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Vážení,

do rukou se Vám dostává výroční zpráva Správy uprchlických 
zařízení Ministerstva vnitra (dále jen SUZ MV) za rok 2019, 
jejímž prostřednictvím Vám chceme představit naši činnost 
za uplynulý rok.

Rok 2019 byl opět velmi bohatý na události a neočekávané 
výzvy, se kterými se musela SUZ MV vypořádat.

Jednou z takových výzev byla nutnost reagovat na skokový 
nárůst počtu ubytovaných klientů a rozšířit ubytovací kapa-
citu v našich pobytových střediscích. Po vzoru zřízení duál-
ního režimu v Zastávce u Brna v roce 2018 jsme přistoupili 
k podobnému kroku také v zařízení v Bělé-Jezové, kde byla 
část kapacity areálu vyhrazena pro nově zřízené pobytové 
středisko. Tím SUZ MV dostatečně efektivně a hospodárně 
využila svých pobytových a personálních kapacit. 

V oblasti zahraniční spolupráce jsme pokračovali v rozvíjení 
vztahů s našimi stávajícími zahraničními partnery a navazo-
vali partnerství nová. Pro nás nejdůležitější událostí v meziná-
rodních institucích byla říjnová konference EASO (European 
Asylum Support Office) v Brně, kterou měla SUZ MV tu čest 
organizovat.

Úspěšná byla i konference k desetiletému výročí fungování 
Regionálních integračních center (dále také Centra), která 
dnes tvoří komplexní síť po celém Česku. Centra, která 
SUZ MV provozuje v deseti krajích, dlouhodobě přispívají 
k  předcházení sociálně patologických jevů ve společnosti 
a  úspěšné integraci cizinců v konkrétních obcích a krajích 
ČR. Za posledních několik let se počet zde legálně žijících 
a  pracujících cizinců téměř zdvojnásobil, i proto je práce 
Center na podporu integrace cizinců nesmírně důležitá. 
V  oblasti integrace cizinců byl rok 2019 významný zejména 
díky definitivnímu rozhodnutí, které se promítlo do změny 
a  způsobu financování Center, v jehož důsledku se rozšíří 
nejen jejich schopnost flexibilněji reagovat na vývoj migrační 
situace v regionech, akční rádius, ale především cílová skupi-
na, kam budou nově patřit také občané EU. Na tuto změnu se 
dlouhodobě připravujeme.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Jedni z nejdůležitějších partnerů, se kterými spolupracujeme 
a snažíme se dlouhodobě rozvíjet dobré „sousedské vztahy“, 
jsou volení představitelé obcí, ale i obyvatelé regionů, kde 
působíme. Každoročním potvrzením tohoto vztahu je slav-
nostní setkání starostů těchto obcí s čelními představiteli 
ministerstva vnitra. Cílem tradice, která započala v roce 2016, 
je prodiskutovat aktuální témata týkající se dotčených obcí, 
současné trendy a vývoj v oblasti migrační politiky. Jedním 
z ústředních témat setkání je také vždy možnost čerpání do-
tací a příspěvků daným obcím nejen na jejich rozvoj, ale také 
na jejich bezpečnostní infrastrukturu z dotačního programu 
ministerstva vnitra. Proto mne nesmírně těší, že se i  loni 
podařilo toto setkání zorganizovat.

I z výše uvedeného vyplývá, že se SUZ MV chová odpovědně 
ke společnosti, svým klientům, partnerským organizacím, 
i ke svým zaměstnancům. Dosavadním vyvrcholením našich 
snah o společenskou odpovědnost bylo, když jsme se v loň-
ském roce stali členem Asociace společenské odpovědnosti 
(A-CSR), což je největší česká iniciativa společenské odpověd-
nosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) deklarovaných 
OSN. Vstup do Asociace zapojil naší organizaci do zajímavých 
projektů a akcí. Členství nám přináší řadu příležitostí, tematic-
kých přednášek, ale zároveň otevírá dveře novým kontaktům, 
díky kterým máme možnost šířit osvětu a informovanost 
o  problematice migrace, uprchlictví a integrace.

Na závěr bych rád poděkoval všem našim spolupracujícím 
institucím a externím spolupracovníkům, ale zejména všem 
zaměstnancům SUZky za skvěle odvedenou práci v  roce 
2019. Bez jejich profesionality a obětavého nasazení by naše 
organizace nemohla zodpovědně a úspěšně plnit své poslání. 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

ředitel
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Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen 
SUZ MV) je organizační složka státu, jež spadá do působnosti 
prvního náměstka ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní 
bezpečnosti a policejního vzdělávání.

Organizace byla zřízena k 1. 1. 1996. Vznikla vydělením 
z tehdejšího odboru pro uprchlíky (nyní odbor azylové a mi-
grační politiky – OAMP), aby byl oddělen výkon státní správy 
v oblasti azylové politiky a správního řízení o udělení azylu 
od zabezpečování služeb žadatelům o udělení mezinárodní 
ochrany. SUZ MV se tak stala praktickým realizátorem velké 
části azylové, migrační a integrační politiky státu.

ČINNOST SUZ MV
Stěžejní úlohou SUZ MV je provoz zařízení a poskytování 
služeb a činností sloužících k realizaci části azylové, mig-
rační a integrační politiky státu. SUZ MV úzce spolupracuje 
s dalšími složkami Ministerstva vnitra ČR – odborem azylové 
a migrační politiky (OAMP MV), Policií ČR (PČR), Zdravotnic-
kým zařízením Ministerstva vnitra (ZZMV) a dalšími státními 
i nevládními organizacemi. 

Činnosti SUZ MV jsou mimo jiné vymezeny zákonem 
č.  326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky 
a zákonem č. 325/1999 Sb. o azylu. SUZ MV se v rámci své 
činnosti řídí Zřizovací listinou.

SUZ MV: 
provozuje několik typů zařízení – přijímací střediska (PřS), 
pobytová střediska (PoS), integrační azylová střediska (IAS), 
zařízení pro zajištění cizinců (ZZC), 

poskytuje v nich služby různým kategoriím cizinců dle 
jejich právního postavení – žadatelům o udělení meziná-
rodní ochrany, držitelům mezinárodní ochrany, zajištěným 
cizincům, 

je generálním poskytovatelem integračních služeb pro 
držitele mezinárodní ochrany v rámci Státního integračního 
programu,

provozuje Centra na podporu integraci cizinců pro cizince 
ze třetích zemí v deseti krajích České republiky,

provozuje Koordinační centrum pro cizince v průmyslové 
zóně Kvasiny

zajišťuje realizaci dobrovolných návratů bývalých žadatelů 
o udělení mezinárodní ochrany do země původu,

zabezpečuje ekonomický a logistický servis pro OAMP 
MV

KLIENTI SUZ MV
Mezi klienty SUZ MV patří všechny kategorie cizinců pobý-
vajících na území ČR. Dle jejich právního postavení je lze 
rozdělit do následujících kategorií. 

Žadatel o udělení mezinárodní ochrany 
Cizinec, jenž požádal o mezinárodní ochranu v ČR nebo v ji-
ném členském státě Evropské unie a ČR je příslušná k jejímu 
posuzování. Mezinárodní ochranou se rozumí buď azyl, nebo 
doplňková ochrana. Těmto cizincům slouží přijímací a poby-
tová střediska. 

Azylant/Osoba požívající doplňkové ochrany
Cizinec s přiznanou mezinárodní ochranou buď ve formě 
azylu, nebo doplňkové ochrany. Vztahují se na něj stejná 
práva a povinnosti jako na cizince s trvalým pobytem (např. 
uplatnění na trhu práce, přístupu ke zdravotní péči nebo 
v  oblasti sociálního zabezpečení). Doplňková ochrana je na 
rozdíl od azylu udělována na dobu určitou a po této době je 
přezkoumáváno, zda trvají důvody, pro které byla udělena. 
Tito cizinci mohou vstoupit do státního integračního progra-
mu a pobývat v integračním azylovém středisku. 

Zajištěný cizinec
Cizinec, který vstoupil nebo pobýval na území České republi-
ky (Evropské unie) nelegálně. Z důvodu nelegálního pobytu 
byl zajištěn za účelem realizace správního vyhoštění, předání 
podle mezinárodní úmluvy nebo přímo použitelného předpi-
su EU. Tito cizinci jsou zajištěni v zařízení pro zajištění cizinců.

Cizinec z třetích zemí
Cizinec pocházející ze zemí mimo EU, v České republice žijí 
na základě povolení k pobytu. Tito cizinci mohou využívat 
služeb Center na podporu integrace cizinců.

Občan EU
Cizinec, občan členského státu Evropské unie, který v České 
republice legálně pobývá a pracuje. Tito cizinci mohou vyu-
žívat služeb Koordinačního centra pro cizince v průmyslové 
zóně Kvasiny.

ZAŘÍZENÍ PROVOZOVANÁ SUZ MV
AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ

Přijímací střediska (PřS)
Slouží k ubytování nově příchozích žadatelů o mezinárodní 
ochranu, a to až do doby ukončení základních vstupních 
procedur (zjištění totožnosti, podání žádosti o mezinárodní 
ochranu, zdravotní prohlídky). Je zde zajištěno ubytování, 
strava, základní hygienické prostředky, lékařská péče, sociální 
a psychologické služby a volnočasové aktivity.

SUZ MV provozuje přijímací středisko v tranzitním prostoru 
mezinárodního letiště Václava Havla v Praze (na vnější schen-
genské hranici) a přijímací středisko v Zastávce. 

Pobytová střediska (PoS)
Po absolvování vstupních procedur v přijímacím středisku 
mají žadatelé (ti, kteří si nemohou ubytování zajistit vlastními 
prostředky a silami) až do vyřízení své žádosti o mezinárodní 
ochranu (v gesci OAMP MV) možnost využít ubytování 

POSLÁNÍ A STRUKTURA
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v jednom z pobytových středisek. Středisko mohou opouštět, 
pobírají zde finanční příspěvky, sami si zajišťují přípravu jídla. 
Žadatelům jsou k dispozici sociální pracovníci, mohou vyu-
žívat z nabídky volnočasových aktivit, dobrovolných kurzů 
českého jazyka, právní a psychologické pomoci. 

SUZ MV provozuje pobytová střediska v Kostelci nad Orlicí, 
v Havířově, v Zastávce a v Bělé pod Bezdězem – Jezové.

Integrační azylová střediska (IAS)
Integrační azylová střediska slouží pro dočasné ubytování 
osob, kterým byla udělena mezinárodní ochrana formou 
azylu, nebo doplňkové ochrany, vstoupily do Státního inte-
gračního programu a nemají zajištěno jiné bydlení. Všem 
ubytovaným osobám je zde poskytována asistence sociál-
ního pracovníka, poradenství zaměřené k získání bydlení, 
zaměstnání a další integrační aktivity včetně kurzů českého 
jazyka coby stěžejní činnosti Státního integračního progra-
mu. Maximální doba pobytu cizinců je 18 měsíců, většina se 
však zdrží podstatně kratší dobu.

SUZ provozuje IAS v Brně, Jaroměři, Havířově a v Ústí nad 
Labem.

ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (ZZC)
Zařízení je určeno k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno cizi-
neckou policií rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. 

V ZZC mohou být umístěni i cizinci, kteří mají být transfero-
váni do jiného členského státu EU podle tzv. dublinského 
nařízení a u kterých panuje obava z útěku. V ZZC mohou 
pobývat i cizinci zajištění dle zákona o azylu vydaného OAMP. 
Zajištěny mohou být pouze osoby ve věku nad 15 let.

Vnější ostrahu ZZC zajišťuje Policie ČR, vnitřní soukromá bez-
pečnostní agentura. V zařízení též působí zaměstnanci OAMP.

Cizincům je poskytováno ubytování, strava, základní ma-
teriální zabezpečení. K dispozici jsou sociální pracovníci, 
pedagogové volného času, psycholog, právní služby a nutná 
a neodkladná zdravotní péče prostřednictvím Zdravotnické-
ho zařízení MV (ZZMV).

SUZ MV provozuje dvě ZZC pro samotné muže, a to ve Vy-
šních Lhotách (určeno pro oblast Moravy) a v Balkové (pro 
oblast Čechy). Jedno ZZC je určeno pro rodiny s dětmi a další 
zranitelné skupiny osob, pro které jsou vytvořeny podmínky 
zohledňující jejich specifické potřeby. Samotní muži zde 
umísťováni nejsou. Toto speciální ZZC se nachází v Bělé pod 
Bezdězem – Jezové.

Většina výše uvedených zařízení SUZ MV slouží rovněž jako 
skladové areály pro pobytová pracoviště OAMP, přičemž pra-
covníci SUZ MV zabezpečují podstatnou část servisu a údržby 
těchto pracovišť.

Centra na podporu 
integrace cizinců (CPIC)
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Pobytová střediska (PoS)
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INTEGRACE CIZINCŮ A DRŽITELŮ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
Státní integrační program
Hlavním cílem státního integračního programu je podpora 
integrace osob, kterým Česká republika udělila mezinárodní 
ochranu. 

SUZ MV je na základě zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, a usne-
sení vlády č. 36 ze dne 16. 1. 2017 ustanovena generálním 
poskytovatelem integračních služeb.

Mezi hlavní cíle SUZ MV při integraci držitelů mezinárodní 
ochrany je zejména vést je k samostatnosti a odpovědnosti 
v jejich životě. Podpora, včetně finanční, se zaměřuje na pri-
oritní oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělání a výuku českého 
jazyka, kterou má v gesci MŠMT.

Integrační služby poskytujeme prostřednictvím vlastních 
kontaktních míst v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Pardubicích 
a Ostravě. Dále v integračních azylových střediscích a také na 
základě smluvních vztahů s neziskovými organizacemi.

Držitelé mezinárodní ochrany, pokud nemají zajištěné jiné 
bydlení, mohou pobývat v integračních azylových střediscích.

Centra na podporu integrace cizinců
Centra a jejich činnost představují jeden z klíčových nástrojů 
vládní politiky „Koncepce integrace cizinců“.

SUZ MV provozuje Centra v deseti krajích – Moravskoslez-
ském, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském, Karlovarském, 
Libereckém, Jihočeském, Olomouckém, v Kraji Vysočina a ve 
Středočeském kraji s pracovišti v pěti významných středo-
českých městech (Mladá Boleslav, Kladno, Příbram, Benešov 
a Kutná Hora).

V ostatních krajích pak obdobná centra provozují jiné organi-
zace. V Ústeckém kraji je to Poradna pro integraci, z. ú., v Praze 

Integrační centrum Praha, o.  p.  s., v Královéhradeckém kraji 
Diecézní katolická charita a v Jihomoravském kraji je to kraj.

Centra nabízejí cizincům ze třetích zemí zejména bezplatné 
kurzy českého jazyka a kurzy sociokulturních reálií, poraden-
skou a informační činnost, právní poradenství a další služby. 

Důležitou aktivitou Center je pomoc jednotlivým obcím 
a  občanům prostřednictvím koordinace či participace na 
činnosti regionálních platforem, kde se scházejí zástupci 
všech subjektů aktivních na poli integrace cizinců v regionu 
(úřady práce, cizinecká policie, neziskové organizace, samo-
správy, školy aj.). Platformy identifikují konkrétní problémy 
a přispívají ke koordinaci jednotlivých aktérů, zajišťují lepší 
výměnu informací, reagují na aktuální potřeby. Každý rok 
využijí služeb Center tisíce cizinců z desítek zemí. 

Činnost Center je aktuálně spolufinancována z prostředků 
Evropské unie – Azylového, migračního a integračního fondu 
(AMIF).

Koordinační centrum pro cizince v průmyslové zóně 
Kvasiny
Usnesením vlády ČR č. 388 ze dne 22. 5. 2017 bylo rozhodnu-
to o vzniku Koordinačního centra pro cizince v průmyslové 
zóně Kvasiny, které doplňuje síť Center na podporu integrace 
cizinců. Jeho vznik je součástí souboru opatření řešících zhor-
šenou situaci v průmyslové zóně a jejím okolí v souvislosti se 
zvýšeným zaměstnáváním cizinců. 

Zřízení Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně 
Kvasiny, které slouží jak cizincům, tak občanům dotčených 
měst a obcí, je jedním z prioritních opatření, které přispívá 
k dlouhodobému řešení situace a prevenci negativních jevů, 
souvisejících se zaměstnáváním cizinců. 

Po zřízení duálního režimu v zařízení v Bělé-Jezové na začátku roku 2019 začala budova C, zkolaudovaná v roce 2018, sloužit výhradně pro část zařízení 
pro zajištění cizinců.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI  
V ROCE 2019 
ZZC A PoS BĚLÁ-JEZOVÁ
Vzhledem k dlouhodobé vytíženosti pobytových středisek 
ministr vnitra s účinností od 14. 1. 2019 zřídil duální zařízení 
pro zajištění cizinců a pobytové středisko v Bělé-Jezové. Před 
samotným otevřením pobytové části v dosavadním zařízení 
pro zajištění cizinců musely být provedeny některé technické 
a organizační úpravy, aby se vyloučil kontakt mezi zajiště-
nými cizinci a klienty pobytového střediska. Došlo tak k fak-
tickému oddělení prostor na dvě zcela samostatná zařízení, 
která splňují veškeré zákonné podmínky. Obě zařízení mají 
svoji kancelář stálé služby a také svoji jídelnu. Zaměstnanci 
prošli několika školeními tak, aby dokázali fungovat v obou 
rozlišných zařízeních a zároveň se orientovali jak v zákoně 
o pobytu cizinců, tak v zákoně azylovém.

Klienti zařízení pro zajištění cizinců jsou ubytováni v budově 
C a D. Mají vlastní vycházkový prostor, dětské centrum a pro-
story pro volnočasové aktivity, jako je např. rukodělná dílna, 
posilovna atd. Klienti mají k dispozici sociální službu, právní 
i psychologické poradenství. Lékařská péče je zajištěna přímo 
v zařízení pracovníky Zdravotnického zařízení MV. Klienti 
nemohou zařízení opouštět. Tato část zařízení je oplocena 
zvýšeným plotem a vnější bezpečnost zajišťuje Služba cizi-
necké policie.

Klienti pobytového střediska jsou ubytováni v budovách 
A  a  B. Klienti zařízení mohou opouštět. Každá ubytovací 
buňka má svou kuchyňku a sociální zázemí. Klienti mají 
k dispozici dětské centrum, prostory pro volnočasové aktivity 
jako je např. posilovna, výtvarná dílna, čajovna, kino, šicí 
dílna aj. Klientům je dále poskytována celodenní strava, a tak 
mají zákonný nárok pouze na finanční příspěvek „kapesné“. 
Každý týden je klientům zprostředkováno právní poradenství 
a v případě potřeby i psychologické poradenství. Lékařskou 
péči zajišťují zpravidla lékaři z Mladé Boleslavi, se kterými je 
velmi dobrá spolupráce. První návštěvu u lékaře klienti ab-
solvují za doprovodu sociálního pracovníka. Klienti v zařízení 
mohou navštěvovat i kurzy českého jazyka. Každý týden je 
také klientům zajišťován spoj do Mladé Boleslavi.

10 LET INTEGRAČNÍCH CENTER
Integrační centra, která dnes tvoří komplexní síť zastoupenou 
ve všech krajích České republiky, pomáhají již od července 
roku 2009, kdy vznikla první Centra na podporu integrace 
cizinců (CPIC). U příležitosti desetiletého výročí fungování 
Integračních center uspořádalo Ministerstvo vnitra 16. října 
konferenci za účasti zástupců Ministerstva vnitra, Správy 
uprchlických zařízení, jakožto provozovatele Center v deseti 
krajích ČR, představitelů Integračních center z dalších čtyř 
krajů republiky, zástupců krajů, obcí a dalších subjektů zain-
teresovaných do integrace legálně zde žijících a pracujících 
cizinců.

Na konferenci mimo jiné vystoupil první náměstek minis-
tra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního 
vzdělávání Jiří Nováček, Helena Langšádlová, poslankyně 
PS PČR a předsedkyně podvýboru pro migraci a azylovou 
politiku, náměstek ministryně práce a sociálních věcí, který 
práci Integračních center může hodnotit i z pozice náměstka 
primátora Mladé Boleslavi Robin Povšík, Pavla Novotná, ředi-
telka odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra, 
ředitel SUZ MV Pavel Bacík a zástupci čtyř Integračních center, 
které neprovozuje SUZ MV.

Činnost center dlouhodobě přispívá k předcházení sociálně 
patologických jevů ve společnosti a úspěšné integraci cizin-
ců, z níž těží především majorita. I to zaznělo na konferenci, 
jejíž účastníci hodnotili činnost Center veskrze kladně.

Součástí konference bylo i představení výstavy čítající osm 
oboustranných panelů, které v českém a anglickém jazyce 
průřezově představují činnost Center. Poté, co se výstava 
představila zaměstnancům i návštěvníkům v budově mi-
nisterstva vnitra v Praze na Letné, se přesunula do regionů. 
Spolu s výstavou byla vydána i brožura, seznamující veřejnost 
s posláním a činností Center. 
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SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST
SUZ MV se jako zodpovědná organizace snaží dodržovat zá-
sady udržitelného rozvoje. Například v oblasti zaměstnávání 
působí genderově i věkově korektně, zaměstnancům posky-
tuje zaměstnanecké benefity, vzdělávání, školení a  snaží se 
zajišťovat zpětné vazby při realizovaných aktivitách. SUZ MV 
také udržuje partnerství s mnohými organizacemi a  samo-
správami, ve kterých působí. 

Spolupodílíme se například na akcích Ukliďme Česko, Sázíme 
lesy nové generace, spolupracujeme se sdružením Neratov, 
podíleli jsme se na charitativní akci na pomoc postiženému 
Filípkovi v Kostelci nad Orlicí a mnohých dalších. Naše zaří-
zení se zároveň snaží navazovat kontakty s dalšími organiza-
cemi i širokou veřejností. Příkladem je třeba Dětské centrum 
v PoS Kostelec nad Orlicí, které již dlouhodobě spolupracuje 
s domovem pro seniory Domovinka nebo místním svazem 
zahrádkářů.

