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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 13. ledna 2003 č. 55 + P
k účinnosti Koncepce integrace cizinců na území České republiky
a další rozvoj této koncepce po vstupu České republiky
do Evropské unie
Vazba na záznam z jednání vlády:

Vláda
I. b e r e n a v ě d o m í
1. Účinnost Koncepce integrace cizinců na území České republiky (dále jen „Koncepce“),
obsaženou v části III materiálu č. j. 8/03,
2. Rozvoj Koncepce po vstupu České republiky do Evropské unie, obsažený v části V materiálu
č. j. 8/03,
3. Koncepci výběru a zpracování statistických údajů spojených s migrací a integrací cizinců na
území České republiky, obsaženou v Příloze č. 2 části VII materiálu č. j. 8/03;
II. s c h v a l u j e
1. Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců, obsažené v příloze tohoto usnesení,
2. další postup při Realizaci Koncepce v roce 2003, obsažený v části IV materiálu č. j. 8/03 (dále
jen „postup“),
3. uvolnění částky 22 000 tis. Kč na zajištění úkolů spojených s realizací Koncepce v roce 2003,
a to z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Prostředky na zabezpečení
uprchlíků a přesídlenců v roce 2003, v rozsahu, zamě-

ření a způsobem uvedeným v postupu a v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová
pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a to do rozpočtové kapitoly

a) Ministerstva vnitra ve výši 6 000 tis. Kč na úhradu nákladů tohoto mi- nisterstva spojených s
koordinací a realizací Koncepce v roce 2003,
b) Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4 500 tis. Kč,
c) Ministerstva zdravotnictví ve výši 2 500 tis. Kč,
d) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 3 000 tis. Kč,
e) Ministerstva kultury ve výši 3 000 tis. Kč,
f) Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 500 tis. Kč,
g) Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1 000 tis. Kč,
h) Akademie věd České republiky ve výši 1 000 tis. Kč,
i) Českého statistického úřadu ve výši 500 tis. Kč
a to na náklady spojené s realizací Koncepce v roce 2003, v rozsahu, zaměření a způsobem podle
postupu;
III. u k l á d á
1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
a) zajistit realizaci a koordinaci Koncepce v roce 2003 podle postupu,
b) vytvářet podmínky pro postupnou realizaci koncepce uvedené v bodě I/3 tohoto usnesení v
souladu s postupy uvedenými v této koncepci,
c) navrhnout v případě potřeby legislativní úpravy výkonu státní správy v oblasti integrace
cizinců na území České republiky a jejího výkonu v přenesené působnosti v souladu s postupem,
d) projednat s ministrem práce a sociálních věcí převod agendy spojené s koordinací realizace
Koncepce na Ministerstvo práce a sociálních věcí v souladu s postupem,
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e) zpracovat a vládě do 31. prosince 2003 předložit materiál o realizaci Koncepce v roce 2003 a
její další rozvoj v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a rozšířit tento
materiál o výsledky jednání podle bodu III/1d tohoto usnesení a o komplexní návrh
dlouhodobých legislativních a praktických opatření v rámci Koncepce v souvislosti se vstupem
České republiky do Evropské unie,
f) seznámit
fa) hejtmany s postupem a Koncepcí pro rok 2003,

fb) starosty obcí s rozšířenou působností, představitele nestátních neziskových organizací,
účelových zařízení církví a představitele Asociace krajů a Svazu měst a obcí s postupem,
Koncepcí pro rok 2003 a s tímto usnesením,
2. ministru financí uvolnit a převést finanční prostředky podle bodu II/3 tohoto usnesení,
3. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, místopředsedovi vlády, ministru
spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády a místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj,
lidská práva a lidské zdroje spolupracovat s 1. místo- předsedou vlády a ministrem vnitra při
koordinaci Koncepce a při realizaci úkolů podle bodu II/2 a III/1a až e tohoto usnesení,
4. ministrům práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, financí, kultury, pro místní rozvoj a
ministryním zdravotnictví a školství, mládeže a tělovýchovy
a) spolupracovat s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra při koordinaci Koncepce a při
realizaci úkolů podle bodu II/2 a III/1a až e tohoto usnesení,
b) předložit do 31. ledna 2003 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra návrh projektů a studií
ministerstva v oblasti integrace cizinců v roce 2003 v souladu s požadavky obsaženými v
postupu,
c) předložit do 30. června 2003 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra návrh legislativních a
praktických opatření ministerstva v rámci Koncepce v sou-vislosti se vstupem České republiky
do Evropské unie a v souladu s požadavky obsaženými v postupu,
d) zajistit další rozvoj Plánu integrační politiky ministerstva v roce 2003 a předložit do 31. srpna
2003 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra plány integrační politiky ministerstva v letech
2004 až 2006 v souladu s požadavky obsaženými v postupu,

