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Informace k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „informační zákon“)
Dne 18. ledna 2020 obdržela Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ
MV“ nebo „povinný subjekt“) Vaši žádost o poskytnutí informací podle informačního zákona.
V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám tímto povinný subjekt sděluje v zákonem
stanovené lhůtě následující informace.
SUZ MV provozuje několik typů zařízení, konkrétně přijímací střediska, pobytová střediska,
integrační azylová střediska a zařízení pro zajištění cizinců, v nichž vykonává činnosti vůči
různým kategoriím cizinců (žadatelé o udělení mezinárodní ochrany, držitelé mezinárodní
ochrany, zajištění cizinci) dle jejich konkrétního právního postavení. Činnost SUZ MV je mimo
jiné vymezena zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, zákonem
č. 325/1999 Sb. o azylu (dále jen „zákon o azylu“) a Zřizovací listinou organizační složky státu
SUZ MV.
Přijímací střediska slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní ochranu. Do
činností přijímacího střediska spadá poskytnutí ubytování, stravy, základních hygienických
prostředků, lékařské péče, sociálních a psychologických služeb a volnočasových aktivit. SUZ
MV provozuje přijímací středisko v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Václava Havla
v Praze (na vnější schengenské hranici) na adrese Areál mezinárodního letiště Václava Havla,
Aviatická 1017/12, 160 08 Praha 6 – Ruzyně a přijímací středisko v Zastávce na adrese
Havířská 514, 664 84 Zastávka. Po absolvování vstupních procedur v přijímacím středisku mají
ti žadatelé, kteří si nemohou ubytování zajistit vlastními prostředky a silami možnost, a to až
do vyřízení své žádosti o mezinárodní ochranu (v gesci odboru azylové a migrační politiky MV
– dále jen „OAMP“), využít ubytování v jednom z pobytových středisek.
Pobytová střediska slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými vstupními
procedurami v přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádosti o mezinárodní
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ochranu. Poskytované služby jsou obdobné jako v přijímacím středisku. SUZ MV provozuje
pobytová střediska v Kostelci nad Orlicí na adrese Tř. Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad
Orlicí, v Havířově na adrese Na Kopci 5, 735 64 Havířov – Dolní Suchá, v Zastávce na adrese
Havířská 514, 664 84 Zastávka a v Bělé pod Bezdězem na adrese Jezová 1501, 294 21 Bělá
pod Bezdězem.
Integrační azylová střediska provozovaná SUZ MV pak slouží pro dočasné ubytování cizinců,
kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany a vstoupili
do Státního integračního programu. SUZ MV provozuje integrační azylová střediska v Brně na
adrese Tovačovského 3, 636 00 Brno – Židenice, v Jaroměři na adrese Kracíkova 18 P. O. Box
10/P, 551 02 Jaroměř, v Havířově na adrese Na Kopci 5, 735 64 Havířov – Dolní Suchá
a v Ústí nad Labem na adrese Husitská cesta 217/4, 400 05 Ústí nad Labem.
SUZ MV dále provozuje zařízení pro zajištění cizinců (dále jen „ZZC“), která jsou určena k
zajištění cizinců, jimž bylo vydáno cizineckou policií rozhodnutí o správním vyhoštění
a o zajištění. V ZZC mohou být umístěni i cizinci, kteří mají být transferováni do jiného
členského státu EU podle tzv. dublinského nařízení. SUZ MV provozuje dvě ZZC pro samotné
muže, a to ve Vyšních Lhotách na adrese Vyšní Lhoty 234, 739 51 Vyšní Lhoty a v Balkové na
adrese Balková 1, 331 65 Balková. Jedno ZZC je určeno pro rodiny s dětmi a další zranitelné
skupiny osob a nachází se v Bělé pod Bezdězem na adrese Jezová 1501, 294 21 Bělá pod
Bezdězem.
Centra na podporu integrace cizinců (dále jen „CPIC“) provozuje SUZ MV v deseti krajích jako
součást celorepublikové sítě integračních center. CPIC neslouží k ubytovávání cizinců, jedná
se vždy jen o kancelářské prostory. Primárním úkolem CPIC je důkladné sledování situace na
poli legálního zaměstnávání cizinců a zprostředkování výměny informací mezi zaměstnavateli,
obcemi a dalšími státními institucemi, jako jsou krajské úřady, cizinecká policie, státní
a městská policie, úřady práce, finanční úřady, živnostenské úřady apod.
Veškeré dotazované informace včetně rozpočtů jsou veřejně dostupné na webových stánkách
SUZ MV http://www.suz.cz; případně na portále https://smlouvy.gov.cz/.

v. z. JUDr. Bc. Michal Volf
vedoucí organizačního odboru SUZ MV
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ředitel SUZ MV
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