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Vážení čtenáři, 

rok 2020 byl pro nás všechny obrovskou výzvou. 
Globální pandemie zákeřného infekčního onemocnění 
SARS-CoV-19 postupně postihla celý svět, včetně České 
republiky, a  pravděpodobně ho nenávratně změnila. 
Pandemie zcela logicky ovlivnila a změnila i naše plány na 
rok 2020 a razantně vstoupila také do našich pracovních 
životů. Od jejího začátku byla naše organizace jednou 
z těch, jež velmi tíživě vnímala veškerá rizika s tím spojená. 
Nic jsme nepodcenili, a i díky tomu jsme byli připraveni 
jako jedni z prvních v České republice. Možná i tato 
skutečnost nám pomohla úspěšně předejít naplnění 
nejhorších katastrofických scénářů, ochránit životy a zdraví 
nejen našich zaměstnanců, ale zejména našich klientů. 

Rád bych vyzdvihl toto úsilí a poděkoval všem 
zaměstnancům Správy uprchlických zařízení Ministerstva 
vnitra, kteří již po druhé během posledních pěti let 
ukázali svůj charakter, odvahu a profesionalitu, tentokrát 
v boji proti zákeřnému onemocnění. Nejenže byli schopni 
i  v tak extrémních pracovních podmínkách zajistit 
provozuschopnost azylové a návratové infrastruktury ČR, 
někteří se dokonce ve svém volnu solidárně zapojili také 
do pomoci těm nejpotřebnějším a nejpostiženějším. I přes 
těžkosti a mimořádnou situaci, která ochromila celou 
společnost, byli zaměstnanci naší organizace schopni 
dokončit některé klíčové projekty a zajistit bezproblémové 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

fungování celé naší organizace během pandemie. Na 
druhou stranu, od některých kolegů vím, že každodenní 
tvrdá práce byla tím, co jim pomáhalo si zachovat zdravý 
rozum, životní motivaci a tolik potřebnou perspektivu 
v době, kdy celý svět oplakával oběti a společenský 
a kulturní život přestal existovat.

Na závěr bych rád také poděkoval vedení Ministerstva 
vnitra za akceschopnost a podporu, kterou přispělo 
k  ochraně života a zdraví našich zaměstnanců a klientů. 
Rozhodně nelze opomenout skvělou spolupráci s našimi 
kolegy ze Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra, 
kteří nám byli během roku 2020 důležitou oporou a jsou, 
stejně jako ostatní zdravotníci a lékaři, skutečnými hrdiny 
roku 2020.

S přáním pevného zdraví

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), Policií ČR (PČR), Zdravotnickým 
zařízením Ministerstva vnitra (ZZ MV) 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 středis-
ka (IAS), zařízení pro zajištění cizinců (ZZC), 

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

 � je generálním poskytovatelem integračních služeb pro 
držitele mezinárodní ochrany v rámci Státního integrační-
ho programu,

 � provozuje Centra na podporu integrace cizinců pro 
cizince v deseti krajích České republiky,

 � provozuje Koordinační centrum pro cizince v průmys-
lové 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 pobýva-
jící 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 
využívat služeb Koordinačního centra pro cizince v průmys-
lové zóně Kvasiny a od 1. července 2020 i Centra na podporu 
integrace cizinců.

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), přijímací středisko v Zastávce a přijímací 
středisko v Bělé-Jezové.

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) možnost využít ubytování v jednom 
z pobytových středisek. Středisko mohou opouštět, pobírají 
zde finanční příspěvky, sami si zajišťují přípravu jídla. Žada-
telům jsou k dispozici sociální pracovníci, mohou využívat 
z nabídky volnočasových aktivit, dobrovolných kurzů české-
ho jazyka, právní a psychologické pomoci. 

POSLÁNÍ A STRUKTURA
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SUZ MV provozuje pobytová střediska v Kostelci nad Orlicí, 
v Havířově, v Zastávce a v Bělé pod Bezdězem – Jezové (do 
března 2020).

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 MV provozuje IAS v Brně, Jaroměři, Havířově a v Ústí nad 
Labem – Předlicích.

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. 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.

SUZ MV provozuje dvě ZZC pro samotné muže, a to ve Vyšních 
Lhotách (určeno pro oblast Moravy a Slezska) 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.

Centra na podporu 
integrace cizinců (CPIC)

Přijímací střediska (PřS)

Pobytová střediska (PoS)

Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC)Integrační azylová střediska (IAS)
Koordinační centrum pro cizince 
v průmyslové zóně Kvasiny

IAC
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Ostrava

Pardubice

Liberec

Karlovy Vary
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Havířov

Jaroměř
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Balková
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České Budějovice
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*Kladno
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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.

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 (mimo EU) a od 
1. července 2020 všem cizincům, kteří na území ČR pobývají 
legálně, zejména bezplatné kurzy českého jazyka a kurzy so-
ciokulturních reálií, sociální a právní poradenství, informační 
činnost 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.

V období do 30. 6. 2020 byl provoz Center financován 
z Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF). Schvá-
lením Zákona č. 176/2019 Sb., kterým se novelizoval zákon 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, 
došlo k  zákonnému ukotvení Center a zajištění financování 
činnosti Center provozovaných SUZ ze státního rozpočtu

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. 

Centra na podporu integrace 
cizinců v regionech ČR 
poskytují zejména bezplatné 
kurzy českého jazyka a kurzy 
sociokulturních reálií, 
sociální a právní poradenství, 
informační činnost a další 
služby. Pořádají také akce pro 
veřejnost.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2020
EPIDEMIE COVID-19
Správa uprchlických zařízení MV se na epidemii COVID-19 
začala připravovat hned v lednu poté, co se objevily první 
zprávy o šíření viru v Číně. Ihned jsme se začali zásobovat 
patřičnými ochrannými pomůckami, které byly distribuovány 
nejen mezi zaměstnance, ale také mezi klienty.

