude předmětem sankce ze strany pronajímatele,
b) v případě dalších převodů ﬁnančních prostředků vždy na základě žádosti azylanta 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 s azylantem.
5. Pronajímatel se zavazuje bezprostředně informovat obec o všech změnách vyplývajících ze smlouvy o nájmu bytu s azylantem, které by ve svém důsledku obci neumožnily plnit závazek v čl. III. bodu 1.
6. V případě ukončení smlouvy o nájmu bytu se pronajímatel zavazuje o této skutečnosti informovat obec, a to nejpozději do
5 pracovních dnů.
7. Na žádost obce se pronajímatel zavazuje zajistit přístup do předmětného bytu za účelem kontroly, zda je byt užíván dohodnutým způsobem.
8. Nárok na úhradu čistého nájemného nebo jeho části vzniká dnem ... (uvede se den stanovený v rozhodnutí ministra vnitra);
převod dotace je podmíněn zasláním kopie této smlouvy ministerstvu.
9. Azylant souhlasí s tím, že pro zajištění plynulé úhrady čistého nájemného nebo jeho části je povinen žádat obec opakovaně,
a to v termínu do 10. dne následujícího měsíce. Nájemné je hrazeno za uplynulý kalendářní měsíc.
10. Poruší-li pronajímatel povinnosti stanovené v odstavcích 5 až 7, 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 azylant.

2.

Změny a doplňky k této smlouvě lze učinit pouze písemně.

3.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
…………………………
za obec

…………………………
pronajímatel
…………………………
azylant
V …………………… dne ………… 20……
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Procentní podíly krajů pro zajištění bydlení v roce 2008
Praha
16 % (32 osob)
Středočeský kraj
10 % (20 osob)
Jihočeský kraj
10 % (20 osob)
Plzeňský kraj
10 % (20 osob)
Královéhradecký kraj
8 % (16 osob)
Jihomoravský kraj
8 % (16 osob)
Moravskoslezský kraj
4 % (8 osob)
Vysočina
6 % (12 osob)
Olomoucký kraj
6 % (12 osob)
Zlínský kraj
4 % (8 osob)
Ústecký kraj
4 % (8 osob)
Liberecký kraj
4 % (8 osob)
Pardubický kraj
6 % (12 osob)
Karlovarský kraj
4 % (8 osob)
———————————————————
Celkem
100 % (200 osob)
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Příloha č. 3
k usnesení vlády
ze dne 14. května 2008 č. 543

Výše dotace
obcím podle varianty č. II
(na podporu nájemního bydlení II A nebo na zajištění pobytu
zdravotně postižených či osob v důchodovém věku II B)
Tabulka č. 1 – Dotace na čisté nájemné azylantům
výše dotace na čisté
výše dotace na čisté
počet osob
nájemné za měsíc
nájemné za rok
1 až 2
5 000
60 000
3 až 5
6 000
72 000
6 a více
7 000
84 000

výše dotace na čisté
nájemné za 8 let
480 000
576 000
672 000

Tabulka č. 2 – Dotace na rozvoj obce
výše dotace na rozvoj
výše dotace na rozvoj
výše dotace na rozvoj
infrastruktury obce za měsíc infrastruktury obce za rok infrastruktury obce za 8 let
2 000
24 000
192 000
2 000
24 000
192 000
2 000
24 000
192 000
Důležitá ustanovení:
Varianta č. II A
Dotace na úhradu čistého nájemného nebo jeho části a na rozvoj infrastruktury obce bude azylantům a obci poskytována po dobu
8 let v uvedené výši nebo po dobu kratší dobu, jestliže došlo k zániku azylu.
Varianta č. II B
Dotace na úhradu pobytu azylantů v zařízení sociálních služeb i na rozvoj infrastruktury obce bude poskytována bez časového
omezení nebo po dobu kratší, jestliže došlo k zániku azylu.
Výše dotace na úhradu pobytu v zařízení sociálních služeb bude poskytována ve výši úhrady stanovené ve smlouvě, maximálně
však ve výši částek, které stanovuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Výše dotace na rozvoj infrastruktury obce bude poskytována ve stejné výši jako je uvedeno v tabulce č. 2.
Vysvětlivky:
Tabulka č. 1 - výše dotace na čisté nájemné azylantovi podle počtu osob v rodině azylanta za uvedená období
Tabulka č. 2 - výše dotace na rozvoj infrastruktury obce podle počtu osob v rodině azylanta za uvedená období
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1.
SMĚRNICE
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 27 985/2007 – 26 ze dne 16. května 2008, kterou se
mění směrnice č. j. 28 768/2005-45 ze dne 12. prosince 2005,
kterou se stanoví závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis finančních prostředků státního
rozpočtu přidělovaných podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí obecní úřady
obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst. 7
písm. a) zákona č. 561/2004 Sb.
Odvětví: školství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souladu
s § 170 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., tuto směrnici:

ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle kterých provádějí
obecní úřady obcí s rozšířenou působností návrhy rozpisů rozpočtů ﬁnančních prostředků státního rozpočtu podle § 161 odst.
7 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., se slova „dalších alespoň 20
% nejpozději do 30. září“ zrušují.

Čl. 1
Čl. 2
V čl. II odst. 2 směrnice č. j. 28 768/2005-45, kterou se stanoví
závazné zásady, podle kterých provádějí krajské úřady rozpis
ﬁnančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných podle
§ 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základ-

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Ondřej L i š k a v. r.
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SDĚLENÍ MINISTERSTVA VNITRA

(dle čl. 6 odst. 6 Instrukce Ministerstva vnitra České republiky ze dne 25. 5. 1992 č.j. VSC/1 – 793/92, o spisové službě)
Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo ke ztrátě úředních
razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 18 mm s textem
Statutární město Brno
Městská část Brno – jih
Mariánské nám. 13, 617 00 Brno
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 2 a k jeho ztrátě
došlo dne 28. února 2008.

Kulatého razítka o průměru 20 mm se státním znakem ČR
a s textem
MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA
odbor
Obecní živnostenský úřad
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 2 a k jeho odcizení
došlo dne 6. května 2008.
Hranatého razítka o rozměrech 50 x 20 mm s textem

Hranatého razítka o rozměrech 42 x 16 mm s textem
Magistrát města Kladna
Odbor životního prostředí
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 6 a k jeho ztrátě
došlo dne 21. března 2008.
Kulatého razítka o průměru 35 mm se znakem statutárního
města Liberec a s textem

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBRUŠKA
odbor
Obecní živnostenský úřad
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 2 a k jeho odcizení
došlo dne 6. května 2008.
V budově obecního úřadu Šaratice došlo v noci z 12. na 13.
března 2008 k odcizení následujících čtyř razítek

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Kulatého samonamáčecího razítka o průměru 30 mm se státním
znakem ČR, evidenční číslo 3, s textem

Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 5 a jeho ztráta byla
zjištěna dne 31. března 2008.

OBEC ŠARATICE

Ministerstvo vnitra sděluje, že došlo k odcizení úředních
razítek:
Hranatého razítka o rozměrech 37 x 12 mm s textem

Kulatého samonamáčecího razítka o průměru 35 mm se státním
znakem ČR, označeného *, s textem
OBEC ŠARATICE

OBECNÍ ÚŘAD
KOKORY

Hranatého samonamáčecího razítka o rozměrech 36 x 12 mm,
bez evidenčního znaku, s textem

Razítko nebylo opatřeno evidenčním číslem a k jeho odcizení
došlo dne 24. dubna 2008.

OBEC ŠARATICE
Náves 83, 683 52
OKRES VYŠKOV

Hranatého razítka o rozměrech 45 x 20 mm s textem
Městský úřad Vítkov
ﬁnanční odbor
náměstí Jana Zajíce 7
749 01 Vítkov
IČ 00300870 DIČ 384-00300870
Razítko bylo opatřeno evidenčním číslem 2 a k jeho odcizení
došlo pravděpodobně dne 23. dubna 2008.

