VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 8. února 2006 č. 126
ke Koncepci integrace cizinců v roce 2005

Vláda
I. b e r e n a v ě d o m í
1. Zprávu o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2005, obsaženou v části IV materiálu
č.j. 118/06,
2. Plnění resortních plánů integračních politik a návrhů legislativních a praktických opatření
v rámci Koncepce integrace cizinců v roce 2005 Ministerstva práce a sociálních věcí,
Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva vnitra, Ministerstva kultury, Ministerstva
průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva
zdravotnictví, obsaženou v části VI, příloze č. 1, materiálu č.j. 118/06,
3. Bezpečnostní aspekty integrace cizinců, obsažené v části VI, příloze č. 3, materiálu
č.j. 118/06;
II. s c h v a l u j e
1. aktualizovanou Koncepci integrace cizinců, obsaženou v části III materiálu č.j. 118/06,
2. Komplexní návrh dlouhodobých legislativních a praktických opatření - návrh cílů
a opatření pro první fázi zavádění dlouhodobých legislativních a praktických opatření,
obsažený v části III materiálu č.j. 118/06 (dále jen „Komplexní návrh“),
3. Postup při realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006, obsažený v části V materiálu
č.j. 118/06 (dále jen „Postup“),
4. aktualizované Plány integrační politiky Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva
vnitra, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva zdravotnictví, obsažené v části VI, příloze
č. 2, materiálu č.j. 118/06,

5. uvolnění finančních prostředků ve výši 25 000 tis. Kč ze státního rozpočtu České
republiky na rok 2006, rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Integrace
cizinců, a to do rozpočtové kapitoly
a) Ministerstva práce a sociálních věcí

9 000 tis. Kč,

b) Ministerstva vnitra

5 000 tis. Kč,

c) Ministerstva zdravotnictví

3 000 tis. Kč,

d) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

3 800 tis. Kč,

e) Ministerstva kultury

2 500 tis. Kč,

f) Ministerstva průmyslu a obchodu

600 tis. Kč,

g) Ministerstva pro místní rozvoj

600 tis. Kč,

h) Českého statistického úřadu

500 tis. Kč;

III. u k l á d á
1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
a) zajistit realizaci a koordinaci Postupu,
b) realizovat úkoly vyplývající z Postupu a z Komplexního návrhu,
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,
f) zpracovat a vládě do 31. prosince 2006 předložit Zprávu o realizaci Koncepce
integrace cizinců v roce 2006 s návrhem na další postup,
2. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, kultury, pro místní rozvoj, zdravotnictví
a ministryni školství, mládeže a tělovýchovy
a) realizovat úkoly vyplývající z Postupu a z Komplexního návrhu,
b) do 28. února 2006 předložit místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních
věcí informaci o personálním zajištění agendy integrace cizinců v rámci svého resortu,
c) do 31. května 2006 zaslat místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
informaci o vybraných projektech na podporu integrace cizinců v roce 2006,
d) do 30. září 2006 zaslat místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí
informaci o plnění úkolů vyplývajících z Postupu a z Komplexního návrhu,
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e) spolupracovat s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí při
plnění úkolů uvedených v bodě III/1 tohoto usnesení,
3. ministru zdravotnictví zpracovat a vládě do 31. prosince 2006 předložit návrh
legislativních změn uvedených v bodě 6.1. a 6.2. Komplexního návrhu,
4. ministrům vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, zdravotnictví a ministryni
školství, mládeže a tělovýchovy pokračovat v realizaci resortních aktualizovaných Plánů
integrační politiky podle bodu II/4 tohoto usnesení,
5. 1. místopředsedovi vlády a ministru financí realizovat na žádost příslušných členů vlády
rozpočtová opatření podle bodu II/5 tohoto usnesení,
6. ministru vnitra zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů
a orgány obcí;
IV. v y z ý v á předsedy Českého statistického úřadu a Akademie věd České republiky,
hejtmany, primátory hlavního města Prahy a statutárních měst, představitele Asociace krajů
a Svazu měst a obcí České republiky, starosty obcí s pověřenými obecními úřady,
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 až 4 tohoto usnesení.

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

Předseda vlády
Ing. Jiří P a r o u b e k , v. r.
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