Všechna zařízení byla postupně vybavena plexisklovými štíty 
v návštěvních místnostech. Stejně tak byla vybavena všechna 
pracoviště CPIC a SIP.

Po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR denně zasedal 
krizový štáb SUZ MV, který operativně řešil veškeré problémy, 
zajišťoval součinnost s ostatními složkami a přijímal patřičná 
rozhodnutí. Personál v zařízeních byl většinou rozdělen na 
dva týmy, které se střídaly v týdenních intervalech, aby byla 
minimalizována rizika spojená s případnou nákazou mezi 
zaměstnanci.

Jako další součást ochrany klientů před epidemií byla přijata 
preventivní opatření v organizaci chodu jednotlivých zařízení. 
Při první vlně epidemie na jaře roku 2020 sloužilo karanténní 
zařízení PřS Bělá-Jezová i pro ubytování žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany, kteří se zdržovali mimo pobytové 
středisko dle § 82 zák. o azylu nebo v soukromí před tím, než 
bylo potvrzeno, že jsou negativní na přítomnost koronaviru 
SARS-CoV-2 a byl jim umožněn návrat do standardního 
azylového zařízení.

Při druhé vlně epidemie v říjnu 2020 byla přijata režimová 
opatření ve všech přijímacích a pobytových střediscích, 
a  navíc byla využívána pouze polovina ubytovací kapacity 
a klienti byli ubytováváni v oddělených zónách, aby bylo 
možné zabránit jejich setkávání ve větším počtu a v případě 
podezření na onemocnění COVID-19 byli klienti přemístěni 
do karanténního zařízení PřS Bělá-Jezová, kde podstoupili 
testy na onemocnění a v případě pozitivního výsledku zde 
setrvali až do vyléčení.

I díky výše zmíněným opatřením se SUZ MV podařilo udržet 
všechna zařízení v chodu. 

ZŘÍZENÍ KARANTÉNY A PřS V ZAŘÍZENÍ V BĚLÉ-JEZOVÉ
V souvislosti s epidemií COVID-19 a s cílem eliminovat 
rizika zavlečení epidemie do zařízení tvořících migrační 
infrastrukturu ČR, bylo mimořádným opatřením vydaným 
Ministerstvem vnitra, odborem zdravotnického zabezpečení, 
jako orgánu ochrany veřejného zdraví, ke dni 1. 4. zřízeno 
karanténní zařízení PřS Bělá-Jezová, určené pro příjem no-
vých klientů SUZ MV, a to jak žadatelů o udělení mezinárodní 
ochrany, tak i zajištěných cizinců, s kapacitou 65 lůžek. 

Toto zařízení vzniklo vyčleněním prostor stávajícího PoS Bě-
lá-Jezová. Provoz zařízení byl upraven v souladu se zákonem 
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, přičemž SUZ 
MV primárně zodpovídala za vyčlenění prostor a jejich chod, 
zajištění úklidu, oprav a zajištění stravy. 

Teprve po uplynutí lhůty uložené karantény nebo po nega-
tivním výsledku testu na COVID-19 mohli být klienti, a tedy 
i zajištění cizinci, přemístěni do standardního ZZC či PřS. Toto 
opatření tvořilo základní preventivní nástroj pro prevenci 
zavlečení infekce do zařízení SUZ MV. Na toto opatření pak 
navazovala další přijímaná a realizovaná opatření v těchto 
zařízeních. 

ZŘÍZENÍ KARANTÉNNÍCH PROSTOR V ZZC VYŠNÍ LHOTY A ZZC 
BALKOVÁ
Kvůli narůstajícím požadavkům na umísťování cizinců 
zajišťovaných cizineckou policií bylo 3. 7. v ZZC Vyšní Lhoty 
vyčleněno karanténní zařízení ZZC Vyšní Lhoty s kapacitou 60 
lůžek pro zajištěné cizince a dne 20. 7. bylo obdobně v  ZZC 
Balková vyčleněno karanténní zařízení ZZC Balková pro zajiš-
těné cizince s kapacitou 35 lůžek.

Vznik karanténních zařízení s sebou nesl výrazně zvýšený 
počet transferů jak zajištěných cizinců, tak žadatelů o MO. 
Celkově bylo ze všech karanténních zařízení realizováno 
1 356 transferů, což je 76,7 % všech transferů. Z přijímacích 
středisek bylo realizováno pouze 8,3 % všech transferů, což 
bylo způsobeno i tím, že 44,4 % klientů odešlo z PPS Zastávka 
do soukromí.

S cílem eliminovat rizika 
zavlečení epidemie do 
zařízení tvořících migrační 
infrastrukturu ČR bylo 1. dubna 
otevřeno karanténní zařízení 
Bělá-Jezová. V průběhu 
července pak byla obdobná 
zařízení otevřena i v ZZC Vyšní 
Lhoty a v ZZC Balková.
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Pro srovnání, v roce 2019 bylo uskutečněno celkem 1 307 
transferů mezi zařízeními SUZ MV, v roce 2020 to bylo 1 768 
přemístění, z čeho bylo pouze 412 z jiného důvodu než pře-
sun z karanténního zařízení do standardního.

#UPRCHLÍCIPOMÁHAJÍ
Zaměstnanci SUZ MV spolu s klienty – žadateli o mezinárodní 
ochranu, na jaře okamžitě zareagovali na tehdejší akutní 
nedostatek ochranných pomůcek v boji proti onemocnění 
COVID-19 a začali šít roušky. Těmi byli nejprve vybaveni všich-
ni klienti v zařízeních, další putovaly k nejohroženějším, tedy 
seniorům v obcích, kde zařízení SUZ MV leží. Tisíce roušek 
tak byly předány např. v Centru denních služeb Domovinka 
v Kostelci nad Orlicí, v domově pro seniory v Albrechticích, 
samosprávám v Bělé pod Bezdězem, Vyšních Lhotách či 
Zastávce. Několika sty roušek se SUZ MV podařilo podpořit 
i pražskou porodnici U Apolináře, která se také potýkala 
s  akutním nedostatkem ochranných pomůcek, především 
pro čerstvé maminky.

