
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

                                                                                          Příloha č. 2

                                                                                          k usnesení vlády
                                                                                          ze dne 8. prosince 2014 č. 1014

Rozsah asistence

V souladu  s článkem  2  odst.  c)  Zásad,  které  jsou  uvedeny  v příloze  č.  1  tohoto 
usnesení  vlády,  má  ministr  vnitra  právo  rozhodnout  o  poskytnutí  individuální 
asistence přesídlovaným krajanům a jejich rodinným příslušníkům dle čl.  1  Zásad. 
Asistence  v níže  uvedeném  rozsahu  může být  poskytnuta  na  základě  individuálně 
podané žádosti krajanům, žádajícím o trvalý pobyt,  kteří  prokáží svou ekonomickou 
či sociální potřebnost.

1. Asistence na místě
Krajanům  žádajícím  o  povolení  k trvalému  pobytu  v ČR  lze  v  zemi  původu  poskytnout 
asistenci s podáním žádosti o trvalý pobyt. 
Touto činností je pověřen zejména místně příslušný Zastupitelský úřad ČR.

2. Asistence při transferu osob a majetku
Krajanům žádajícím o povolení k trvalému pobytu v ČR lze zajistit transfer ze země původu do 
ČR, a to ve formě financování nákladů, nebo části nákladů, na cestu, nebo přímým zajištěním 
přepravy, ke které je možno v odůvodněných případech využít letectvo Armády ČR. 
a) Asistence může být poskytnuta při transferu osob,
b) asistence může být v přiměřené míře poskytnuta i při přepravě jejich osobního movitého 

majetku.

3. Dočasné ubytování po příjezdu do ČR
Krajanům přesídleným do ČR může být  bezúplatně poskytnuto  dočasné ubytování včetně 
stravy na dobu 6 po sobě jdoucích měsíců. Tato doba může být v odůvodněných případech 
opakovaně prodloužena až na celkovou dobu 12 po sobě jdoucích měsíců. Tato doba slouží  
zejména k získání průkazů povolení k pobytu, absolvování integračního a jazykového kurzu 
a seznámení s životem v ČR.

4. Asistence při zajištění nájemního bydlení
Krajanům přesídleným do ČR může být poskytnuta asistence při zajištění trvalého bydlení.
Asistenci při zajištění bydlení zajišťuje smluvně vázaná třetí osoba. Náklady na tuto asistenci  
hradí na základě smlouvy Ministerstvo vnitra.

5. Asistence při zajištění zaměstnání
Krajanům přesídleným do ČR může být poskytnuta asistence při zajištění zaměstnání, a to 
buď  formou  asistence  při  vyhledávání  pracovního  místa,  nebo  formou  finanční  podpory 
zaměstnavateli při zřízení účelového pracovního místa. 
Asistence při zajištění zaměstnání probíhá ve spolupráci s Úřadem práce ČR a Ministerstvem 
práce a sociálních věcí.

6. Asistence  při  podávání  žádostí  podle  školského  zákona  nebo  zákona  o vysokých 
školách o uznání zahraničního vzdělání v ČR
Krajanům přesídleným do ČR může být
a) ve  spolupráci  s krajskými  úřady,  Ministerstvem  školství,  mládeže  a  tělovýchovy, 

Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany poskytnuta asistence při podávání žádostí 
podle školského zákona o vydání osvědčení o rovnocennosti nebo rozhodnutí o uznání 
platnosti zahraničních dokladů o dosažení základního, středního nebo vyššího odborného 



vzdělání v ČR, 

b) ve  spolupráci  s veřejnými  vysokými  školami,  Ministerstvem  školství,  mládeže  a 
tělovýchovy,  Ministerstvem  vnitra  a  Ministerstvem  obrany  poskytnuta  asistence  při 
podávání  žádostí  podle  zákona  o  vysokých  školách  o  uznání  v ČR  zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a dokladů o zahraničním vysokoškolském vzdělání.

7. Finanční výpomoc
Krajanům přesídleným do ČR může být při stěhování do místa trvalého bydliště poskytnuta 
jednorázová finanční výpomoc. Maximální výše poskytnuté finanční pomoci je 50 tis. Kč na 
každou dospělou  osobu a 20 tis.  Kč  na každou osobu do 18 let  věku  žijící  ve  společné 
domácnosti.
Finanční  prostředky  jsou  určeny  na  překlenutí  prvních  měsíců  pobytu  v místě  trvalého 
bydliště, zejména na hrazení poplatků spojených s užíváním bytu, nákup vybavení bytu apod.
Tyto  příspěvky  jsou  krajanům  vypláceny  Ministerstvem  vnitra  a  nejsou  započítávány  do 
celkového příjmu rodiny pro účely výplaty dávek státní sociální podpory ani   k nim nebude 
přihlíženo při hodnocení celkových sociálních a majetkových poměrů rodiny pro účely dávek 
pomoci v hmotné nouzi.

8. Jazykový a integrační kurz
Krajanům  přesídleným  do  ČR  může  být  poskytnut  základní  integrační  kurz.  Přesídleným 
krajanům může být dále poskytnut bezplatný kurz českého jazyka, nebo finanční prostředky 
pro zajištění individuální jazykové výuky.

9. Pomoc při integraci 
Krajanům přesídleným do ČR může být  poskytována asistence při  integraci  v době  jejich 
pobytu v místě jejich dočasného pobytu (podle bodu č. 3) a v prvních 6 měsících po jejich 
přestěhování do místa trvalého bydliště. Asistence zahrnuje zejména doprovody krajanů při 
jednání s úřady, úhradu správních poplatků, zajištění lékařské péče, předškolního vzdělávání,  
povinné školní docházky a středoškolského vzdělání. 

10. Závěrečná ustanovení
a) O poskytnutí asistence při přesídlení a jejím rozsahu rozhoduje, na základě posouzení 

individuálně podané žádosti, ministr vnitra s přihlédnutím k ekonomické a sociální situaci 
žadatele. 

b) O poskytnutí asistence podle bodu 1 rozhoduje ministr  zahraničních věcí ve spolupráci 
s ministrem vnitra.

c) Asistence může být, podle potřeby, poskytnuta i dílčím způsobem.
d) Za realizaci asistence je zodpovědné Ministerstvo vnitra, které ji zajišťuje ve spolupráci 

s věcně  příslušnými  resorty,  zejména  Ministerstvem  zahraničních  věcí,  Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních věcí.

e) Realizací  asistence  krajanům  žádajícím  o  povolení  k trvalému  pobytu  v ČR,  resp. 
přesídleným do ČR, nebo části této asistence, může být pověřen smluvně vázaný nestátní 
právní subjekt.

f) Na  poskytnutí  výše  uvedené  asistence  není  právní  nárok.  Asistence  je  nenárokovou 
podporou sloužící k usnadnění přesídlení krajanů do ČR v individuálních a odůvodněných 
případech.  Počet  osob,  kterým  lze  podporu  poskytnut,  může  být  omezen  vládou 
stanovenou kvótou.
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