V jednotlivých zařízeních se také snažíme vzdělávat zaměst-
nance i klienty či zajištěné cizince v ekologii, třídění odpadu 
a dalších environmentálních otázkách. To, že našim zaměst-
nancům nejsou klienti lhostejní, dokazuje také vánoční sbírka 
pro potřebné v našich zařízeních, která mezi nimi každoročně 
probíhá. 

Dosavadním vyvrcholením našich snah o společenskou od-
povědnost bylo, když jsme se v říjnu roku 2019 stali oficiálně 
306. členem Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR), 
což je největší iniciativa společenské odpovědnosti (CSR) 
a  Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku. Vstup 
do Asociace zapojil naši organizaci do zajímavých projektů 
a akcí, jednou z nich bylo například listopadové Giving Tue-
sday. Spolupráce nám přináší řadu příležitostí, společných 
eventů, tematických přednášek, ale zároveň otevírá dveře 
novým kontaktům, díky kterým máme možnost realizovat 
nové výzvy. 

KONFERENCE EASO
Ve dnech 22. a 23. října se do Brna sjeli zástupci 14 členských 
zemí organizace Evropské unie EASO (European Asylum Sup-
port Office) na konferenci, jejímž tématem byla problematika 
dlouhodobých pobytů v přijímacích střediscích. Organizací 
konference byla pověřena Správa uprchlických zařízení Mini-
sterstva vnitra jakožto člen EASO.

Dvoudenní jednání se zaměřilo na zkušenosti a problémy 
jednotlivých účastnických zemí při řešení dlouhodobých 
pobytů žadatelů o azyl v přijímacích střediscích. Účastníci se 
rovněž podělili o příklady dobré praxe v této oblasti.

SETKÁNÍ SE STAROSTY
Již popáté se na začátku dubna konalo setkání představitelů 
Správy uprchlických zařízení MV a zástupců dalších složek 
ministerstva vnitra se starosty obcí, na jejichž katastru se na-
cházejí střediska SUZ MV. Cílem tradice, která započala v roce 
2016, je prodiskutovat aktuální témata týkající se dotčených 
obcí a současné trendy a vývoj v oblasti migrační politiky. 
Jedním z ústředních témat setkání byla také možnost čerpání 
dotací a příspěvků daným obcím z dotačního programu 
ministerstva vnitra.

Setkání v zařízení MV v Praze na Spiritce se zúčastnili jak 
zástupci obcí, ve kterých jsou umístěna střediska SUZ MV, tak 
zástupci jednotlivých složek Ministerstva vnitra a Policie ČR.

Na setkání přijali pozvání starosta Kostelce nad Orlicí Fran-
tišek Kinský, starosta Zastávky u Brna Petr Pospíšil, starosta 
Bělé pod Bezdězem Jaroslav Verner, primátor Ústí nad Labem 
Petr Nedvědický, náměstkyně primátora města Havířov Jana 
Feberová, místostarostka Vyšních Lhot Kamila Kurková, mís-
tostarosta Tisu u Blatna Martin Čáka, místostarosta městské 
části Brno-Židenice Pavel Havlíček a Jan Žíla jako zástupce 
města Jaroměř.

Za ministerstvo vnitra pak na setkání vystoupil ředitel kance-
láře prvního náměstka ministra vnitra Pavel Vařeka, ředitelka 
odboru azylové a migrační politiky MV Pavla Novotná, ředitel 
cizinecké policie plk. Milan Majer, zástupce ředitele odboru 
prevence kriminality MV Tomáš Koníček a v neposlední řadě 
ředitel SUZ MV Pavel Bacík.

Setkání zástupců ministerstva vnitra a zástupců dotčených 
obcí pomáhají prohlubovat stávající partnerství a vedou 
k posílení spolupráce s obcemi, které jsou jedním z nejdůleži-
tějších partnerů SUZ MV. Průběžně dochází rovněž k bilaterál-
ním setkáním se zástupci jednotlivých obcí.

Součástí konference byla návštěva přijímacího a pobytového 
střediska v Zastávce a workshop týkající se problematiky 
dlouhodobých pobytů. Konference (i následný workshop) 
byla všemi účastníky hodnocena velmi pozitivně, což je o to 
důležitější, že EASO hraje klíčovou roli v rámci EU při vytváření 
Společného evropského azylového systému.
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STATISTICKÉ ÚDAJE 
AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
V roce 2019 přišlo do azylových zařízení (AZ) celkem 1 820 
nově příchozích. Ve srovnání s rokem 2018 došlo k nárůstu 
o cca 15,6 % – v roce 2018 bylo nově evidováno v AZ 1 575 
případů. Počet nově evidovaných v tomto období kolísal, 
nejvyššího počtu dosáhl v únoru, a to 226 osob. Průměrně 
přišlo do AZ 152 osob měsíčně; v roce 2018 to bylo průměrně 
131 případů měsíčně. 

Největší podíl nově příchozích tvořili žadatelé z Arménie 
(371 osob, tj. 20,4 %), Ukrajiny (292 osob, tj. 16,0 %) a Gruzie 
(221 osob, tj. 12,1 %). V roce 2018 byli v příchodech nejčastěji 
zastoupené státní příslušnosti Ukrajina, Gruzie a Kuba.

Z uvedeného počtu přišlo v roce 2019 1 126 cizinců do 
přijímacího střediska Zastávka, 517 do přijímacího střediska 
Praha – Ruzyně, z toho 132 osob bylo předáno dle Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 
26.06.2013 (Dublin III) leteckou cestou a 385 cizinců přices-
tovalo do České republiky letecky za účelem podání žádosti 
o mezinárodní ochranu; 144 osob přišlo jako žadatelé o udě-
lení mezinárodní ochrany ze ZZC, 25 osob přišlo samostatně, 
z vězení, z nemocnice nebo jako osoby ubytované na výjimku 
s rodinnými příslušníky a 8 dětí se narodilo matkám, které 
jsou v řízení o udělení mezinárodní ochrany.

INTEGRAČNÍ AZYLOVÁ STŘEDISKA
Ke dni 31. prosince 2019 SUZ MV provozovala celkem čtyři 
integrační azylová střediska, ve kterých bylo držitelům mezi-
národní ochrany k dispozici celkem 43 ubytovacích jednotek 

(jsou obsazovány podle velikosti a charakteru ubytovaných 
rodin) s maximální kapacitou 124 lůžek.

V průběhu roku došlo ke změně ubytovacích kapacit v IAS 
Jaroměř, kde je od října 2019 k dispozici nově rekonstruovaný 
byt pro klienty se zdravotním znevýhodněním. V několika 
zařízeních došlo dále k renovaci koupelen, kuchyní a dalších 
prostor.

Kapacita Integračních azylových středisek v roce 2019
Integrační azylové středisko Počet ubytovacích jednotek Počet lůžek

Předlice 10 22
Jaroměř 9 30

Brno 4 20
Havířov 20 52
Celkem 43 124

Vytíženost ubytovacích kapacit IAS v roce 2019
Vytíženost IAS se v průběhu roku pohybovala v rozpětí od 37 
% v červenci (počítáno na jednotky) a 20 % v září (počítáno 
na lůžka) až po nejvyšší obsazenost 51 % v lednu (jednotky), 
respektive 38 % (lůžka) v témže měsíci. Nejčastěji byly v IAS 
ubytovány osoby původem z Iráku (22), Ukrajiny (7), Číny (4), 
Myanmaru (4) a Ruska (4).

Vytíženost ubytovacích kapacit a obsazenost IAS má pouze 
orientační charakter, protože ubytovací kapacity jsou spíše 
bytovými jednotkami než samostatnými pokoji a při uby-
továvání je nutno respektovat rodinné vazby a soukromí 
klientů. Počet volných lůžek tudíž nekopíruje počet volných 
bytových jednotek.

Vzhledem ke zvýšené potřebě volných ubytovacích kapacit 
v PoS se od konce roku 2017 IAS začala využívat rovněž pro 
ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany jako alter-
nativa k ubytování v PoS. Ve zvýšené míře k tomu docházelo 
především od června 2019, kdy začala příprava rekonstrukcí 
PoS Havířov a PPS Zastávka.

VYTÍŽENOST INTEGRAČNÍCH AZYLOVÝCH STŘEDISEK

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 průměr

průměrný stav 69 80 73 67 68 80 83 71 69 67 65 62 71

PRŮMĚRNÁ DÉLKA POBYTU V IAS V LETECH 2018/2019

PŘÍCHODY DO AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2019
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ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
V roce 2019 přišlo do ZZC celkem 738 zajištěných cizinců. Ve 
srovnání s předchozím obdobím jde o mírný nárůst o 4,8 % – 
v roce 2018 bylo nově přijato do ZZC 704 cizinců. Průměrně 
přišlo do ZZC 62 cizinců měsíčně; v roce 2018 to bylo průměr-
ně 59 osob měsíčně.

Největší podíl tvoří cizinci z Ukrajiny (244 osob, tj. 33,1 %), 
Moldavska (94 osob, tj. 12,7 %) a Nigérie (69 osob, tj. 9,3 %). 
V roce 2018 byli nejčastěji v ZZC zajištění občané Ukrajiny, 
Moldavska a Iráku.

POČTY PŘÍCHODŮ DO ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ 
V ROCE 2019

CENTRA NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ
Celkem bylo za rok 2019 poskytnuto ve všech Centrech pro-
vozovaných SUZ MV 93 861 služeb. V tomto období využilo 
nabízených služeb celkem 10 479 klientů, služby sociálně-
právního poradenství 9 048 klientů a 5 709 klientů chodilo 
na kurzy českého jazyka. V rámci terénní práce bylo osloveno 
celkem 8 314 cizinců.

Organizovány byly také kulturní a společenské akce, které 
cizincům umožňují setkávat se s majoritní společností a při-
spívají tak k větší otevřenosti jejich komunit. Mezi největší 
akce patří Multikulturní týden v Pardubicích. V roce 2019 
proběhl desátý ročník této akce, do které je zapojeno kolem 
dvaceti partnerských organizací a institucí. Program Multi-
kulturního týdne obsahoval nejen každoročně objevující se 
akce, ale také aktivity, které svým zaměřením reflektovaly 
aktuální situaci ve městě. Centrum realizovalo v rámci 

POČET KLIENTŮ, KTEŘÍ VYUŽILI SLUŽEB CENTRA

POČET KLIENTŮ, KTEŘÍ NAVŠTĚVOVALI KURZY  
ČESKÉHO JAZYKA

POČET KLIENTŮ, KTEŘÍ VYUŽILI SOCIÁLNĚPRÁVNÍ 
PORADENSTVÍ

V závorkách údaje za rok 2018

týdenního programu např. Pestrý jarmark, který probíhal na 
Pernštýnském náměstí. Prostor zde dostali cizinci, kteří mohli 
prostřednictvím prodejních stánků prezentovat svou kulturu. 
Dále zde pobíhala taneční, hudební a pěvecká vystoupení. 
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Pracovníci Center také připravovali tematické aktivity k nej-
různějším českým tradicím a svátkům – proběhlo například 
velikonoční tvoření v Českých Budějovicích, Plzni či Karlo-
vých Varech, představení vánočních zvyků v Ostravě, Zlíně 
nebo v  Olomouci. Zároveň Centra realizovala také akce ve 
spolupráci s místními komunitami cizinců, které seznamovaly 
českou společnost se svátky zahraničními – například oslavou 
vietnamského nového roku v Olomouci či tradiční oslavou 
svátku dětí Tet Trung Thu ve Zlíně. Dalšími podobnými 
aktivitami byly také akce zaměřené na určitou kulturu, jako 
např. Ruské kulturní odpoledne v Karlových Varech, setkání 
cizinců a majoritní společnosti na téma Mongolsko v Liberci 
nebo Ukrajinský kulturní večer pořádaný v Olomouci. Bylo 
také uspořádáno několik sportovních turnajů, ve kterých 
soutěžily jednotlivé týmy cizinců nejen proti sobě, ale také 
proti týmům majoritní společnosti.
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POČET VŠECH SLUŽEB VYUŽITÝCH V CENTRECH

Ústí nad Labem

Praha Pardubice

Brno-Židenice
Brno

Ostrava

Jaroměř

Ústí nad 
Labem - Předlice

Havířov

Kontaktní místo SIP Integrační azylové středisko

STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
V roce 2019 vstoupilo do Státního integračního programu 
(SIP) celkem 109 oprávněných osob a naplňovalo se 57 inte-
gračních plánů.

