I. Návrh usnesení
Návrh
USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne……………..č……………..
k Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro
udělení trvalého pobytu
Vláda
I. s c h v a l u j e
1. Systém výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení
trvalého pobytu (dále jen „Systém“) uvedený v části III materiálu č.j.

/08, a to

s termínem realizace od 1. září 2008,
2. uvolnění částky 50 000 tis. Kč (ze státního rozpočtu na rok 2008 a 2009) pro zajištění
úkolů spojených s realizací Systému v letech 2008 a 2009, v rozsahu a zaměření
uvedeném v Systému, a navýšení rozpočtových kapitol:
a) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o 2 700 tis. Kč na plnění úkolů v roce
2008 a o 1 650 tis. Kč v roce 2009,
b) Ministerstva vnitra o 10 000 tis. Kč na plnění úkolů v roce 2008 a o 35 000 tis. Kč
v roce 2009,
3. s účinností od 1. září 2008 navýšení systemizace pracovních míst v rámci Ministerstva
vnitra o 4 tabulková místa na zajištění realizace Systému podle bodu I/1 tohoto usnesení a
úhradu mzdových nákladů a nákladů na zajištění materiálně technického vybavení v roce
2008 a 2009 z finančních prostředků uvedených v bodě I/2 b) tohoto usnesení;

II. u k l á d á
1. ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy:
a) do 31. srpna 2008 vydat novelu vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách
s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách,
b) do 31. srpna 2008 vydat vyhlášku podle § 182a odst. 2 zákona 326/1999 Sb., o pobytu
cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
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c) zajistit realizaci Systému a průběžnou informovanost cizinců o požadavcích a
možnostech vykonání zkoušky z českého jazyka podle bodu I/1 tohoto usnesení,
d) do 31. března 2009 podat Komisi ministra práce a sociálních věcí pro integraci
cizinců, jako poradnímu orgánu ministra a meziresortnímu koordinačnímu orgánu,
informaci o dosavadním průběhu realizace Systému,
e) ve spolupráci s místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí a ministrem
vnitra nejpozději do 30. listopadu 2009 zpracovat a vládě předložit vyhodnocení
realizace Systému v roce 2009 spolu s návrhy na potřebné úpravy systému
a finančními požadavky na jeho realizaci v roce 2010,
2. ministrovi vnitra v jeho gesci zajistit podmínky pro realizaci Systému a za tímto účelem
zejména:
a) vyhlásit pravidla poskytování dotací z kapitoly 314 Ministerstva vnitra školám, které
budou poskytovat bezúplatné zkoušky z českého jazyka podle bodu I/1 tohoto usnesení,
b) zajistit průběžnou informovanost cizinců o požadavcích a možnostech vykonání
zkoušky z českého jazyka podle bodu I/1 tohoto usnesení,
3. ministrovi financí zajistit navýšení rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy a Ministerstva vnitra v roce 2008 podle bodu I/2 tohoto usnesení a při
přípravě státního rozpočtu na rok 2009 zajistit finanční prostředky podle bodu I/2 tohoto
usnesení.

Provedou:
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy,
ministr vnitra,
ministr financí.

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.
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