ÚČAST NA PROGRAMU MEDEVAC PRO BĚLORUSKO
Od září se SUZ MV v součinnosti s Odborem azylové a mig-
rační politiky MV ČR spolupodílí na realizaci usnesení vlády 
č. 878 ze dne 24. srpna 2020, kterým vláda ČR schválila po-
skytnutí pomoci občanům Běloruské republiky v rámci reali-
zace Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC 
v  roce 2020 za účelem poskytnutí zdravotní a rehabilitační 
péče vybraným běloruským občanům, v návaznosti na situaci 
v Bělorusku po prezidentských volbách ze dne 9. srpna 2020. 

Zdravotní, rehabilitační a psychologickou péči na území 
ČR zajišťuje Odbor azylové a migrační politiky MV ČR ve 
spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. SUZ MV zajišťuje 
pro účastníky programu dopravu do ČR a případně zpět 

do vlasti, provedení PCR testů na onemocnění COVID-19, 
dopravu v rámci ČR, ubytování, stravování, služby sociálního 
pracovníka, služby tlumočníka, vyplácení nevratné finanční 
výpomoci, nákup předplacené karty na místní dopravu, 
nákup SIM karty a kreditu na telefonování, zajištění hygie-
nických potřeb, nákup sezónního oblečení a komunikační 
prostředky.

Do programu bylo v roce 2020 zařazeno 61 osob, na území 
ČR přicestovalo 60 osob, z toho 31 mužů, 17 žen, 11 dětí 
a  1 nezletilý bez doprovodu. Většinou se jedná o rodiny 
– příslušníků rodin bylo 36, jednotlivců 25. Průměrný věk 
účastníků programu v době příjezdu byl 29 let.

Náklady na tento program, profinancované SUZ MV na 
základě rozpočtového opatření ještě nejsou uzavřeny, jelikož 
program pokračuje i v roce 2021, ale v roce 2020 byly realizo-
vány ve výši 7 243 132 Kč.

ROZŠÍŘENÍ PŮSOBENÍ CENTER NA PODPORU INTEGRACE 
CIZINCŮ
V období do 30. 6. 2020 byl provoz Center na podporu 
integrace cizinců financován z Azylového, migračního a inte-
gračního fondu (AMIF). Schválením Zákona č. 176/2019 Sb., 
kterým se novelizoval zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky, došlo k zákonnému ukotvení 
Center a z toho důvodu bylo Ministerstvem financí od 1. 7. 
2020 schváleno financování činnosti Center provozovaných 
SUZ MV ze státního rozpočtu.

Tímto krokem se značně rozšířily řady potencionálních klientů 
Center. Nadále tak neslouží pouze občanům tzv. třetích zemí 
(mezi které patří po brexitu i Velká Británie), ale i občanům 
členských států Evropské unie.

Několika sty roušek se nám podařilo podpořit i pražskou porodnici U Apolináře, která se potýkala 
s akutním nedostatkem ochranných pomůcek, především pro čerstvé maminky.



Výroční zpráva 2020   11

STATISTICKÉ ÚDAJE 
AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
V roce 2020 přišlo do azylových zařízení (AZ) celkem 1 083 
nově příchozích. Ve srovnání s rokem 2019 došlo k poklesu 
o cca 40,5 % – v roce 2019 bylo nově evidováno v AZ 1 820 
případů. Počet nově evidovaných v tomto období kolísal, 
největší pokles byl v dubnu (pouze 2,9 % z celkového počtu 
za celý rok). Celkový pokles byl způsobený pravděpodobně 
uzavřením státních hranic a omezením pohybu osob 
v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR kvůli 
pandemii nemoci COVID-19 a následným omezením pohybu 
osob přes hranice a omezením hromadné, zejména letecké 
dopravy na jaře a na podzim. Průměrně přišlo do AZ 90 osob 
měsíčně; v roce 2019 to bylo průměrně 152 případů měsíčně.

Největší podíl nově příchozích tvoří žadatelé z Ukrajiny (314 
osob, tj. 29,0 %), Gruzie (146 osob, tj. 13,5 %) a Vietnamu (76 
osob, tj. 7,0 %). 

V roce 2019 byli v příchodech nejčastěji zastoupené státní 
příslušnosti Arménie, Ukrajiny a Gruzie.

Nejedná se ovšem o počet unikátních osob, ale případů. Po 
opětovném vstupu stejné osoby do azylové procedury je 
totiž osoba registrována jako nový případ (nově příchozí). 
Dle údajů OAMP bylo v průměru za období let 2008–2020 
(leden–listopad) 72,4 % žádostí o udělení mezinárodní 
ochrany nových a 27,6 % žádostí bylo opakovaných. V roce 
2020 se oproti roku 2019 výrazně zvýšil počet opakovaných 
žádostí – z 17,9 % na 31,6 %.