Počátek roku 2019 se intenzivně nesl v duchu příprav přecho-
du na nový databázový systém vytvořený na míru potřebám 
SIP. Po několika školeních budoucích uživatelů se databáze 
zprovoznila počátkem března 2019. 

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE  
V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ KVASINY 
O zřízení Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně 
Kvasiny, a o jeho provozování Správou uprchlických zařízení, 
bylo rozhodnuto Usnesením vlády ČR č. 388 ze dne 22. květ-
na 2017, kdy jeho vytvoření bylo jedním ze souboru opatření 
řešících zhoršenou situaci v průmyslové zóně Kvasiny v sou-
vislosti se zvýšeným počtem zaměstnávaných cizinců.

Mezi aktivity centra patří zejména monitoring aktuální situa-
ce v regionu včetně reportování vedení resortu MV, zlepšení 
koordinace činnosti hlavních aktérů (místní samosprávy, nej-
větší zaměstnavatelé, ÚP RK, PČR, OCP atd.), zprostředkování 
asistenční a poradenské činnosti pro cizince a terénní práce 
v rámci regionu. Za účelem zajištění propagace činnosti 
Koordinačního centra jsou provozovány webové stránky 
a distribuovány informační letáčky v sedmi jazykových 
mutacích. Ty jsou k dispozici jednotlivým zaměstnavatelům, 
státním institucím, zástupcům bezpečnostních složek a dal-
ším subjektům, na které se zahraniční pracovníci se svými 
požadavky obrací.

V roce 2019 byla i nadále poskytována podpora starostům 
i   zaměstnavatelům při řešení konkrétních problémů souvi-
sejících se zaměstnáváním cizinců, například vznik nelegální 
ubytovny, problémy s dobou dodání dokladu o pojištění od 
VZP, zmapování vlivu PZ Kvasiny na obce v okolí Dobrušky 
na dojezdové trase z Polska včetně možností podpory bez-
pečnosti silničního provozu nebo problematika související se 
slučováním rodin.

Během pravidelného monitoringu byly každý měsíc prová-
děny aktualizace počtu zaměstnanců v průmyslové zóně 
a počtu ubytovaných pracovníků, kterým je ubytování posky-
továno zaměstnavatelem. V rámci již navázané spolupráce 
se správci ubytovacích zařízení byly na ubytovnách vedeny 
rozhovory se zahraničními pracovníky i jejich koordinátory 
na témata týkající se zdravotnictví. Byly také zmapovány 
kapacity mateřských a základních škol a monitorovány jejich 
potřeby. Pracovnice centra byla přizvána do pracovní skupiny 
místního akčního plánu pro vzdělávání na Rychnovsku. 

Ke konci roku Koordinační centrum zorganizovalo pravidelné 
setkání starostů dotčených obcí, státních institucí a zaměst-
navatelů. V průběhu setkání byla navázána spolupráce mezi 
Úřadem práce v Rychnově nad Kněžnou a Okresním úřadem 
práce v Klodzku. Na základě navázané spolupráce byly do PZ 
Kvasiny rozšířeny informační letáky pro polské zaměstnance 
vysvětlující možnosti a povinnosti polského občana při ztrátě 
zaměstnání v ČR.

Za přítomnosti ředitele SUZ MV a ředitelky OAMP v roli 
hostitelů proběhlo v lednu pracovní setkání k výročí dvoule-
tého fungování SIP pod křídly SUZ MV jako GPIS. K tomuto 
setkání byli přizváni ředitelé a zástupci nevládních organizací 
spolupracujícími se SIP, UNHCR, Asociace učitelů češtiny jako 
cizího jazyka, kolegové ze slovenského Migračného úradu 
MV, došlo i na zajímavý rozhovor s jedním z klientů SIP o jeho 
zkušenostech s integračním programem. 

SIP navázal spolupráci se Slovem 21 v rámci projektu Nový 
domov v ČR, který koncem roku spustil integrační semináře 
pro držitele mezinárodní ochrany. Realizaci těchto seminářů 
předcházely několikaměsíční přípravy, mimo jiné tvorba 
výukové brožury, na které aktivně podílela jedna z koordiná-
torek SIP. 

2015

2016

2017

2018

2019

33696

36483

55282

63797

93861



14

TRANSFERY CIZINCŮ DO ČR ZE TŘETÍCH ZEMÍ (DUBLIN III)
Uvedená data jsou zpracována dle informací poskytnutých 
SUZ MV oddělením Dublinského střediska Odboru azylové 
a migrační politiky MV ČR (OAMP) za účelem převzetí osob 
do péče SUZ MV, celkový počet tedy neodpovídá celkovému 
počtu skutečně řešených tzv. dublinských případů v České 
republice, jelikož OAMP vyžaduje součinnost SUZ MV pouze v 
případech, kdy má být cizinec umístěn do azylového zařízení.

V roce 2019 bylo v rámci Nařízení Evropského parlamentu 
a  Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým 
se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu 
příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu 
podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez 
státní příslušnosti v některém z členských států („Dublin III“) 
do České republiky transferováno a k převozu do azylového 
zařízení určeno celkem 247 cizinců, z toho 132 letecky a 115 
pozemní cestou. Za stejné období nebylo realizováno celkem 
376 transferů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany (201 
letecky a 175 pozemní cestou), i když případy byly Českou 
republikou akceptovány a datum transferu byl stanoven. 
Z toho vyplývá, že úspěšnost předání cizince ze třetí země do 
České republiky v postavení žadatele o udělení mezinárodní 
ochrany byla v  roce 2019 39,6 %. (V roce 2018 to bylo 38,4 
%.) Transfery, které probíhají letecky, jsou specifické tím, 
že cizinci procházejí PřS Praha – Ruzyně a až následně jsou 
převáženi do azylových zařízení na území, tudíž vytěžují ka-
pacitu nejméně dvou zařízení a zvyšují počet transferů mezi 
jednotlivýma zařízeními.

Zemí, ze které bylo realizováno nejvíc transferů, bylo Němec-
ko – jednalo se o 146 případů, z toho 42 pozemní cestou a 104 

POČTY TZV. DUBLINSKÝCH PŘÍPADŮ PŘEDANÝCH 
A PLÁNOVANÝCH K PŘEDÁNÍ DO ČR  
V SOUČINNOSTI SE SUZ MV V ROCE 2019 – CELKEM

PROGRAM DOBROVOLNÝCH NÁVRATŮ
Dobrovolné návraty tvoří nedílnou součást působnosti SUZ 
MV. Program je určený žadatelům, jejichž řízení o  meziná-
rodní ochraně bylo ukončeno. Dobrovolné návraty jsou 
významnou součástí migrační politiky České republiky. 
Program je přínosný pro obě strany – neúspěšný žadatel 
o mezinárodní ochranu se vyhne riziku nelegálního pobytu 
a z toho plynoucích důsledků, pro Českou republiku je dob-
rovolný návrat cizince ekonomicky výhodnější než jeho další 
pobyt na území. Realizace dobrovolných návratů bývalých 
žadatelů o mezinárodní ochranu tvoří jeden ze základních 
pilířů migrační politiky i na úrovni politiky Evropské unie. 

V roce 2019 bylo řešeno celkem 106 žádostí o dobrovolný ná-
vrat – 88 z nich (49 mužů, 24 žen a 15 dětí) bylo zrealizováno 
a klienti navráceni do požadovaných cílových zemí. Oproti 
roku 2018 jde o mírný pokles; v roce 2018 bylo zrealizováno 
celkem 98 dobrovolných návratů.

Celkové náklady vynaložené ze strany SUZ MV za dobrovolné 
návraty v roce 2019: 688 505 Kč, včetně nerealizovaných.

DOBROVOLNÉ NÁVRATY – DLE MÍSTA PODÁNÍ ŽÁDOSTI 
O DOBROVOLNÝ NÁVRAT

Místo pobytu Počet

PPS Zastávka 21

PoS Kostelec 7

PoS Havířov 3

PoS Bělá – Jezová 2

ZZC Vyšní Lhoty 2

Nerealizované

Realizované

letecky
pozemně

letecky
pozemně

 
39,6 %

60,4 % celkem 623

REALIZOVANÉ DOBROVOLNÉ NÁVRATY V ROCE 2019 – 
DLE OBDOBÍ REALIZACE

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 celkem

počet 8 0 6 11 8 4 10 9 8 13 10 1 88

REALIZOVANÉ DOBROVOLNÉ NÁVRATY V ROCE 2019 
– DLE ZEMĚ NÁVRATU
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POČTY TZV. DUBLINSKÝCH PŘÍPADŮ PŘEDANÝCH 
A PLÁNOVANÝCH K PŘEDÁNÍ DO ČR V SOUČINNOSTI SE 
SUZ MV V ROCE 2019 – DLE ZEMĚ A ZPŮSOBU PŘEDÁNÍ 
(5 NEJVÝZNAMĚJŠÍCH ZEMÍ)

TRANSFERY CIZINCŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI DUBLIN III
V roce 2019 bylo v součinnosti SUZ MV, kdy SUZ MV zajišťovala 
pro cizince přepravné doklady, provedeno 59 transferů cizin-
ců v rámci Dublin III z České republiky do odpovědné země, 
z toho 55 transferů letecky a 4 pozemní dopravou. Celkové 
vynaložené náklady za letenky/jízdenky činily 236 365 Kč.