5. ministru práce a sociálních věcí vyzvat sociální partnery na nejbližším zasedání Rady
hospodářské a sociální dohody ke spolupráci s 1. místopředsedou vlády a ministrem vnitra při
realizaci Koncepce, postupu a k plnění úkolů podle bodu III/1a až e tohoto usnesení,
6. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy předložit do 31. srpna 2003 1. místopředsedovi
vlády a ministru vnitra návrh plánu studií a výzkumů cizinců a jejich komunit z pohledu
integrace na území České republiky v letech 2004 až 2006, a to v souladu s požadavky
obsaženými v postupu,
7. místopředsedovi vlády pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje zajistit
prostřednictvím Rady pro výzkum a vývoj odborné posouzení návrhu uvedeného v bodě III/6
tohoto usnesení, a to v souladu s požadavky obsaženými v postupu;
IV. v y z ý v á
1. hejtmany
a) ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle bodu III/1a až e tohoto usnesení,
b) ke zpracování analýzy situace a postavení cizinců na základě podkladů bývalých okresních

úřadů v sídle kraje a k jejímu předložení 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra do 28. února
2003,
2. primátora hlavního města Prahy ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle bodu III/1a
až e tohoto usnesení,
3. primátory statutárních měst a starosty obcí s rozšířenou působností ke spolupráci při realizaci
postupu a úkolů podle bodu a III/1a až e tohoto usnesení,
4. předsedkyni Českého statistického úřadu ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle
bodu III/1a až e tohoto usnesení,
5. předsedkyni Akademie věd České republiky ke spolupráci při realizaci postupu a úkolů podle
bodu III/1a až e tohoto usnesení,
6. sociální partnery Rady hospodářské a sociální dohody ke spolupráci při realizaci úkolů
uvedených v bodě III/5 tohoto usnesení,
7. představitele Asociace krajů a Svazu měst a obcí České republiky ke spolupráci při realizaci
postupu a úkolu podle bodu III/1a až e tohoto usnesení,
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8. představitele nestátních neziskových organizací a účelových zařízení církví ke spolupráci při
realizaci postupu a úkolů podle bodu III/1a až e tohoto usnesení.

Provedou:
1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí,
místopředseda vlády, ministr spravedlnosti a
předseda Legislativní rady vlády,
místopředseda vlády pro výzkum
a vývoj, lidská práva a lidské zdroje,
ministři financí, práce a sociálních věcí,
pro místní rozvoj, kultury,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
předsedkyně Českého statistického úřadu

Na vědomí:
hejtmani,
primátoři statutárních měst,
předsedkyně Akademie věd České republiky

Předseda vlády
PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 13. ledna 2003 č. 55

Zásady
politiky vlády v oblasti migrace cizinců
Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců jsou základním dokumentem a východiskem pro
budování moderní a cílené Koncepce imigrační politiky České republiky. Jsou předznamenáním
začlenění České republiky do Evropské unie a výrazem ochoty vlády podílet se na harmonizaci
migračních politik jednotlivých států v rámci Evropské unie a efektivním řízení migrace v
Evropě.
Znění jednotlivých zásad vyjadřuje vůli České republiky aktivně a zodpovědně se zabývat
migrační politikou při respektování závazků plynoucích z mezinárodních úmluv, smluv a
doporučení mezinárodních organizací pro oblast migrace.
Zásada 1
Česká republika s ohledem na mezinárodní závazky, které pro ni vyplynou z členství v Evropské
unii, důsledně prosazuje řídící roli státu v oblasti migrace.
Zásada 2
Migrační politika státu je založena na koordinovaném postupu všech státních orgánů, orgánů
územní a zájmové samosprávy a na podpoře ze strany dalších subjektů zabývajících se migrací.
Zásada 3
Migrační politika státu je zaměřena na odstraňování všech forem nelegální migrace a jiných
nelegálních aktivit a to jak opatřeními na poli mezinárodní spolupráce, tak i opatřeními
národními.
Zásada 4
Migrační politika státu neklade překážky legální migraci, a podporuje imigraci, která je pro stát a
společnost v dlouhodobé perspektivě přínosná.

Zásada 5
Realizace migrační politiky státu předpokládá široké zapojení nevládních a dalších organizací

občanské společnosti.
Zásada 6
Česká republika se spolupodílí na úsilí světového a evropského společenství na řešení
migračních důsledků humanitárních krizí a na odstraňování příčin těchto jevů.