Z uvedeného počtu přišlo v období leden–prosinec 2020 422 
cizinců do přijímacího střediska Zastávka; 31 do přijímacího 
střediska Praha-Ruzyně, z toho 21 osob bylo předáno dle 
Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 
ze dne 26. 6. 2013 (Dublin III) leteckou cestou a 10 cizinců 

přicestovalo do České republiky letecky za účelem podání 
žádosti o mezinárodní ochranu; 485 osob žádalo o udělení 
mezinárodní ochrany v karanténním zařízení – přijímacím 
středisku Bělá-Jezová, 101 osob přišlo jako žadatelé o udělení 
mezinárodní ochrany ze ZZC; 38 osob přišlo samostatně, 
z vězení, z nemocnice nebo jako osoby ubytované na výjimku 
s rodinnými příslušníky a 6 dětí se narodilo matkám, které 
jsou v řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Dle sociální anamnézy přišlo do azylových zařízení 
v  uvedeném období 232 osob jako členové rodin (21,4  %, 
v  roce 2019 32,8 %); přičemž počet rodin byl 96; a 851 
osob jako jednotlivci (78,6 %, v roce 2019 to bylo 67,2 %). 
Z celkového počtu bylo 23,4 % žen a 76,6 % mužů.
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průměrná základní kapacita

VYTÍŽENOST UBYTOVACÍCH KAPACIT PŘIJÍMACÍCH 
A POBYTOVÝCH STŘEDISEK V ROCE 2020

POČTY PŘÍCHOZÍCH  DO AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2020

V závorkách údaje za rok 2019

V roce 2020 přišlo do 
azylových zařízení 
celkem 1 083 nových 
klientů.
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INTEGRAČNÍ AZYLOVÁ STŘEDISKA
Ke dni 31. prosince 2020 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.

Počet klientů ubytovaných v IAS se po dlouhodobém poklesu 
v roce 2015 výrazně zvýšil, od té doby má ale zase klesající 
tendenci, která pokračovala až do roku 2018. 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 alternativa 
k ubytování v PoS, ve zvýšené míře od června 2019, kdy začala 
příprava rekonstrukcí PoS Havířov a PPS Zastávka a poté zase 
na podzim roku 2020 z důvodu snížení počtu ubytovaných 
v pobytových střediscích za účelem zajištění protiepidemic-
kých opatření v PoS.

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.

ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
V roce 2020 bylo do ZZC přijato celkem 1 203 zajištěných 
a ubytovaných cizinců. Ve srovnání s předchozím rokem jde 
o nárůst o 63 % – v roce 2019 bylo nově přijato do ZZC 738 
cizinců. Průměrně přišlo do ZZC 100 cizinců měsíčně, z toho 
nejvíc v červenci 2020 (22,8 % všech příchodů v sledovaném 
období); v roce 2019 to bylo průměrně 62 osob měsíčně.

Největší podíl příchodů tvoří cizinci z Ukrajiny (529 osob, 
tj. 44,0 %), Moldavska (144 osob, tj. 12,0 %) a Afghánistánu 

PRŮMĚRNÝ POČET UBYTOVANÝCH A VYTÍŽENOST 
UBYTOVACICH KAPACIT IAS V MĚSÍCÍCH ROKU 2020

POČTY PŘÍCHOZÍCH DO ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ V ROCE 2020

V závorkách údaje za rok 2019

(74 osob, tj. 6,2 %). V roce 2019 byli nejčastěji v ZZC zajištění 
občané Ukrajiny, Moldavska a Nigérie.

Dle sociální anamnézy bylo do ZZC umístěno 1 135 jednot-
livců (94,3 %) a 68 (5,7 %) členů rodin. Dle pohlaví převažují 
muži – 1084 (90,1 %), žen bylo pouze 119 (9,9 %).

V roce 2020 přišlo do 
ZZC celkem 1 203  
cizinců. Ve srovnání 
s předchozím rokem 
jde o nárůst o 63 %.

 Počet ubytovacích jednotek Počet lůžek

Ústí n. Labem – Předlice 10 22

Jaroměř 9 30

Brno 4 20

Havířov 20 52

Celkem 43 124

KAPACITA INTEGRAČNÍCH AZYLOVÝCH STŘEDISEK  
V ROCE 2020
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CENTRA NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ
Celkem bylo za rok 2020 poskytnuto ve všech Centrech pro-
vozovaných SUZ MV 41 470 služeb. V tomto období využilo 
nabízených služeb celkem 7 858 klientů, služby sociálněpráv-
ního poradenství 6 003 klientů a 3 315 klientů chodilo na 
kurzy českého jazyka. V rámci terénní práce bylo osloveno 
celkem 5 574 cizinců.

Provoz Center v roce 2020 silně ovlivnila preventivní opatření 
proti šíření onemocnění COVID-19, přijatá vedením resortu 
MV a vládou ČR. V některých obdobích tak bylo nutné omezit 
nebo pozastavit poskytování ambulantních služeb Center, 
dále byly rušeny kurzy s fyzickou přítomností klientů na výuce 
s tím, že byly nahrazeny online kurzy. Centra nicméně i v tom-
to režimu nadále fungovala, pouze se těžiště jejich práce 
přesunulo do online prostředí. Poradenství, včetně právního, 
bylo poskytováno také prostřednictvím elektronické komu-
nikace (přes SMS, online aplikace i sociální sítě), a to i v cizích 
jazycích. V tomto období také vzrostla intenzita spolupráce 
s ostatními aktéry integrace v daných regionech, neboť byla 
velká poptávka po relevantních aktuálních informacích.

Vzhledem k epidemické situaci byla na začátku roku 2020 
organizována pouze jedna sportovní akce, kdy pracovníci 
Centra pro Olomoucký kraj zorganizovali Mezinárodní 
turnaj ve futsalu. Cílem akce bylo vytvořit prostor pro se-
tkání zástupců majority a cizinců prostřednictvím společně 

SLUŽBY VYUŽITÉ KLIENTY CPIC

stráveného volného času. Prezentace volnočasových témat 
byla přesunuta do online prostředí, kde v rámci sociokurzů 
byla prezentována například témata: tradice a zvyky v ČR, Ve-
likonoce, Vánoce, seznámení se s krajem, kde žijete, cestování 
po ČR, aj.

