
Zařízení pro zajištění cizinců slouží k ubytování cizích státních příslušníků zajištěných Policií ČR a čekajících na některý ze způsobů 

realizace návratového procesu. Areál v  Bělé – Jezové je přizpůsoben k  pobytu žen, rodin a dalších ohrožených skupin. Kromě 

samotných podmínek bydlení je zde kladen důraz na přímou práci s klienty. Pokud rodinní příslušníci, po dobu jejich zajištění, 

nemohou svým dětem zařídit ubytování jinde, je jim umožněno společné soužití v zařízení. Po dobu zajištění rodičů je ubytovaným 

dětem věnována mimořádná pozornost.



V důsledku migrační krize bylo zařízení 
počínaje květnem 2015 vystaveno 
skokovému přílivu cizinců (v té době 
se jednalo o jediné ZZC). V první fázi 
na počátku srpna 2015 bylo urychleně 
zprovozněno a otevřeno nové ZZC 
Vyšní Lhoty, jež bylo určeno pro 
samostatné muže. Současně bylo 
rozhodnuto o otevření dalšího ZZC 
v Drahonicích pro samostatné muže 
zajištěné na území Čech. 

Obě tato rozhodnutí umožnila 
Ministerstvu vnitra určit ZZC Bělá 
– Jezová (jednoznačně objekt s ne-
jlepšími podmínkami pro pobyt) jako 
zařízení určené pro pobyt zranitelných 
skupin osob, především rodin s dětmi 
a samostatných žen. Ihned po tomto 
rozhodnutí (tedy cca v září 2015) 
byly navrženy a následně realizovány 
organizační, stavební a personální 
změny směřující k tomu, aby pod-
mínky pro děti ubytované v ZZC 
Bělá – Jezová se svými zajištěnými 
zákonnými zástupci byly co nejlepší 
s ohledem na jejich specifickou situaci.

Tyto změny vedoucí ke zlepšení 
podmínek pro výše zmíněnou skupinu 
osob byly realizovány v průběhu 
následujícího roku a budou probíhat 
také v roce 2017. Realizované úpravy 
reflektují nejen rozhodovací praxi 
Evropského soudu pro lidská práva, 
ale také standardy Úřadu Vysokého 
komisaře Organizace spojených 
národů pro uprchlíky. Cílem těchto 
změn je zlepšení podmínek s důrazem 
na humanizaci a zútulnění prostředí 
v zařízení zejména pro děti a další 
zranitelné skupiny.

Zařízení pro zajištění 
cizinců (ZZC) 
Bělá-Jezová

PROVOZUJEME
Provozujeme hned několik zcela rozdílných 
zařízení 

POSKYTUJEME
Poskytujeme v nich služby pěti hlavním 
skupinám klientů 

ZAJIŠŤUJEME
Zajišťujeme realizaci dobrovolných návratů 
do země původu 

PARTICIPUJEME 
Participujeme na programech přesídlení 

PŮSOBÍME
Působíme na laickou i odbornou veřejnost 
a spolupracujeme s řadou institucí a organizací 

ČERPÁME
Čerpáme na některé aktivity finanční 
prostředky z fondů Evropské unie 

ZABEZPEČUJEME
Zabezpečujeme ekonomický servis 
pro odbor azylové a migrační politiky MV

Správa uprchlických zařízení (dále jen „Sprá-
va”) je organizační složka státu zřízená Minis-
terstvem vnitra, která je podřízená prvnímu 
náměstkovi Ministerstva vnitra pro řízení se-
kce vnitřní bezpečnosti. Náplní naší práce 
je především provoz zařízení sloužících k 
realizaci části migrační a integrační poli-
tiky státu. 

Legislativa
Oblast azylu a migrace vymezuje především 
zákon č. 325/199 Sb., o azylu a zákon č. 
326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Tyto právní 
předpisy jsou harmonizovány s evropským 
právem, a zatímco první upravuje oblast mez-
inárodní ochrany, druhý řeší veškeré pobyty 
cizinců na území ČR. 



Všechny ubytovací objekty byly 
postupně znovu vymalovány, 
přičemž opakovaná výmalba je 
nyní realizována průběžně podle 
stavu prostor. Na obou ubytovacích 
objektech, prioritně určených pro 
ubytování rodin s dětmi (dále jen 
A a B), s ohledem na jejich stavební 
řešení ( jedná se v zásadě o ubytovací 
buňky, které se sestávají ze 2 pokojů, 
kuchyňky, a sociálních zařízení) byly 
vytvořeny dětské koutky tak, že 
jedna z původně ubytovacích buněk 
byla vyčleněna, stavebně uprave-
na a vybavena jako herna pro děti 
a,,obývací pokoj“ pro rodiče s dětmi. 
Na chodbách jednotlivých ubytoven 
byly demontovány kovové dveře, což 
umožnilo volný pohyb po chodbách 
24 hodin denně. 