Hranatého samonamáčecího razítka o rozměrech 40 x 9 mm,
bez evidenčního znaku, s textem
OBECNÍ ÚŘAD
v Šaraticích, okres Vyškov
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Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 3. dubna 2008 došlo
k odcizení:

Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 28. dubna 2008 došlo
ke ztrátě:

Průkazu sociálního pracovníka k provádění sociálního šetření
a kontroly využívání příspěvku na péči. Průkaz o rozměru šířka
98 mm, výška 68 mm, obsahoval následující údaje:

Služebního průkazu rybářské stráže a odznaku rybářské stráže
č. 10185. Průkaz byl vystaven na jméno František Bém, obvod
působnosti byl stanoven na všechny revíry ČRS, VÚS pro severní Moravu a Slezsko. Průkaz i odznak vydal Magistrát města
Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava. Nález průkazu
a odznaku nebo pokus o jeho zneužití je třeba oznámit tomuto
správnímu orgánu.

označení úřadu – Městský úřad Cheb
Identiﬁkační průkaz sociálního pracovníka
fotograﬁe 35mm x 45 mm
příjmení, jméno – Ladislava Cetkovská
evidenční číslo průkazu 16
platný od 1. 1. 2007
vlastnoruční podpis držitele průkazu
razítko a podpis – malé kulaté razítko Městského úřadu Cheb,
podpis tajemníka – Sýkora
2. strana – poučení:
Tento průkaz je zvláštním oprávněním ve smyslu ustanovení
§ 29 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, které opravňuje zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu
obce s rozšířenou působností vstupovat na základě souhlasu
osoby do obydlí, v němž osoba žije, za účelem provedení sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku na péči.
V případě pochybností o pravosti tohoto průkazu kontaktujte prosím pro ověření tel. číslo 354 440 249.
Tento průkaz je vlastnictvím Města Chebu. v případě nálezu
jej prosím vraťte na adresu: Město Cheb, 26. dubna 4, 350
02 Cheb
Průkazu zaměstnance o rozměru šířka 105 mm, výška 62 mm,
s údaji:
Ladislava Cetkovská
nar. 14. 11. 1954 je zaměstnancem Městského úřadu Cheb
ve funkci: sociální pracovnice
podpis tajemníka – Sýkora
fotograﬁe 35mm x 45 mm
datum vydání: 25. 4. 2003, malé kulaté razítko Městský úřad
Cheb
2. strana:
znak republiky - Město Cheb – znak města
Průkaz zaměstnance městského úřadu
průkaz č. 20/2003
platí s občanským průkazem č: 100219065

Ministerstvo vnitra sděluje, že dne 17. května 2008 došlo
ke ztrátě:
Služebního průkazu zaměstnankyně odboru sociálních věcí
a zdravotnictví statutárního města Děčín. Průkaz s číslem 0221
byl vystaven na jméno Marcela Černá.
Držitel průkazu je oprávněn:
– navštěvovat rodinu a dítě v obydlí (§ 52 zákona 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších
předpisů, dále jen zákon)
– sledovat vývoj dětí svěřených do výchovy jiných fyzických
osob než rodičů (§ 19 odst. 5 zákona)
– sledovat výkon ústavní a ochranné výchovy (§ 29 odst. 1-3
zákona)
– navštěvovat mladistvé ve výkonu vazby a trestu odnětí
svobody a děti, o něž ve věznici pečuje matka odsouzená
k trestu odnětí svobody (§ 34 odst. 3 písm. a), b) zákona).
Tento průkaz je vlastnictvím statutárního města Děčín, v případě nálezu se má vrátit na adresu: Statutární město Děčín,
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín.
V případě pochybností o pravosti průkazu je možné ověření na
tel. čísle 412 593 304.
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Od: Vítoš, s.r.o.
Suchdolská 169/13
165 00 Praha 620

TZ
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225 00 Praha 025
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