Provoz center v roce 2020 silně ovlivnila preventivní opatření proti šíření onemocnění COVID-19. Přesto 
se především v létě podařilo zorganizovat nebo se podílet na několika akcích, jako byl například Festival 
kultur v Mladé Boleslavi.

počet klientů, kteří 
navštěvovali kurzy 

českého jazyka

počet klientů, kteří 
využili sociálně právní 

poradenství

počet klientů 
oslovených 

v terénu

3315

6003

5574
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Koordinační centrum se aktivně podílelo na plánování 
a činnosti skupiny místního akčního plánu pro vzdělávání na 
Rychnovsku. 

STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
V roce 2020 vstoupilo do SIP celkem 83 oprávněných osob, 
což představuje pokles o 24 % oproti předchozímu roku. 
V  průběhu roku bylo sestaveno celkem 47 individuálních 
integračních plánů pro celkem 71 držitelů mezinárodní 
ochrany (jednotlivce i rodiny) a současně po jistou část roku 
probíhaly i práce na integračních plánech zahájených v před-
chozím roce.

Mezinárodní 
ochrana udělena Do SIP vstoupilo Sestaveno 

počet IIP Osoby v IIP

2017 147 101 104 180

2018 167 121 72 120

2019 147 109 63 95

2020 114 83 47 71

Ze sečtení celoročních zdokumentovaných záznamů o cha-
rakteru jednotlivých pracovních úkonů vyplývá, že nejčastěji 
se sociální pracovníci zabývali tematikou bydlení (25 %).

Pod vlivem epidemie COVID-19 bylo třeba řadu aktivit nutné 
odložit či řešit na dálku, komplikovanější nebo někdy zcela 
paralyzované bylo hledání nájemního bydlení. Svůj vliv měla 
i snížená mobilita na trhu práce, projevily se určité problémy 
s redukcí úředních hodin některých úřadů (pro SIP to byly 
hlavně Úřady práce).

Během nouzového stavu na jaře 2020 ředitelka OAMP z  ini-
ciativy SUZ MV rozhodla o možnosti prodloužit normální 
trvání integračního plánu až o 3 měsíce. I během druhé vlny 
pandemie pak s individuálním souhlasem OAMP došlo ve 
dvou případech k podobnému prodloužení.

I proto lze za úspěch považovat fakt, že se podařilo zpro-
středkovat startovní nájemní bydlení ve 29 případech. V 21 
případech se pak uskutečnil významnější kurz nebo aktivita 
posilující dlouhodobou soběstačnost a kompetenci účastní-
ka na trhu práce.

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. května 
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 Koordinačního centra patří zejména monitoring 
aktuální situace v regionu včetně reportování vedení resortu 
MV, zlepšení koordinace činnosti hlavních aktérů (místní 
samosprávy, největší 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 zaměst-
navatelům, státním institucím, zástupcům bezpečnostních 
složek a dalším subjektům, na které se zahraniční pracovníci 
se svými požadavky obrací.

V roce 2020 byla i nadále poskytována podpora starostům 
i zaměstnavatelům při řešení konkrétních problémů sou-
visejících se zaměstnáváním cizinců. Na začátku epidemie 
COVID-19 zajistilo Koordinační centrum informovanost 
cizinců nebo distribuci roušek na ubytovny. Na základě po-
žadavků jednotlivých aktérů byla zprostředkována distribuce 
informací mezi krajskou hygienou, složkami policie, ubyto-
vateli cizinců, zaměstnavateli a lékaři. Koordinační centrum 
také zprostředkovávalo firmám rychle se měnící informace 
o aktuálních nařízeních pro pendlery z Polska a pro zaměst-
nance z třetích zemí. Složkám policie a vedení SUZ MV byly 
reportovány informace o tom, jak jsou tato nařízení vlády 
aplikována v praxi a jaké důsledky mají pro provoz ve firmách 
v PZ Kvasiny. 

Koordinační centrum zprostředkovalo konání pravidelných 
česko-polských videokonferencí ke zlepšení informovanosti 
aktérů jak ze soukromé, tak ze státní sféry, účastnících se 
přeshraničního zaměstnávání cizinců. V několika případech 
tak došlo k prvnímu navázání přeshraniční komunikace 
a spolupráce, například mezi krajskými hygienami obou států. 

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 roce 2020 vstoupilo do 
SIP 83 osob. V průběhu 
roku bylo sestaveno 
celkem 47 individuálních 
integračních plánů pro 
71 držitelů mezinárodní 
ochrany.
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PROGRAM DOBROVOLNÝCH NÁVRATŮ
Dobrovolné návraty tvoří nedílnou součást působnosti SUZ 
MV. Program je určený žadatelům, jejichž řízení o mezinárodní 
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 dobrovolný 
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. 

REALIZOVANÉ DOBROVOLNÉ NÁVRATY V ROCE 2020   
DLE OBDOBÍ REALIZACE

Měsíc Počet

leden 3

únor 13

březen 1

duben 0

květen 2

červen 0

červenec 1

srpen 6

září 5

říjen 2

listopad 3

prosinec 0

CELKEM 36

DOBROVOLNÉ NÁVRATY DLE ZEMĚ NÁVRATU V ROCE 2020

V roce 2020 jsme řešili 
celkem 55 žádostí 
o dobrovolný návrat. 
Uskutečnit se povedlo  
36 návratů.

REALIZOVANÉ DOBROVOLNÉ NÁVRATY V ROCE 2020 
 DLE MÍSTA POBYTU PŘED REALIZACÍ

Místo pobytu Počet

PoS Havířov 18

PPS Zastávka 10

PřS Praha-Ruzyně 3

PoS Kostelec n. Orlicí 2

soukromí 1

ZZC Bělá-Jezová 1

ZZC Vyšní Lhoty 1

CELKEM 36

V roce 2020 bylo SUZ MV řešeno celkem 55 žádostí 
o dobrovolný návrat podle §54a, z toho 36 návratů (13 mužů, 
12 žen a 11 dětí) bylo zrealizováno a klienti navráceni do 
požadovaných cílových zemí. Oproti předchozímu roku jde 
o výrazný pokles; v roce 2019 bylo řešeno celkem 106 žádostí 
o dobrovolný návrat (pokles o 48,1 %) a bylo zrealizováno 
celkem 88 dobrovolných návratů (pokles o 59,1 % oproti 
předchozímu roku).