POČET OSOB TRANSFEROVANÝCH V RÁMCI DUBLIN III 
Z ČESKÉ REPUBLIKY NA NÁKLADY SUZ MV 
DLE STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOSTI

POČET OSOB TRANSFEROVANÝCH V RÁMCI DUBLIN III 
Z ČR NA NÁKLADY SUZ MV DLE ZEMĚ TRANSFERU

letecky. Nerealizováno bylo 249 případů (75 pozemní cestou 
a 174 letecky), tudíž úspěšnost předání žadatelů z Německa 
do ČR byla v těchto případech 37,0 %. (V roce 2018 to bylo 
36,6 %.) Na druhém místě bylo Švédsko, realizovalo se 44 
transferů, všechny letecky. Nerealizovalo se jich 24 (všechny 
letecky), úspěšnost předání ze Švédska byla tedy 64,7 %. Třetí 
nejčastější zemí bylo Rakousko, realizovalo se 13 transferů, 
2 nikoli, úspěšnost byla tedy 86,7 %. 

Nejméně úspěšnými státy, co se týká transferů žadatelů 
o  udělení mezinárodní ochrany, pro které byla příslušnou 
zemí pro posuzování jejich žádostí Česká republika, bylo 
Lucembursko, Velká Británie a Francie.

Nejčastější státní příslušnosti klientů, předaných do ČR a do 
péče SUZ MV, byla v uvedeném období Arménie (42), Kaza-
chstán (29) a Írán (25). Průměrně měsíčně bylo do ČR předáno 
21 klientů.
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Aktivity Správy uprchlických zařízení MV v rámci zahranič-
ních styků byly v uplynulém roce velmi bohaté a plodné. Již 
tradičně vycházely z Plánu zahraničních styků SUZ MV na rok 
2019. Byly zaměřeny podobně jako v roce 2018 na rozšiřování 
mezinárodní spolupráce formou odborných workshopů, 
konferencí, recipročních stáží, studijních pobytů aj. za účelem 
získání nových poznatků, výměny praktických zkušeností 
a  expertíz, které mohou pracovníci využít v podmínkách 
SUZ MV. Celkem se v roce 2019 uskutečnil rekordní počet 32 
zahraničních pracovních cest.

AKTIVITY V RÁMCI EASO
V rámci činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky 
azylu (EASO) se v roce 2019 uskutečnilo několik jednání 
a   konferencí, seminářů a školení na specializovaná témata, 
zaměřená především na management, metody a postupy 
v rámci přijímacího řízení v zemích EU.

V březnu a červnu se zúčastnila pracovnice oddělení sociál-
ních služeb a transferu dvou navazujících jednání pracovní 
skupiny v rámci EASO na téma vývoje praktického nástroje 
pro řízení kvality přijímacích podmínek v ústředí EASO na 
Maltě (březen) a v Athénách (červen). V dubnu absolvovala 
sociální pracovnice přijímacího střediska Ruzyně dvě stáže 
v rámci programu EASO řešící systém azylového práva 
a přijímacího řízení na Slovensku (Humenné) a v Holandsku 
(zařízení Ter Apel). V květnu byla k účasti na workshopu EASO 
pořádaném ve španělské Seville na téma Information Pro-
vision in Reception vyslána sociální pracovnice přijímacího 
a pobytového střediska Zastávka. V červnu absolvovali dva 
pracovníci SUZ MV trénink pořádaný v sídle EASO na Maltě 
v oblasti obchodování s lidmi, kde byly řešeny způsoby a ob-
ranné mechanismy v této oblasti ve vybraných evropských 
zemích. Pravidelného setkání národních kontaktních míst při-
jímajících žadatele o mezinárodní ochranu se v červnu v sídle 
EASO na Maltě zúčastnil vedoucí odboru práce s klienty.

V říjnu pak spoluorganizovalo EASO a Správa uprchlických 
zařízení v Brně dvoudenní tematický workshop „Impact of 
Long Stays in Reception“.

BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE
V roce 2019 navázala Správa uprchlických zařízení na návště-
vu pracovníků přijímacího zařízení hornofranckého ANKER 
Centra v Bavorsku v Praze a ZZC Bělá-Jezová sérií pracovních 
návštěv v Bamberku. Iniciační návštěvu podnikl v únoru 
ředitel SUZ MV spolu s dvěma kolegy. Na tuto cestu pak 
navázalo dvoudenní jednání pětičlenné delegace SUZ MV 
v říjnu a seznámení se s provozem a prací se žadateli o MO 
v azylovém zařízení ANKER v Bamberku. V dubnu pak pro-
běhla reciproční návštěva delegace Horní Franky/Bavorsko 
a představitelů ANKER Centra v Bamberku v ZZC Bělá-Jezová. 
Předmětem návštěvy byla bezpečnostní a návratová politika 
a český systém azylového řízení.

V rámci pokračující bilaterální spolupráce SUZ MV a Mi-
gračního úřadu Slovenské republiky vykonala delegace 
pracovníků přijímacích, pobytových a záchytných zařízení 
SUZ MV v květnu studijní cestu na Slovensko. Podobně jako 
v předchozím roce program zahrnoval návštěvu Migračného 
úradu MV SR, dále pobytového tábora Rohovce, pobytového 

tábora Opatovská Nová Ves, záchytného tábora Humenné, 
Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov Sečovce, Dětské-
ho domova pro nezletilé bez doprovodu a dětského domova 
DLAŇ v Medzilaborcích a hraničního přechodu s Ukrajinou 
ve Vyšném Německém (Schengenská hranice). Cílem studijní 
cesty bylo získání poznatků a zkušeností z práce slovenských 
kolegů a jejich možné využití v praxi SUZ MV. V červnu se 
uskutečnila reciproční návštěva členů Migračného úradu SR 
v přijímacím středisku Zastávka, pobytovém středisku Koste-
lec nad Orlicí, IAS Jaroměř, a v ZZC Vyšní Lhoty, Bělá-Jezová 
a Balková.

V roce 2019 pokračovala také bilaterální spolupráce SUZ 
MV a velitelství Pohraniční stráže v Polsku. V listopadu se 
uskutečnila pilotní týdenní výměnná stáž dvou pracovníků 
SUZ MV – v ZZC pro rodiny s dětmi v Ketrzynu a v ZZC pro 
samostatné muže v Bialystoku. Ve stejném termínu se zú-
častnili dva příslušníci polské pohraniční stráže týdenní stáže 
v ZZC Bělá-Jezová a ZZC Vyšní Lhoty. Výměnné stáže přinesly 
zajímavé podněty pro obě strany, z nichž některé se zvažují 
k aplikaci v Polsku i v ČR. Obě strany se dohodly, že v tomto 
programu, s více konkrétním zaměřením na specifika práce 
s  klienty, mají zájem pokračovat i v příštím roce.

V roce 2019 došlo k navázání spolupráce s Krajským úřadem 
v německé Pirně, speciálně s odděleními zabývajícími se prací 
se žadateli o udělení MO. V srpnu proběhla návštěva ředitele 
SUZ MV Pavla Bacíka a delegace složené ze dvou pracovní-
ků SIPu, za účasti dvou pracovnic OAMP, v Pirně. Hlavním 
organizátorem setkání byl Stephan Härtel, zástupce pro 
integraci a migraci v kraji Saské Švýcarsko-Východní Krušné 
Hory. Cílem setkání byla výměna zkušeností z oblasti práce 
se žadateli o MO a navázání užší spolupráce mezi SUZ MV 
a Krajským úřadem v Pirně.

DALŠÍ ZAHRANIČNÍ AKTIVITY SUZ MV
V roce 2019 bylo zorganizováno několik pracovních návštěv 
Migračního úřadu SR v Bratislavě: V březnu se zúčastnil ředitel 
SUZ MV Pavel Bacík bratislavského setkání na úrovni ředitelů 
institucí zodpovědných za tvorbu a realizaci migrační a azylo-
vé politiky zemí V4. SUZ MV tak získala možnost prezentovat 
svou práci na mezinárodní úrovni a rozvíjet i mezinárodní 
vztahy a šíření dobré praxe. V dubnu navštívili pracovníci PR 
oddělení SUZ MV Migrační úřad. Cílem setkání bylo seznámit 
se se strukturou a chodem azylových zařízení na Slovensku se 
zaměřením na PR aktivity. V rámci cesty proběhla návštěva di-
vadelního představení Domov (a kde je ten tvoj), nad kterým 
převzal záštitu MÚ SR. V dubnu podnikli pracovní cestu do 
Bratislavy ředitel SUZ MV spolu se dvěma pracovníky, jejímž 
účelem byla beseda a vzájemná výměna zkušeností pracov-
níků MÚ SR a SUZ MV v oblasti zdravotní péče a sociálních 
služeb pro žadatele o MO, a následně návštěva představení 
s uprchlickou tématikou Domov (a kde je ten tvoj) s navazu-
jící besedou s diváky. V návaznosti na toto jednání proběhla 
v září pracovní cesta na MÚ Bratislava na téma Poskytování 
zdravotní péče žadatelům o MO. Pracovní cesty se zúčastnili 
dva pracovníci z přijímacích a pobytových zařízení SUZ MV.

V rámci European Integration Network (EIN) se v březnu usku-
tečnila pracovní cesta vedoucího odboru práce s klienty do 
Lucemburku. Cílem pracovní cesty byla účast na workshopu 
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k problematice provozu detenčních zařízení ve státech EU 
a představení činnosti SUZ MV při provozu ZZC.

V květnu se pracovnice sociální služby zúčastnila dvoudenní 
konference v Antverpách pořádané Urban Academy EU na 
téma integrace na trhu práce. Rovněž v květnu se uskuteč-
nila pracovní cesta pětičlenné delegace SUZ MV do Drážďan, 
jejímž cílem bylo navázání kontaktů pro případnou další 
bilaterální spolupráci se saskou stranou. V rámci návštěvy 
proběhla prohlídka detenčního zařízení a představení systé-
mu přijímání, pobytu a vyhošťování žadatelů o MO v Sasku.

V červnu se zúčastnil ředitel SUZ MV na pozvání Minister-
stva vnitra SRN dvoudenního pracovního setkání expertů 
členských států EU v rámci platformy Evropské komise RAND 
zabývající se obecně procesem radikalizace a deradikalizace, 
zejména v rámci islámského extremismu. V červnu se dále zú-
častnil vedoucí odboru práce s klienty semináře v Piešťanech 
pořádaném společně slovenským zastoupením EMN, MÚ 
SR a IOM Slovensko na téma konfliktní situace v azylových 
zařízeních z pohledu sociální práce. Piešťany v říjnu rovněž 
navštívila kolegyně z odboru práce s klienty, kdy se zúčastnila 
porady MÚ SR a zástupců slovenských nevládních organizací 
poskytující služby v azylových zařízeních.

V srpnu se uskutečnila na pozvání norského Ministerstva škol-
ství a výzkumu pracovní cesta ředitele SUZ MV a vedoucího 
odboru práce s klienty, spolu s vedoucí kanceláře UNHCR v ČR 
a vedoucího odd. přesídlování a integrace azylantů třídenní 
pracovní cesta do Osla a Baerumu, jejímž cílem bylo získání 
informací o systému a praxi v oblasti integrace v Norsku. 
Díky široké síti organizací a různých subjektů vstupujících do 
integrace jsou tam vytvořeny předpoklady pro dosažení cílů 
integrace.