Na ubytovacím objektu A byla jedna 
z místností vyčleněna jako inter-
netová místnost, jež byla vybavena 
internetovými kiosky. Klientům tak 
byla poskytnuta možnost přístupu 
k internetu, přičemž na základě 
dobrých zkušeností je plánováno 
rozšíření této služby také do dalších 
zařízení (viz. dále). Bylo zlepšeno 
vybavení pokojů, všechny postele 
byly nově natřeny, vybaveny novými 
matracemi s novými snímatelnými 
(čistitelnými) potahy. Kompletně 
byl obměněn informační systém, 
uvnitř objektů (ale i vně – viz. níže) 
byly instalovány nové přehledné 
umístěné nástěnky. Ve spolupráci 
s dětmi byla uvnitř objektů vytvořena 
nová výzdoba, např. na balkonových 
dveřích apod. 

Ve třetím ubytovacím objektu (ob-
jekt D) byla provedena komplexní 
rekonstrukce, společných sociálních 
zařízení na obou podlažích, dále 
byl objekt nově vymalován. Došlo 
k výměně všech dveří, byla vybu-
dována společenská místnost a 
jídelna.

realizované změny
DěTSKý KOuTEK

uMýVáRNAINfORMAČNí NáSTěNKyINTERNETOVé KIOSKy



Došlo ke zprovoznění (a vybavení 
nerezovým pultem s dřezem a ry-
chlovarnou konvicí) všech kuchyněk 
v ubytovacích buňkách objektů 
A a B – tyto místnosti byly dosud 
připraveny jako krizová ubytovací 
kapacita a k původnímu účelu nebyly 
využívány.

Byly provedeny drobné úpravy 
v ubytovacích místnostech (např. 
výměna osvětlovacích těles apod.), 
včetně částečné obměny vybavení 
( jiné postele, doplnění skříněk pro 
děti atd.).
 
V 1. pololetí r. 2017 jsou v uby-
tovacích objektech naplánovány 
následující úpravy a změny:

•  Zásadní změnu představuje výstav-
ba zcela nového ubytovacího ob-
jektu C s kapacitou 112 lůžek, který 
bude situován směrem do lesního 
porostu a jehož umístění umožní 
přímé napojení na dětské centrum, 
venkovní dětské hřiště a tělocvičnu. 
Tento objekt bude disponovat 
komplexním zázemím pro klienty, 
např. vlastním stravovacím provozem 
nebo pracovištěm zdravotnického 
personálu.

•  V návaznosti na výstavbu tohoto 
objektu se pak uvažuje o zřízení 
nového dětského centra (určeného 
pro objekty A a B) přímo v uby-
tovacím objektu A.

Probíhající úPravy

PLáNOVANá VýSTAVBA OBJEKTu DSPOLEČENSKá MíSTNOST



Byly propojeny vycházkové prostory 
objektů A a B tím, že bylo demon-
továno dělící oplocení. Zbytek 
oplocení byl pokryt fólií a využit jako 
výtvarná plocha či pro umístění ven-
kovních informačních nástěnek.

•  Byly demontovány mříže na ok-
nech ubytovacích objektů A a B v pl-
ném rozsahu. Bezpečnost dětí proti 
pádu z okna bude i nadále zajištěna 
alternativní technickou úpravou. 

•  Ve vycházkovém prostoru byly 
instalovány dětské hrací prvky (hou-
pačky, pískoviště apod.) a venkovní 
cvičební prvky. 

•  Linie oplocení byla upravena a do-
plněna tak, aby byl dětem umožněn 
volný přístup do dětského centra.

•  Byla provedena zásadní rekon-
strukce návštěvní místnosti, přičemž 
původní vybavení bylo obměněno 
za klasické stoly a židle, místnost byla 
doplněna o koutek pro děti s dět-
ským nábytkem. 

Ve vycházkových prostorech byly 
provedeny následující úpravy. 

•  Z dělícího oplocení u jednotlivých 
vycházkových prostor byl sejmut 
ostnatý drát včetně nosných prvků 
(bavoletů). 

•  Z vnějšího oplocení, které je 
součástí vycházkových prostor 
ubytovacích objektů, byl sejmut žilet-
kový drát (tzv. brunoválec). 

•  Podél vnějšího oplocení, nově 
opatřeného zeleným nátěrem, 
budou vysázeny túje, které přispějí 
ke ,,zneviditelnění“ plotu při pohledu 
z vnitřní části areálu. Toto opatření 
zamezí negativnímu působení na 
psychiku ubytovaných dětí a osob 
z řad zranitelných skupin.

vycházkové Prostory
OBJEKT A

OBJEKT A
NáVšTěVNí MíSTNOST



V roce 2015 byly ve zdravotním stře-
disku provedeny následující úpravy: 
Byla zřízena ordinace pediatra a 
zajištěna jeho přítomnost v ZZC. Od 
Armády České republiky (AČR) byl 
na dobu od října 2016 zapůjčen a 
u zdravotního střediska instalován 
mobilní rentgen, čímž byly prakticky 
eliminovány policejní eskorty klientů 
do nemocnice v Mladé Boleslavi. 
V roce 2016 byly ve zdravotním stře-
disku prováděny následující úpravy: 

•  Do ZZC Bělá – Jezová (v náhradě 
za zapůjčený rentgen od AČR) 
bylo pořízeno mobilní rentgenové 
pracoviště, které zde bude umístěno 
stabilně. Klienti tak nemusí absol-
vovat jízdy do externího zdravot-
nického zařízení za účelem pořízení 
rentgenových snímků. Došlo 
k výraznému zkrácení lékařských 
procedur. 