Celkové náklady vynaložené ze strany SUZ MV za dobrovolné 
návraty v roce 2020 byly 217 429 Kč, včetně nerealizovaných.
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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 za účelem převzetí osob do péče SUZ 
MV, celkový počet tedy neodpovídá celkovému počtu skuteč-
ně řešených tzv. dublinských případů v České republice, jeli-
kož OAMP vyžaduje součinnost SUZ MV pouze v případech, 
kdy má být cizinec umístěn do azylového zařízení.

USKUTEČNĚNÉ TRANSFERY DO ČR DLE STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOSTI A ZEMĚ TRANSFERU

Státní příslušnost Počet Země transferu Počet
Ázerbajdžán 24 Německo 51
Kazachstán 10 Švédsko 9

Turecko 7 Nizozemsko 7
Írán 6 Francie 4

Arménie 5 Rakousko 4
Afgjánistán 3 Island 2

bez státní přísl. 3 Dánsko 1
Čína 3 Polsko 1

Gruzie 3 Slovensko 1
Rusko 3 Švýcarsko 1

Kosovo 2 Velká Británie 1
Mongolsko 2 Celkem 82

Pákistán 2
Sýrie 2

Bangladéš 1
Indie 1
Irák 1

Srí Lanka 1
Tunisko 1
Ukrajina 1

Uzbekistán 1
Celkem 82

Uvedená data jsou za období leden–prosinec 2020, ale 
v období duben–červen 2020 neproběhl z důvodu pandemie 
COVID-19 a částečného i úplného uzavření hranic i mezi člen-
skými státy žádný transfer do a ani z České republiky. V roce 
2020 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 repub-
liky transferováno a zároveň určeno k převozu do azylového 
zařízení celkem 82 cizinců, z toho 35 letecky a 47 pozemní 
cestou. Za stejné období nebylo realizováno celkem 180 
transferů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany (93 letecky 
a 87 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 daném období 31,3 % (V roce 2019 to bylo 39,6 %.).

Transfery, které probíhaly letecky, byly specifické tím, že 
cizinci procházeli PřS Praha – Ruzyně a až následně byli 
převáženi do azylových zařízení na území, tudíž vytěžovali 
kapacitu nejméně 2 zařízení a zvyšovali počet transferů mezi 
jednotlivými zařízeními. Od července 2020 se po dohodě se 
všemi zainteresovanými složkami tato praxe změnila, a pokud 

TRANSFERY CIZINCŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI DUBLIN III
V roce 2020 bylo v součinnosti SUZ MV, kdy SUZ MV zajišťo-
vala pro cizince přepravné doklady, provedeno 19 transferů 
cizinců v rámci Dublin III z České republiky do odpovědné 
země, z toho všechny letecky. Celkové vynaložené náklady 
za letenky činily 123 440 Kč, a to včetně nerealizovaných 
transferů, pro které již byly letenky zakoupené.

USKUTEČNĚNÉ TRANSFERY Z ČR DLE STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOSTI A ODPOVĚDNÉ ZEMĚ

Státní příslušnost Počet

Gruzie 4

Rusko 3

Alžírsko 2

Kazachstán 2

Nigérie 2

Pobřeží slonoviny 2

Afghánistán 1

Guinea 1

Ukrajina 1

Bez státní příslušnosti 1

Celkem 19

Do země Počet

Francie 4

Německo 3

Nizozemsko 3

Itálie 2

Rakousko 2

Litva 1

Lucembusko 1

Rumunsko 1

Španělsko 1

Švédsko 1

Celkem 19

to nevyžadují specifické okolnosti případu, cizinci jsou z hra-
ničního přechodu (na letišti nebo na bývalém pozemním 
hraničním přechodu) přepravováni ihned po předání druhou 
stranou a provedení potřebných úkonů PČR do určeného 
azylového zařízení veřejnou dopravou na náklady SUZ MV.

Zemí, ze které bylo realizováno nejvíc transferů, bylo tradičně 
Německo – jednalo se o 51 případů, z toho 41 pozemní ces-
tou a 10 letecky. Nerealizováno bylo 121 případů (87 pozemní 
cestou a 34 letecky), tudíž úspěšnost předání žadatelů z Ně-
mecka do ČR byla v těchto případech 29,7 %. (V roce 2019 
to bylo 37,0 %.) Na druhém místě bylo Švédsko, realizovalo 
se 9 transferů, všechny letecky. Nerealizovalo se 5  (letecky), 
úspěšnost předání ze Švédska byla tedy 64,3 %. Třetí nejčas-
tější zemí bylo Nizozemsko, realizovalo se 7 transferů, všechny 
letecky. Nerealizovalo se jich 14 (všechny letecky), úspěšnost 
předání z Nizozemska byla tedy 33,3 %. 

Nejméně úspěšným státem, co se týká transferů žadatelů 
o  udělení mezinárodní ochrany, pro které byla příslušnou 
zemí pro posuzování jejich žádostí Česká republika, byla 
Francie.

Nejčastější státní příslušnosti klientů, předaných do ČR a do 
péče SUZ MV, byl v roce 2020 Ázerbájdžán (24) a Kazachstán 
(10). Průměrně měsíčně bylo do ČR předáno 9 klientů (průměr 
za období prováděných transferů, tj. mimo dubna – června). 
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ZAMĚSTNANCI SUZ MV V ROCE 2020

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2020

V roce 2020 byl průměrný počet zaměstnanců Správy uprch-
lických zařízení MV 501. 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 2020 
518.