V září se pracovnice odboru práce s klienty zúčastnila se-
mináře Starke Frauen-Frauen stärken v německém Freitalu. 
Seminář byl pořádán nezisk. organizací Aktion-Zivilcourage 
a Krajským úřadem Saské Švýcarsko-Východní Krušnohoří. 
Rovněž v září uskutečnil pracovní cestu ředitel SUZ MV 
do Bamberku, kde se zúčastnil konference zabývající se 
integrací a azylovou politikou v SRN. Jako jediný zahraniční 
účastník měl ředitel SUZ MV exkluzivní možnost navázat řadu 
význačných pracovních kontaktů v této oblasti v Německu 
a představit praxi české migrační azylové politiky a zejména 
fungování azylového systému a přijímacích středisek v ČR. 
Na konci listopadu se zúčastnila referentka sociálních věcí 

dvoudenní konference v městě Vedbaek v Dánsku pořádané 
Severskou radou, zaměřené na sdílení zkušeností severských 
států a dalších států EU v oblasti integrace.

Pracovníci center na podporu integrace cizinců (CPIC) 
vykonali v roce 2019 několik zahraničních pracovních cest 
a stáží. V dubnu se delegace CPIC vedená vedoucím odboru 
CPIC zúčastnila konference v německém Bayrethu „Integrace 
v bavorsko-českém pohraničí“ konané v rámci projektu Mi-
grace a integrace v bavorsko-českém příhraničním regionu: 
analýza, strategie, spolupráce a řešení. V červnu se zúčastnily 
dvě pracovnice CPIC konference v německém Kulmbachu na 
téma využívání a podpora místního mezikulturního potenci-
álu. V září vykonal dvoudenní studijní cestu do Magdeburku 
vedoucí CPIC Zlínského kraje v rámci projektu Welcoming 
International Talent. Tématem byly výzvy integrace v různých 
zemích EU a jak je zvládat. Konečně v prosinci se zúčastnila 
delegace pracovníků CPIC vedená vedoucím odboru stu-
dijního pobytu v Lisabonu na pozvání Vysokého komisaře 
pro migraci. Studijní pobyt přinesl zkušenost a inspiraci pro 
pracovníky regionálních integračních center provozovaných 
SUZ MV a navázání nových pracovních kontaktů v oblasti 
integrace.

ZAHRANIČNÍ NÁVŠTĚVY V ZAŘÍZENÍCH SUZ MV
V roce 2019 se uskutečnilo několik zahraničních návštěv 
v zařízeních SUZ MV: v březnu navštívila delegace Evropské 
komise, FRONTEXu a OAMP v rámci schengenského hodno-
cení České republiky v oblasti návratů dvě ZZC – Bělá-Jezová 
a Balková. V květnu navštívila ředitelka středoevropské 
kanceláře UNHCR a ředitelka české pobočky UNHCR ZZC Bě-
lá-Jezová. V rámci programu asistované dobrovolné návraty 
a získání české zkušenosti v této oblasti vykonala delegace 
představitelů běloruského ministerstva vnitra, neziskových 
organizací, UNHCR a IOM působících v Bělorusku v červnu 
návštěvu ZZC Bělá-Jezová. ZZC Bělou-Jezovou rovněž 
navštívila v říjnu delegace z Kosova zaštítěna Ředitelstvím 
cizinecké policie, v rámci programu Bezpečnostní rozvojová 
spolupráce. Konečně v listopadu proběhly návštěvy tří za-
hraničích delegací v zařízeních SUZ MV: delegace z Horního 
Falcka a zástupců Západočeské univerzity navštívila ZZC Bě-
lou-Jezovou, pětičlenná lotyšská delegace vykonala studijní 
návštěvu v  PoS Kostelec n. Orlicí a PřS Ruzyně a Straž Gra-
niczna z Polska navštívila v rámci projektu „Průběžná výměna 
informací a zkušeností mezi polskými a českými migračními 
útvary základem bezpečnosti v příhraničních oblastech“ ZZC 
Vyšní Lhoty a PoS Havířov.

V březnu se zúčastnil ředitel SUZ MV Pavel Bacík bratislavského setkání 
na úrovni ředitelů institucí zodpovědných za tvorbu a realizaci migrační a 
azylové politiky zemí V4

V květnu navštívila ředitelka středoevropské kanceláře UNHCR 
Montserrat Feixas Vihe a ředitelka české pobočky UNHCR Petra 
Levrincová ZZC Bělá-Jezová
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ZAMĚSTNANCI SUZ MV

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

V roce 2019 byl průměrný počet zaměstnanců Správy uprch-
lických zařízení MV 502. Profesní skladba zahrnuje povolání 
v širokém spektru profesí k zajištění veškerých činností SUZ 
MV, při údržbě svěřeného majetku, zejména péče o areály 
pobytových, přijímacích a integračních středisek a v nemalé 
míře rovněž při údržbě rozsáhlých areálů zařízení pro zajištění 
cizinců. Jedná se o profese od vrcholového managementu 
jednotlivých odborů až po profese údržby.

Zároveň profesní skladba zahrnuje široké spektrum zaměst-
nanců pečujících o klienty SUZ MV, jako jsou organizační 
a sociální pracovníci, ubytovatelé nebo pedagogové volného 
času a vychovatelky. 

Celkem je u SUZ MV uplatněno na 82 typových příkladů 
pracovních činností.

V návaznosti na oprávněné požadavky jednotlivých pracovišť 
a operativní změny v organizačním uspořádání postupnou 
realizací cíleného personálního náboru, zejména v návaznosti 
na realizaci projektů Center na podporu integrace cizinců, byl 
koncový počet kmenových zaměstnanců ke konci roku 2019 
520.

Z toho 35 % mužů a 65 % žen. Do 50 let věku bylo 62 % 
zaměstnanců, nad 50 let věku 38 %.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SUZ MV V ROCE 2019
SUZ MV pečuje o rozvoj a odborný růst zaměstnanců pro-
střednictvím vedoucích pracovníků na všech úrovních řízení 
a s ohledem na možnosti dané rozpočtem. Zaměstnanci ve 
všech pracovních zařazeních si v souladu s potřebami SUZ 
MV udržují, prohlubují nebo zvyšují svoji kvalifikaci.

SUZ MV organizuje pro své zaměstnance kurzy a školení 
tak, aby byli připraveni na vykonávání náročných činností 
především při práci s klienty. Proces vzdělávání je zaměřen 
na všechny zaměstnance. Vzdělávací akce jsou organizovány 
především za účelem prohlubování, obnovování a udržování 
jejich profesních kompetencí a odborných způsobilostí sta-
novených pro dané pracovní pozice.

V roce 2019 proběhlo v gesci personálního oddělení SUZ MV 
503 vzdělávacích akcí, z toho bylo 24 akcí hromadných a 479 
individuálních.

Průměrná částka vynaložená za jednoho zaměstnance na 
vzdělávání činila 3 012 Kč.

Všichni zaměstnanci SUZ MV mohli čerpat pro zvýšení 
jazykových kompetencí „Jazykový bonus“ a to až do výše 
spoluúčasti zaměstnavatele 6 000 Kč ročně.

Vedoucí zaměstnanci měli dále možnost čerpat „Benefit 
program“ na libovolné individuální vzdělávací aktivity, spo-
luúčast organizace činí dle řídící úrovně vedoucího zaměst-
nance dva až čtyři tisíce korun ročně.

Specifikace vzdělávacích aktivit, zejména hromadných, pod 
gescí jednotlivých odborů metodického řízení, je stanovena 
interním aktem řízení – „Pokynem ředitele“, vždy na daný 
kalendářní rok, vydání pokynu předchází široká diskuze 
vedoucích.

Rozpočet na vzdělávání vychází z potřeb zaměstnavatele 
i zaměstnance, zákonných norem a finančních možností 
organizace v daném roce.

15 %

18 %

29 %

27 %

11 %

21–30 let

61 a více let

31–40 let

51–60 let

41–50 let

2 %

21 %

36 %

4 %

37 %

základní

vysokoškolské

střední a vyučení

vyšší odborné

střední s maturitou
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FINANČNÍ ZPRÁVA
HOSPODAŘENÍ
Jedním z faktorů, který každoročně zásadním způsobem 
ovlivňuje čerpání rozpočtu SUZ MV, je počet žadatelů o uděle-
ní mezinárodní ochrany, počet osob s udělenou mezinárodní 
ochranou a zajištěných či ubytovaných cizinců, jimž SUZ MV 
v souladu se zákonem o azylu a zákonem o pobytu cizinců, 
zajišťuje ubytování, stravu a další nezbytné služby a věci. 

Ostatní běžné výdaje (bez projektů realizovaných se spolufi-
nancováním EU) je možné rozdělit do čtyř oblastí:

1) Výdaje na provoz AZ a ZZC + Centrály,
činily v roce 2019 celkem cca 220 000 000 Kč.

2) Výdaje na zabezpečení OAMP
zde vynaložila SUZ MV v roce 2019 celkem cca 68 000 000 Kč. 
Převážná většina těchto prostředků byla vynaložena na pro-
nájem prostor pracovišť OAMP a s tím spojené služby, a dále 
na nákup vybavení a spotřebního materiálu. Poměrově pak 
výdaje na zabezpečení této činnosti tvořily v roce 2019 cca 
25  % z celkového objemu čerpání rozpočtu ostatních běž-
ných výdajů – neúčelových prostředků. Mimo výše uvedené 
základní aktivity zajišťovala SUZ MV v  roce 2019 ještě další 
činnosti, jejichž realizaci financovala v rámci svého rozpočtu 
běžných výdajů.

3) Státní integrační program
na realizaci těchto aktivit SUZ MV vynaložila celkem 
9  390  427,18 Kč, které SUZ MV vyčlenila ze svého rozpočtu 
v plné výši.

4) Výdaje na zajištění specifických úkolů
V roce 2019 byly ze strany SUZ MV kromě standardní činnosti 
zajišťovány další aktivity, a to na základě usnesení vlády či 
dohod s OAMP. Konkrétně se jednalo o zajištění transferů 
cizinců do země odpovědné za posouzení žádosti o azyl 
– Dublinské nařízení (součinnostní dohoda mezi SUZ MV 
a OAMP). Na zajištění těchto aktivit byl rozpočet SUZ MV 
posílen rozpočtovým opatřením o 850 000 Kč.

Ukazatel Skutečnost 2018 Skutečnost 2019 Rozdíl

Příjmy celkem 38.060.583,69 28.116.049,01 -9.944.534,67

v tom:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přij. transfery celkem 38.060.583,69 28.116.049,01 9.944.534,68

Výdaje celkem (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 517.212.430,07 601.604.094,21 +84.391.664,14

v tom:
Běžné výdaje celkem = výdaje celkem – VPF  

(vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 493.707.497.95 587.573.533,47 +93.866.035,52

v tom:

Mzdové a související výdaje /platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 
práci + povinné pojistné + FKSP/ (vč. NNV) 240.007.864,70 266.168.812,00 +26.160.947,30

Ostatní běžné výdaje celkem (provozní výdaj) = výdaje celkem – VPF – 
mzdové a související výdaje (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 253.699.633,25 321.404.721,47 +67.705.088,22

Výdaje na financování programů reprodukce majetku  
(včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) 23.504.932,12 14.030.560,74 -9.474.371,38

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH ZA ROK 2019 V PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ČÁSTI S ROKEM 2018

V tabulce jsou zahrnuty i výdaje na programy spolufinancované EU (podíl SR / podíl EU)
Uvedené částky jsou včetně nároků z nespotřebovaných výdajů z let minulých

V oblasti příjmů se jedná o celkové snížení oproti roku 2017 
o 9 944 534,68 Kč. Nápln této oblasti je fakticky oproti roku 
2018 nezměněna.

