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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 107627/2017
spisový znak: KHEJ 103344/2017/kakr/3

datum: 14.09.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů

Dne 31.08.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 31.08.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
Žádost o poskytnutí statistických údajů za rok 2016 týkajících se žadatelů o mezinárodní ochranu a držitelů jedné z forem
mezinárodní ochrany podle §12, §13, §14, §14a, §14b zákona č. 325/1999. Sb. o azylu

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

Vaší žádosti jsme vyhověli a Vámi požadované informace zasíláme níže ve vyplněných tabulkách a komentářích pod tabulkami.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz
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1. Kolik držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999 Sb. v roce
2016 podalo žádost o nostrifikaci, které spadaly do kompetence vašeho kraje
Empl. 18

Typ mezinárodní ochrany

Počet podaných žádostí o Počet žádostí, kterým
nostrifikaci v roce 2016
bylo v roce 2016 kladně
vyhověno
2
2
mezinárodní

Žadatelé o
ochranu
Osoby s uděleným azylem
podle §12 a §13 zákona o
azylu
Z toho osoby přesídlení uprchlíci,
kteří získali azyl podle §12, § 13
nebo §14 (přesídlení uprchlíci dle
spolupráce s UNHCR)*

Osoby s uděleným azylem
podle §14 zákona o azylu
osob s udělenou doplňkovou
ochranou podle §14a a 14b
zákona o azylu
CELKEM (všechny typy
mezinárodní ochrany)

1

1

1

1

1

1

2

2

*
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4e2d65a79/unhcr-resettlement-handbook-country-chapter-czechrepublic.html

2. Kolik žadatelů o a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona č. 325/1999
Sb. navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 školy spadající do kompetence vašeho
kraje…
Edu. 1

Typ mezinárodní ochrany

MŠ
ZŠ
muži ženy muži ženy

SŠ
muži ženy

VŠ
muži ženy

Žadatelé o mezinárodní ochranu
Osoby s uděleným azylem podle
§12 a §13 zákona o azylu
Z toho osoby přesídlení uprchlíci, kteří
získali azyl podle §12, § 13 nebo §14
(přesídlení
uprchlíci
dle
spolupráce
s UNHCR)*

Osoby s uděleným azylem podle
§14 zákona o azylu
osob s udělenou doplňkovou
ochranou podle §14a a 14b
zákona o azylu
CELKEM
(všechny
typy
mezinárodní ochrany)
*
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4e2d65a79/unhcr-resettlement-handbook-country-chapter-czechrepublic.html

Odpověď:
V tomto členění nemá JčK údaje k dispozici. K dispozici jsou pouze údaje za azylanty celkem, a to
v počtech MŠ = 0, ZŠ = 3 žáci, SŠ včetně VOŠ = 0. Údaje o vysokých školách má MŠMT.
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3. Kolik dětí žadatelů a držitelů mezinárodní ochrany dle azylového zákona
č. 325/1999 Sb. navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 v školách spadajících do
kompetence vašeho kraje cílené vzdělávání …
Edu. 13

Typ mezinárodní ochrany

Úvodní
kurz kurzy ČJ
základní orientace
v Česku

podpora
pro
předškolní děti

Žadatelé o mezinárodní
ochranu
Osoby s uděleným azylem
podle §12 a §13 zákona o
azylu
Z toho osoby přesídlení uprchlíci,
kteří získali azyl podle §12, § 13 nebo
§14 (přesídlení uprchlíci dle spolupráce
s UNHCR)*

Osoby s uděleným azylem
podle §14 zákona o azylu
osob s udělenou doplňkovou
ochranou podle §14a a 14b
zákona o azylu
CELKEM (všechny typy
mezinárodní ochrany)
*
http://www.unhcr.org/protection/resettlement/4e2d65a79/unhcr-resettlement-handbook-country-chapter-czechrepublic.html

5. Jaké finanční prostředky byly v roce 2016 vynaloženy za zajištění výuky jazyka a
přípravy dětí žadatelů o mezinárodní ochranu a držitelů mezinárodní ochrany na
vzdělávání ve školách spadajících do kompetence vašeho kraje?
Edu 14
Žák (MŠ, ZŠ, SŠ)

Částka v korunách
(celkem uhrazeno státem za kurzy jazyka
a obecné orientace)

Žadatelé o mezinárodní ochranu
Osoby s udělenou mezinárodní ochranou
(azyl, doplňková ochrana)
Odpověď:
Požadované údaje v předepsané formě nemáme k dispozici.
Sdělujeme, že z rozvojového programu „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žákůcizinců z třetích zemí; č.j. MSMT-4100/2016-2 bylo vyčerpáno v roce 2016 v jihočeském kraji 930.352,Kč a z rozvojového programu „Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do základního vzdělávání dětí
osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie; č.j. MSMT-3393/2016 bylo vyčerpáno
v roce 2016 v jihočeském kraji 9.000,- Kč.
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