Z toho 34,6 % mužů a 65,4 % žen. Do 50 let věku bylo 63,5 % 
zaměstnanců, nad 50 let věku 36,5 %.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SUZ MV V ROCE 2020
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 2020 proběhlo v gesci personálního oddělení SUZ MV 
367 vzdělávacích akcí, z toho bylo 9 akcí hromadných a 358 
individuálních. Oproti předchozímu roku došlo k mírnému 
poklesu počtu akcí, způsobeného přijatými protiepidemic-
kými opatřeními. K většímu poklesu nedošlo díky tomu, že 
se dodavatelům i organizaci podařilo flexibilně reagovat na 
nastalou situaci a kurzy, u kterých to bylo možné, se realizo-
valy on-line

Průměrná částka vynaložená za jednoho zaměstnance na 
vzdělávání činila 3 129 Kč.

Všichni zaměstnanci SUZ MV mohli čerpat pro zvýšení 
jazykových kompetencí „Jazykový bonus“, a to až do výše 
spoluúčasti zaměstnavatele 6 000 Kč 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.
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VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2020

ZEMĚSTNANCI DLE POHLAVÍ K 31. 12. 2020

PRŮMĚRNÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ, PŘEPOČTENÝ NA PLNĚ 
ZAMĚSTNANÉ  V ROCE
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FINANČNÍ ZPRÁVA

Ukazatel Skutečnost 2019 (v Kč) Skutečnost 2020 (v Kč) Rozdíl (v Kč)

Příjmy celkem (Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přij. transfery celkem) 28.116.049,01 37.711.328,37 9.595.279,36

Výdaje celkem (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 601.604.094,21 662.228.091,22 +60.623.997,01

V tom: Běžné výdaje celkem = výdaje celkem – VPF  
(vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 587.573.533,47 596.344.976,82 +8.771.443,35

V tom: Mzdové a související výdaje /platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou 
práci + povinné pojistné + FKSP/ (vč. NNV) 266.168.812,00 287.402.692,61 +21.233.880,61

V tom: Ostatní běžné výdaje celkem (provozní výdaj) = výdaje celkem – VPF – mzdové a 
související výdaje (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 321.404.721,47 308.942.284,21 12.462.437,26

Výdaje na financování programů reprodukce majetku  
(včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) 14.030.560,74 65.883.114,40 +51.852.553,66

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH ZA ROK 2020 V PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ČÁSTI S ROKEM 2019

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

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. 

Provozní výdaje (bez projektů realizovaných se spolufinanco-
váním EU) je možné rozdělit do těchto oblastí:

1) Výdaje na provoz AZ a ZZC + Centrála,
kde vynaložila SUZ MV v roce 2020 celkem cca 265 000 000 Kč 

2) Výdaje na zabezpečení OAMP, 
zde vynaložila SUZ MV v  roce 2020 celkem cca 74 000 000 
Kč. Převážná většina těchto prostředků byla vynaložena na 
pronájem 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 2020 
cca 22  % z celkového objemu čerpání rozpočtu ostatních 
běžných výdajů – neúčelových prostředků.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala SUZ MV 
v  roce 2020 ještě další činnosti, jejichž realizaci financovala 
v rámci svého rozpočtu běžných výdajů, a to:

3) Státní integrační program 
Na realizaci této aktivity SUZ MV vynaložila celkem 
3 970 688,60 Kč Celkový objem finančních prostředků byl 
přidělen rozpočtovým opatřením Ekonomického odboru MV. 

4) Program MEDEVAC 
Na realizaci této aktivity SUZ MV vynaložila celkem 7 023 
445,00 Kč, kdy většina finančních prostředků (6,6 mil.) byla 
přidělena rozpočtovým opatřením Ekonomického odboru 
MV. Rozdíl si vyčlenila SUZ ze svého rozpočtu.

5) Výdaje na zajištění specifických úkolů
V roce 2020 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, 

 � na realizaci těchto aktivit pak SUZ MV z takto obdržených 
rozpočtových prostředků vynaložila celkem 136 170 Kč.

Pokud se týká oblasti příjmů, jedná se o celkové zvýšení 
oproti roku 2019 o 9 595 279,36 Kč. Co se týká náplně této 
oblasti – je fakticky oproti roku 2019 nezměněna.

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů (včetně nároků) 
došlo ke zvýšení oproti roku 2019 o celkem 21 233 880,61 
Kč, což bylo dáno jednak zapojením nároků z roku 2019, ale 
zejména navýšením prostředků na platy v souvislosti s navý-
šením tarifů.

V oblasti ostatních běžných výdajů bylo čerpání v roce 2020 
vyšší o 8 771 443,35 Kč než v roce 2019. Lze konstatovat, že 
se jednalo o standardní nárůst vlivem růstu cen, významnější 
podíl lze vysledovat u vyššího nájmu za pracoviště OAMP.

V oblasti výdajů na financování reprodukce majetku bylo rea-
lizováno celkem 10 akcí za celkovou hodnotu (včetně nároků 
NNV z roku 2019) 65 883 114,40 Kč, což představuje o 51 852 
553,66 Kč vyšší čerpání než v roce 2019.

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 2020 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 AZ a ZZC a pobytový den.

Celkem bylo v roce 2020 obcím, na jejichž území se nachází 
azylová zařízení a zařízení pro zajištění cizinců, vyplaceno 
1 866 420 Kč.
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VÝDAJE NA PROJEKTY REALIZOVANÉ SPOLUFINANCOVÁNÍM EU
V roce 2020 realizovala SUZ MV, a to na základě schválených 
žádostí o podporu, celkem 8 projektů spolufinancovaných 
z  národního programu AMIF.