V následujícím období jsou ve 
zdravotním středisku plánovány tyto 
úpravy a změny: 

Součástí plánovaného objektu C, 
jenž bude v roce 2017 vybudován 
(viz. vizualizace str. 14), jsou i čtyři 
izolační pokoje s lékařským pokojem 
a samostatným vycházkovým pros-
torem, čímž bude výrazně zvýšena 
izolační kapacita ZZC.

zdravotní středisko

ZDRAVOTNí STřEDISKO ZDRAVOTNí STřEDISKO

ZDRAVOTNí STřEDISKO

RENTgEN



PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Klienti po celou dobu zajištění 
mohou využívat smluvně zajištěnou 
psychologickou péči. Dotace péče 
byla výrazně posílena. Důraz je 
kladen na spolupráci poskytovatele. 
Se sociálními pracovníky. V zařízení 
působí tlumočníci. V případě potře-
by zaměstnanci zajistí tlumočení do 
většiny mateřských nebo známých 
jazyků klientů. Sociální pracovníci jsou 
klientům k dispozici v pracovní dny 
od 7:00 do 15:30. Na stálé službě jsou 
vždy přítomni dva zaměstnanci ve dne 
i v noci. Přítomnost pedagoga volného 
času je zajištěna i během víkendů a 
svátků. Zajištěna je přítomnost ducho-
vních, pracovníků neziskových organ-
izací včetně externích zaměstnanců 
humanitárního šatníku, kde mají klienti 
možnost opatřit si ošacení s ohledem 
na roční období.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
Došlo ke zlepšení podmínek právního 
poradenství. Byly pro něj vyčleněny 
zvláštní prostory, které byly vybaveny 
nábytkem a technikou včetně tiskárny 
a telefonu. Co se samotného právního 
poradenství týče, klienti mohou 
s nezávislým právníkem konzulto-
vat svou situaci a případně využít 
opravných prostředků.

MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 
Pozornost je věnována stravování, 
zejména pro děti, které dostávají 
stravu 5x denně. Samozřejmostí je 
výběr z několika jídel. Pestřejší jsou 
hygienické balíčky, které cizinci obdrží 
společně s informačním balíčkem při 
ubytování. Důsledně byly zohledněny 
materiální potřeby dětí a také vol-
nočasové aktivity pro všechny věkové 
kategorie. Veškeré prostory využívané 
klienty byly upraveny a zútulněny 
včetně instalace lampiček na pokojích. 
Po otevření nového objektu C dojde 
ke zvýšení komfortu ubytování pro 
klienty a zázemí pro zaměstnance.

Poskytované služby
SPOLEČENSKá MíSTNOST

SPOLEČENSKá MíSTNOSTTěLOCVIČNA

PROSTORy PRO PORADENSTVí



V Zařízení pro zajištění cizinců 
Bělá-Jezová funguje dětské centrum, 
kde mohou ubytované děti nejen 
trávit volný čas, ale nabízí zároveň 
i další škálu činností obdobných těm 
v předškolních zařízeních. S dětmi 
v centru pracují vychovatelky a je 
jim k dispozici vybavení odpovídající 
jejich věku a potřebám. Vychovatelé 
směrují činnosti k všestrannému 
rozvoji dětí. Pro předškolní děti 
funguje dětské centrum jako obdoba 
mateřské školky a pro školou povin-
né děti plní centra funkci družiny.
Dětské centrum pořádají pro děti 
množství výletů, sportovních 
a vzdělávacích akcí.

Na práci vychovatelek, pedagogů, 
sociálních pracovníků a dalších 
odborníků dohlíží pracovníci nevlád-
ních organizací, státní zástupci nebo 
Veřejná ochránkyně práv. 

ŠKOLA
V zařízení se rovněž nachází třída 
pro děti školou povinné. Denně sem 
dochází pedagog ze základní školy 
v Bělé pod Bezdězem. Kromě stand-
ardních předmětů je pedagogem 
vyučován i český jazyk.

dětská centra

DěTSKé CENTRuM DěTSKé CENTRuM

DěTSKé CENTRuM

šKOLA



ZAJIŠTĚNÍ STRAVY

Všichni klienti mají na výběr 
z několika druhů pokrmů a to 
včetně vegetariánského menu nebo 
jídel neobsahující vepřové maso. 
Na základě rozhodnutí lékaře je 
klientům poskytována dietní strava 
např. pro diabetiky. Děti dostávají 
mezi hlavními jídly svačiny, těhotné 
nebo kojící ženy uzpůsobené balíčky.

služby klientŮm
JíDELNA POSILOVNA

KINOVýTVARNá DíLNA
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