V  oblasti mzdových a souvisejících výdajů (včetně nároků) 
došlo ke zvýšení oproti roku 2018 o celkem 26  160 947,30 
Kč, což bylo dáno jednak zapojením nároků z  roku 2018, 
ale zejména navýšením prostředků na platy v  souvislosti 
s  navýšením tarifů a otevřením nového Centra na podporu 
integrace cizinců pro Středočeský kraj v rámci projektu AMIF 
/16/01, které poprvé fungovalo celý rok.

V oblasti ostatních běžných výdajů bylo čerpání v roce 2019 
vyšší o 67 705 088,22 Kč než v roce 2018. Lze konstatovat, že 
se jednalo o standardní nárůst vlivem růstu cen, významnější 
podíl lze vysledovat u vyššího nájmu za pracoviště OAMP 
(byla významně rozšířena), dále u otevření výše uvedeného 
centra středočeského kraje a v poslední řadě je podstatný 
rozdíl v nově vysoutěžených bezpečnostních službách po 
skončení rámcové smlouvy MV.

V oblasti výdajů na financování reprodukce majetku bylo 
realizováno celkem 16 akcí za celkovou hodnotu (včetně 
nároků NNV z roku 2018) 14 030 560,74 Kč, což představuje 
o 9 474 371,38 Kč nižší čerpání, než v roce 2018

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY KRAJŮM A OBCÍM
SUZ MV (na základě § 84 Zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve 
znění pozdějších předpisů a usnesení vlády České republiky 
č.  303 ze dne 7. dubna 2016 a rovněž i na základě § 151 Záko-
na č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
a  usnesení vlády České republiky č. 286 ze dne 30.  března 
2016) vyplácela i v roce 2019 příspěvek k částečné úhradě 
nákladů obce vynaložených za ubytování cizinců v azylovém 
zařízení a v zařízení pro zajištění cizinců na jejím území, který 
činí 10 Kč za ubytovanou osobu v azylovém zařízení a poby-
tový den.

Celkem bylo v roce 2019 obcím, na jejichž území se nachází 
azylová zařízení a zařízení pro zajištění cizinců, vyplaceno 
2 066 070 Kč.
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 Provoz center  
(12 projektů dohromady) Rozpočet pro rok 2019 Čerpáno v roce 2019

Celkem 59 657 283,00 37 350 934,49

v tom 
SR 37 350 934,49 9 337 733,62

EU 47 109 097,00 28 013 200,87

CELKEM BYLO V ROCE 2019 NA REALIZACI VŠECH 12 
PROJEKTŮ VYNALOŽENO (VČETNĚ NÁROKŮ NNV): 

Provoz Center na podporu integrace 
cizinců pro  

(1. 7. 2016 – 30. 6. 2019):
Celkové náklady (Kč) Požadovaná 

podpora AMIF (Kč)

Jihočeský kraj 9 277 320,00 6 957 990,00 

Kraj Vysočina 7 999 893,00 5 999 919,00

Karlovarský kraj 9 733 320,00 7 299 990,00

Liberecký kraj 11 309 760,00 8 482 320,00

Olomoucký kraj 7 999 836,00 5 999 877,00

Moravskoslezský kraj 10 009 770,00 7 507 327,00

Pardubický kraj 9 761 820,00 7 321 365,00

Plzeňský kraj 12 205 760,00 9 154 320,00

Zlínský kraj 7 999 950,00 5 999 962,00

Středočeský kraj  
(1.8.2018-30.6.2020) 29 911 354,00 22 433 515,00

Provoz Center na podporu integrace 
cizinců pro (1.7.2019 – 30.6.2020): Celkové náklady (Kč) Požadovaná 

podpora AMIF

CPIC I. 21 684 894 16 263 670

CPIC II. 21 686 948 16 265 211

Investiční akce: Azylové zařízení Havířov – Koupě a re-
konstrukce rozšiřujícího objektu – AMIF/14/01 
č. investiční akce: 114V51200 7021

Na základě schválené žádosti o podporu z Národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu k re-
alizaci projektu s názvem AZ Havířov – koupě a rekonstrukce 

ROZPOČET JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO JEDNOTLIVÁ 
PROJEKTOVÁ OBDOBÍ:

VÝDAJE NA PROJEKTY REALIZOVANÉ SPOLUFINANCOVÁNÍM EU
V  roce 2019 realizovala SUZ MV, a to na základě smluv 
podepsaných s  odpovědným orgánem, celkem 15 projektů 
spolufinancovaných z Azylového, migračního a integračního 
fondu, z toho 3 investiční.

Realizace projektů na provoz Center na podporu integrace 
cizinců byla v roce 2019 rozdělena na dvě pololetí – v prvním 
bylo realizováno 10 projektů, které byly zahájeny v roce 2016 
na základě výzev AMIF číslo 4 (jeden byl zahájen až v roce 
2018 na základě výzvy číslo 16). Devět z těchto projektů bylo 
na konci června 2019 ukončeno. V druhém pololetí 2019 byly 
realizovány dva nové projekty na základě výzvy 20 a jeden 
projekt z prvního pololetí realizovaný na základě výzvy 16. 

Cílem těchto projektů je v  souladu s  platnou Koncepcí 
integrace cizinců vytváření podmínek a prostoru pro dlouho-
dobou, koncepční a udržitelnou podporu integrace cizinců, 
kteří na území České republiky legálně pobývají. Za tímto 
účelem SUZ MV provozuje Centra na podporu integrace 
cizinců pro Pardubický, Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský, 
Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Středočeský Olomoucký 
kraj a Kraj Vysočina. 

rozšiřujícího objektu“ registrační číslo AMIF/14/01 s dobou 
realizace od 1. 02. 2018 do 31. 01. 2021 uvádíme:

Cílem projektu je nákup a rekonstrukce stavby přímo sou-
sedící se stávajícím pobytovým a integračním střediskem 
Havířov. Tím bude vytvořena ubytovací kapacita pro žadatele 
o mezinárodní ochranu o rozsahu cca 85 lůžek, včetně kapacit 
pro volnočasové aktivity žadatelů a kanceláří pro zaměstnan-
ce SUZ MV a MV přímo pracující se žadateli či vyřizující jejich 
žádosti o mezinárodní ochranu.

V roce 2019 byla čerpána částka 3 104 612,69 Kč na zpracová-
ní projektové dokumentace, zahájenou realizaci stavebních 
prací a zabezpečení technického dozoru stavebníka a  ko-
ordinátora BOZP. Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 
18 366 887,31 Kč.

Investiční akce: ZZC Balková – Vybudování čistírny od-
padních vod – AMIF/19/01 č. invest. akce: 114V51200 9005

Na základě schválené žádosti o podporu z Národního progra-
mu Azylového, migračního a integračního fondu k realizaci 
projektu s názvem „Vybudování čistírny odpadních vod pro 
objekt ZZC Balková“, registrační číslo AMIF/19/01 s dobou 
realizace od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2022 uvádíme:

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu za-
jištěných cizinců v Zařízení pro zajištění cizinců Balková 
prostřednictvím výstavby nové čistírny odpadních vod. Zajiš-
tění funkční čistírny odpadních vod je podmínkou pro řádné 
fungování areálu a pro zabezpečení dostatečné ubytovací 
kapacity.

V roce 2019 byla čerpána částka 1 103 399 Kč na zpracování 
dokumentace pro provádění stavby, která bude základním 
podkladem výběrového řízení na zhotovitele stavby. Nároky 
z nespotřebovaných výdajů činí 3 896 601 Kč.

Investiční akce: Výměna oken a dveří v ZZC Bělá–Jezová 
a ZZC Vyšní Lhoty – AMIF/19/02 
č. investiční akce: 114V51200 9004

Na základě schválené žádosti o podporu z Národního progra-
mu Azylového, migračního a integračního fondu k realizaci 
projektu s názvem „Výměna oken a dveří v ZZC Bělá–Jezová 
a ZZC Vyšní Lhoty“, registrační číslo AMIF/19/02 s dobou 
realizace od 1. 4. 2019 do 31.3. 2021 uvádíme:

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu za-
jištěných cizinců v Zařízeních pro zajištění cizinců Správy 
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, konkrétně v ZZC 
Bělá–Jezová a ZZC Vyšní Lhoty prostřednictvím výměny oken 
a dveří (otvorových výplní).

V roce 2019 byla čerpána částka 2 985 067 Kč na výměnu 
otvorových výplní v objektech č. 2 (Ubytovna A), č. 3 (uby-
tovna B) a č. 5 (ubytovna D) v areálu Zařízení pro zajištění 
cizinců Bělá-Jezová. Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 
2 186 542 Kč. 

Celkem 7 193 078,69

v tom 
SR 1 798 269,67

EU 5 394 809,02

CELKEM BYLO NA REALIZACI TĚCHTO INVESTIČNÍCH AKCÍ 
VYNALOŽENO V ROCE 2019:
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V roce 2019 byly provedeny finanční kontroly a interní audity 
zaměstnanci oddělení interního auditu a kontroly SUZ MV 
(dále jen „OIAK“), řídící kontroly vedením SUZ MV, vedou-
cími zaměstnanci jednotlivých odborů a finanční kontroly 
kontrolními skupinami SUZ MV. U finančních kontrol nebylo 
zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně nebo nesprávné 
použití finančních prostředků. Zjištěné drobné nedostatky při 
kontrole byly vyřešeny na místě. V rámci vnějších kontrol pro-
vedených externími kontrolními orgány a orgány zřizovatele 
(Ministerstvo vnitra) nebylo zjištěno, že by došlo k porušení 
rozpočtové kázně nebo jinému porušení zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole nebo vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon o finanční kontrole a zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví.

SUZ MV na základě svěřeného předmětu činnosti předkládá 
zprávu o výsledcích finančních, vnitřních a vnějších kontrol 
v tomto členění:

 � I. Vyhodnocení interních auditů dle § 31 odst. 3) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole;

 � II. Vyhodnocení následné veřejnosprávní kontroly dota-
cí dle § 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní 
řád) a § 13 až § 23a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole;

 � III. Vyhodnocení obecných vnitřních kontrol dle zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhlášky č. 416/2004 
Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a dle 
nařízení ministra vnitra č. 7/2019 o veřejnosprávní kon-
trole, informační a oznamovací povinnosti, vykazování 
výsledků kontrol hospodaření s veřejnými prostředky 
a roční zprávě o výsledcích kontrol (nařízení o veřej-
nosprávní kontrole); 

 � IV. Vyhodnocení vnějších kontrol dle zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon o finanční kontrole a NMV č. 7/2019.

