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Dobrý den, Ňehehnná nňi^,,,
piši ve věci poskytnuti informaci do výzkumu mé diplomové práce. Jsem studentkou magisterškéhô šťůdTä"
Vysoké školy ekonomické v Praze, oboru Mezinárodní obchod.
Diplomová práce se zabývá uprchlictvím v ČR, charakterizuje trendy uprchlictví, rozebírá postaveni ČR
jako hostujici země a řeší dopady uprchlictví na ekonomiku a pracovni trh České republiky.
V rámci mého výzkumu by mě zajímalo, jaké jsou náklady (zátěž státního rozpočtu) na žadatelé o
mezinárodní ochranul azylantyl držitelé doplňkové ochrany přebývající v uprchlických zařízeni. Vyčis|eni
jejich potřeb na ubytování, stravu, vzděláni, atd. Kdyby jste mi mohli tyto informace poskytnout, byla bych
Vám velice vděčná.

V příloze posilám formulář, obsahujici konkrétni žádost.

Děkuji mnohokrát.

Krásný den a jsem s pozdravem
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Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Jméno*: Pavlína

Datum narození/lČO*: 885630/ 5700

Adresa : ulice: Na Lani

město: Nový Jičín

Příjmení*: Vrbová

Titul: Be.

č.p.: 213

PSČ: 741 01

stát: Česká republika
(uvede se adresa místa trvalého pobytu, nebo není-li žadatel přihlášen k trvalému pobytu,

uvede se adresa bydliště a adresa pro doručování; adresa pro doručování se uvede jen jestliže

se liší od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; u právnických osob se uvede název,

identifikační číslo a adresa sídla nebo adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla;.

adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa).

Telefon: +420 604 251 885

E-mail:

Předmět*:

xvrbovap@seznam.cz

Diplomová práce: Uprchlictví v ČR - vliv na pracovní trh

Text*: Jsem studentkou magisterského studia Mezinárodního obchodu Vysoké Školy
ekonomické v Praze. Píši diplomovou práci na téma uprchlictví v ČR a konkrétně se
zabývám vlivem uprchlíkůl azylantůl držitelů doplňkové ochrany na Českou ekonomiku
a český pracovní trh. V mém výzkumu by mi byly nápomocné následující informace:

l. Finanční náročnost státního integračního programu.
2. Náklady na azylovou politiku.
3. Náklady na uprchlíky ČR jako hostující země. (Bulharsko například

uvádí, že na jednoho syrského uprchlíka vynaloží 600 EUR)
a. Bydlení azylantů
b. Vzdělávání azylantů
c. Integrace do lokální společnosti
d. Sociální zabezpečení, sociální dávky

4. Problematika remitencí u uprchlíků. Zdali jsou, jaká je jejich výše a
charakteristika?



5. Jakou měrou přispívají azylantil držitelé doplňkové ochrany do státního
rozpočtu?

Datum podání: 27. 2. 2014

* Povinné údaje

Tento vzor má pouze doporučující charakter

Žádost o poskytnutí informace podaná elektronickou cestou musí být zaslána na adresu
elektronické podatelny povinného subjektu
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SPRÁVA ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA

Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
Adresa pro doručováni:
PO BOX 110, 143 00 Praha 4

tel.: 974 827 118
fax: 974 827 280
e-mail: suz@mvcr.cz

Počet listů: l

Pavlína Vrbová
Na Lani 213
Nový Jičín
741 01
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Žádost o informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní Vrbová,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ohledně Vašeho dotazníku s tématem Uprchlictví
v ČR - vliv na pracovní trh, Vám sděluji následující:

l) otázky l a 2 - FinanČní nároČnost státního integraČního progranzu a Náklady na azylovou
problematiku nesouvisí se statusem Správy uprchlických zařízení MV, proto se případně
obrat'te na Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky,

2) Náklady na uprchlíky ČR jako hostu/"l'cí země- veškeré rozpočty a financování najdete na našich
internetových stránkách \\ uja<su7..cz.

3) Problenwtika remitence uprchlíků - zde Vás opět odkáži na ústřední orgán Ministerstvo nitra.
4) Jakou měrou přispívají azylanté/'držitelé doplňkové ochrany do .státního rozpočtu - z našeho

pohledu azylanté (tedy osoby, jimž byl udělen azyl) žijící V r,ašich Integračních azylových
střediscích, přispívají na náklady spojené s ubytováním.

Závěrem bych rád upozornil na pojmosloví uváděné ve Vašem dotazníku. Zákonem o azylu (zák. č.
325/1999 Sb., v platném znění) je definován pojem azylant, klasický pojem ,,uprchlík" je definován
Úřadem vysokého komisaře pro uprchlíky. Česká republika a české právo používá označení ,,žadatel o
udělení mezinárodní ochranu". výše uvedené pojmy mají tedy z logiky věci i jiný význam.
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