AD I.) INTERNÍ AUDITY:
Na základě ročního plánu auditů byl proveden interní audit 
zaměřený na „Účinnost vnitřního kontrolního systému“ 
dle § 28 odst. 4) písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. Dále byly provedeny audity se zaměřením na 
„Audit úrovně aplikace Obecného nařízení GDPR v SUZ MV“ 
a „Kybernetickou bezpečnost“. V rámci zjištění bylo konstato-
váno, že vnitřní kontrolní systém v oblasti řídících kontrol je 
účinný a  je nastaven správně, což dokreslují výsledky z níže 
uvedených kontrol viz body II. až IV. Byly zjištěny jen dílčí ne-
dostatky administrativního charakteru, které byly v průběhu 
kontrol odstraněny. Na základě provedení vnitřních auditů 
bylo doporučeno aktualizovat některé interní akty řízení. 
V rámci provedených auditů nebyla zjištěna žádná závažná 
porušení právních předpisů nebo interních aktů řízení.

AD II.) NÁSLEDNÁ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA DOTACÍ:
V souladu s delegovanou pravomocí podle Nařízení mini-
stra vnitra č. 7/2019 a v souladu s § 84 zákona č. 325/1999 

Sb., o  azylu, usnesením vlády č. 303/2016, § 151 zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a usnesením 
vlády č. 286/2016 provedlo OIAK v roce 2019 dle plánu celkem 
9 následných veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců 
dotací za rok 2018: Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem 
- město, statutárního města Brno – městské části Židenice, 
statutárního města Havířov, městského úřadu Kostelec nad 
Orlicí, města Jaroměře, obce Zastávka, města Bělá pod Bezdě-
zem, obce Tis u Blatna a obce Vyšní Lhoty (na jejichž území 
se nacházejí zařízení SUZ MV) s ověřením správnosti použití 
finančních prostředků veřejné finanční podpory (VFP za rok 
2018). Bylo zjištěno, že dotační prostředky byly vynaloženy 
účelně, hospodárně a efektivně. Objem dotačních finančních 
prostředků převedených z rozpočtu ministerstva vnitra za 
rok 2018 činil 1 775 960 Kč. Kontrolou bylo prověřeno 100 % 
převedených dotačních prostředků a nebylo zjištěno žádné 
porušení zásad jejich použití dle rozhodnutí ministra vnitra, 
kterým byly přiděleny. V roce 2020 budou zkontrolovány 
dotace za rok 2019 v objemu 2 066 070 Kč.

AD III.) OBECNÉ KONTROLY:
Zaměstnanci pověření výkonem kontroly v rámci všech orga-
nizačních součástí SUZ MV realizovali a ukončili v roce 2019 
celkem 150 obecných kontrol. Větší část kontrol ověřovala 
správnost systémových postupů. Byly realizovány gestory 
jednotlivých oblastí, včetně metodické pomoci v ZZC a AZ. 
Kontrolní zjištění byla zpracována do záznamů z obecné kon-
troly, které byly předloženy s návrhy na opatření vedoucím 
příslušných odborů SUZ MV. 

Kontroly zaměřené na oblast hospodaření s finančními pro-
středky státního rozpočtu a hospodaření s nimi realizovaly 
převážně OIAK a odbor ekonomiky a provozu. Podle evidence 
kontrol byl prověřen celkový objem výdajových finančních 
prostředků rozpočtu SUZ MV ve výši 23 202 665 Kč, tj. 7,21 % 
z celkového objemu běžných výdajů SUZ MV bez investičních 
a mzdových prostředků. 

a) Oddělení interního auditu a kontroly
Kontroloři realizovali dle plánu 9 následných veřejnospráv-
ních kontrol na místě u příjemce dotací s ověřením správ-
nosti použití finančních prostředků v souladu s účelovým 
vynaložením, hospodárností a efektivností podle nařízení MV 
č. 7/2019. Z ročního plánu hlavních kontrolních úkolů resortu 
MV byly provedeny dvě plánované kontroly a z plánu SUZ MV 
také dvě kontroly. Mimo plánované kontroly byly z rozhod-
nutí ředitele provedeny další dvě kontroly: mimořádná v ZZC 
Vyšní Lhoty a inventurní kontrola pokladny SUZ MV k 31. 12. 
2019. Z ukončených obecných kontrol byly sepsány záznamy, 
které jsou evidovány ve spisové službě. 

b) Organizační odbor
Pověření zaměstnanci odboru realizovali v roce 2019 celkem 
50 kontrol zaměřených na dodržování GDPR, smluv, pohledáv-
ky a škody, čerpání FKSP a dodržování režimových opatření. 
Zjištěné nedostatky, převážně administrativního charakteru, 
byly u části kontrol a v průběhu kontrol odstraněny.

VÝSLEDKY FINANČNÍCH, VNITŘNÍCH 
A VNĚJŠÍCH KONTROL A AUDITŮ
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c) Odbor práce s klienty
Pověření zaměstnanci realizovali v roce 2019 celkem 13 
rozsáhlejších tematických a systémových obecných kontrol 
v ZZC Vyšní Lhoty, Balková a Vyšní Lhoty, PoS Havířov a PřS 
Ruzyně s opatřeními. Kontroly byly zaměřeny na práci 
s klienty a režimová opatření. V rámci Státního integračního 
programu se uskutečnily kontroly poskytovaných služeb na 
základě rámcové dohody pro oprávněné osoby. 

d) Odbor ekonomiky a provozu
Pověření zaměstnanci realizovali dvě kontroly s komplexním 
ověřením stanovených postupů v ekonomicko-provozní 
oblasti u PoS Kostelec nad Orlicí a PoS Havířov, a dále bylo 
provedeno dalších 15 dílčích obecných kontrol u ostatní ZZC 
a AZ.

e) Odbor centra na podporu integrace cizinců
Pověření zaměstnanci realizovali 8 kontrol zaměřených na 
fakturace projektů.

f) Personální oddělení
Pověření zaměstnanci realizovali jednu kontrolu v ZZC Vyšní 
Lhoty zaměřenou na vedení personální agendy.

g) Odbory v ZZC a AZ
 � Odbor ZZC Bělá pod Bezdězem – pověření zaměstnanci 

realizovali celkem 12 kontrol. 

 � Odbor ZZC Vyšní Lhoty – pověření zaměstnanci realizo-
vali celkem 3 kontroly. 

 � Odbor ZZC Balková – pověření zaměstnanci realizovali 
celkem 8 kontrol.

 � Odbor PoS Havířov – pověření zaměstnanci realizovali 
celkem 6 kontrol. 

 � Odbor PoS Kostelec nad Orlicí – pověření zaměstnanci 
realizovali celkem 14 kontrol. 

 � Odbor PřS Zastávka – pověření zaměstnanci realizovali 
celkem 9 kontrol. 

 � Odbor PřS Praha Ruzyně – pověření zaměstnanci reali-
zovali celkem 3 kontroly.

AD VI.) VNĚJŠÍ KONTROLY U SUZ MV V ROCE 2019 VYKONALY 
TYTO STÁTNÍ ORGÁNY, ÚŘADY NEBO INSTITUCE:
Ministerstvo financí České republiky – auditní orgán
Provedl dva audity zaměřené na využití prostředků k rekon-
strukci objektů v Pobytových střediscích Havířov a Kostelec 
nad Orlicí a nákupu objektu v Havířově. Byla provedena kon-
trola využití rozpočtových prostředků v objemu 12 230 893 
Kč ze státního rozpočtu a 5 310 011 Kč z dotací EU. U nákupu 
objektu bylo zkontrolováno použití prostředků v objemu 
9 650 000 Kč ze státního rozpočtu. V rámci auditu nebylo 
zjištěno žádné pochybení.

Ministerstvo vnitra – Odbor fondů EU v oblasti vnitřních 
věcí MV
Provedl dvě veřejnosprávní kontroly u dotačních projektů 
AMIF „Provoz center na podporu integrace cizinců“ pro 
Plzeňský kraj č. AMIF/4/09, pro Jihočeský kraj č. AMIF/4/12, 
pro Olomoucký kraj č. AMIF/4/06 a pro Moravskoslezský kraj 

č. AMIF/4/13“ za vybrané účtované období v objemu 39 492 
686 Kč (z toho 29 619 514 Kč z dotace EU a 9 873 172 Kč ze SR). 
Kontrola na místě neidentifikovala žádná zjištění spočívající 
v porušení pravidel Příručky pro žadatele a příjemce nebo 
Podmínek použití podpory.

Finanční úřad pro hl. m. Prahu – Odbor kontroly zvlášt-
ních činností
Provedl jednu daňovou kontrolu (č.j.: 6215403/19/2000-
31472-106951) podle ustanovení § 88 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
podnětu Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí MV ČR 
k porušení rozpočtové kázně u projektu AMIF/4/09 v objemu 
932,05 Kč. Finanční úřad podnět o zjištění porušení důsledně 
revidoval a konstatoval, že nedošlo k porušení rozpočtové 
kázně ani jinému porušení.

Všeobecná zdravotní pojišťovna
Provedla jednu kontrolu (č.j.: KZ-3-0040-2019) plateb pojist-
ného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného podle zákona č. 592/1992 Sb., 
o  pojistném na veřejné zdravotní pojištění a povinností dle 
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. 
V rámci kontroly nebylo zjištěno žádné porušení.

Pražská správa sociálního zabezpečení 
Provedla jednu kontrolu (č.j.: 42013/698665/19/013/401/Fia) 
č. 3218/ 19/118, o plnění ustanovení § 6 odst. 4 písm. o) dle 
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního za-
bezpečení, a ustanovení § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 187/2006 
Sb., o nemocenském pojištění se zaměřením na plnění 
povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného 
a důchodovém pojištění. V rámci kontroly nebylo zjištěno 
žádné porušení.

Odbor azylové a migrační politiky MV
Provedl dva státní dozory dle § 148 odst. 1) zákona 
č.  326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, z toho jednu 
kontrolu v ZZC Balková a jednu kontrolu v ZZC Bělá-Jezová. 
Při kontrole nebyly zjištěny závady nebo nedostatky.

Odbor zdravotnického zabezpečení MV, oddělení ochra-
ny veřejného zdraví
Provedl jednu kontrolu dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví v oblasti hygieny stravovacího provozu v PřS 
Zastávka bez zjištění závad nebo nedostatků.

U SUZ MV je nastaven vnitřní kontrolní systém v souladu s po-
žadavky zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon o finanční kontrole. Nastavení vnitřního kon-
trolního systému reflektuje i požadavky souvisejících nebo 
navazujících právních předpisů, zejména zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pra-
vidla), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
a zákona č. 563/1999 Sb., o účetnictví.



SUZ MV – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

ZZC – Zařízení pro zajištění cizinců

PřS – Přijímací středisko

PoS – Pobytové středisko

IAS – Integrační azylové středisko

CPIC – Centrum na podporu integrace cizinců

SIP – Státní integrační program

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

GPIS – Generální poskytovatel integračních služeb

OAMP – Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra

UNHCR – Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky 

IOM – Mezinárodní organizace pro migraci

EASO – Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

EU – Evropská unie

AMIF – Azylový, migrační a integrační fond

MEDEVAC – Zdravotně humanitární program Ministerstva vnitra 

PČR – Policie České republiky

ÚP – Úřad práce

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

PPS – Přijímací a pobytové středisko

SR – Státní rozpočet
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