Cílem čtyř projektů je v souladu s platnou Koncepcí integrace 
cizinců vytváření podmínek a prostoru pro dlouhodobou, 
koncepční a udržitelnou podporu integrace cizinců, kteří na 
území České republiky legálně pobývají. Za tímto účelem 
SUZ MV v první polovině roku 2020 z AMIF provozovala Cen-
tra na podporu integrace cizinců pro Pardubický, Plzeňský, 
Moravskoslezský, Zlínský, Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, 
Středočeský, Olomoucký kraj a Kraj Vysočina. Ve druhé po-
lovině roku 2020 pak byl zahájen projekt na zajištění výuky 
českého jazyka pro cizince v uvedených CPIC.

ROZPOČET JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ PRO CELÉ OBDOBÍ

Provoz Center na podporu integrace 
cizinců pro Celkové náklady (Kč) Požadovaná 

podpora AMIF (Kč)

Středočeský kraj 29 911 354 22 433 515

CPIC I. 21 684 894 16 263 670

CPIC II. 21 686 948 16 265 211

Český jazyk v integračních Centrech 23 998 808 17 999 106

CELKEM BYLO V ROCE 2020 NA REALIZACI 4 PROJEKTŮ 
VYNALOŽENO (VČETNĚ NÁROKŮ NNV):

Provoz center  
(4 projekty dohromady) Rozpočet pro rok 2020 (Kč) Čerpáno v roce 2020 (v Kč)

Celkem 44 314 898,66 29 104 381,41

v tom 
SR 11 078 724,66 7 276 095,35

EU 33 236 174 21 828 286,06

Cílem dalších 4 projektů byly investice do současné infra-
struktury SUZ MV: 

1) Investiční akce: Azylové zařízení Havířov – Koupě 
a rekonstrukce rozšiřujícího objektu AMIF/14/01 
č. investiční akce: 114V51200 7021

Projekt má schválenou dobu realizace 1. 2. 2018 – 31. 5. 2021.

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

V roce 2020 byla čerpána částka 49 106 056,73 Kč na realizaci 
stavebních prací a zabezpečení technického dozoru staveb-
níka a koordinátora BOZP.

Nároky z nespotřebovaných výdajů činí 12 431 237,58 Kč.

2) Investiční akce: ZZC Balková – Vybudování čistírny 
odpadních vod – AMIF/19/01  
č. investiční akce: 114V51200 9005 
Projekt má schválenou dobu realizace 1. 4. 2019 – 31. 3. 2022.

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu za-
jištěných cizinců v Zařízení pro zajištění cizinců Bálková 
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 2020 byla čerpána částka 10 462 618,79 Kč na realizaci 
stavebních prací – vybudování ČOV. Nároky z nespotřebova-
ných výdajů činí 0,21 Kč.

3) Investiční akce: Výměna oken a dveří v ZZC 
Bělá-Jezová a ZZC Vyšní Lhoty – AMIF/19/02  
č. investiční akce: 114V51200 9004 
Projekt má schválenou dobu realizace 1. 4. 2019 – 30. 11. 2020.

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 2020 byla čerpána částka 885 787 Kč na výměnu 
otvorových výplní v objektech č. 4 a č. 5 (ubytovny) v areálu 
Zařízení pro zajištění cizinců Vyšní Lhoty. Nároky z nespotře-
bovaných výdajů činí 0 Kč (akce byla dokončena).

4) 114V51200 0006 Rekonstrukce kuchyně v ZZC 
Balková – AMIF/26/01 
č. investiční akce: 114V51200 0006 
Projekt má schválenou dobu realizace 1. 4. 2020 – 31. 12. 2022.

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pobytu zajištěných 
cizinců v Zařízení pro zajištění cizinců prostřednictvím 
zrekonstruování kuchyně. Rekonstrukce přispěje k zajištění 
ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního pro-
vozu pro tepelné zpracování a výdej pokrmů s podstatným 
zvýšením počtu připravovaných jídel pro ubytované klienty, 
zaměstnance SUZ i ostatní složky vykonávající činnost 
v zařízení.

V roce 2020 byla čerpána částka 235 000 Kč na zpracování 
dokumentace pro provádění stavby, která bude základním 
podkladem výběrového řízení na zhotovitele stavby. Nároky 
z nespotřebovaných výdajů činí 4 194 146 Kč.

CELKEM BYLO NA REALIZACI TĚCHTO INVESTIČNÍ AKCE 
VYNALOŽENO V ROCE 2020:

Čerpáno v roce 2020 (v Kč)

Celkem 65 883 114,40 

v tom 
SR 16 470 778,60 

EU 49 412 335,80
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Auditní a kontrolní činnost u SUZ MV byla v roce 2020 ome-
zena v době nouzového stavu dodržováním všech mimořád-
ných opatření nařízených usneseními vlády ČR a  mimořád-
nými a ochrannými opatřeními Ministerstvem zdravotnictví 
ČR, včetně resortních pokynů, rozhodnutí, opatření vydaných 
ministrem vnitra, státním tajemníkem Ministerstva vnitra 
a odborem zdravotního zabezpečení MV – oddělením ochra-
ny veřejného zdraví k onemocnění COVID-19. Z objektivních 
důvodů proto nebyly uskutečněny všechny kontroly uvedené 
v plánu kontrol SUZ MV. Nerealizované kontroly v roce 2020 
byly na návrh vedoucího OIAK SUZ MV přesunuty do plánů 
kontrol jednotlivých odborů a samostatných oddělení SUZ 
MV na rok 2021. Souhrnný plán interních auditů a  kontrol 
SUZ MV na rok 2021 byl vydán rozhodnutím ředitele SUZ MV 
ze dne 14. 12. 2020.

U finančních kontrol provedených v roce 2020 nebylo 
zjištěno žádné porušení rozpočtové kázně nebo nesprávné 
použití finančních prostředků. 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. 

1) VNĚJŠÍ KONTROLY U SUZ MV V ROCE 2020 VYKONALY TYTO 
STÁTNÍ ORGÁNY, ÚŘADY NEBO INSTITUCE:
Nejvyšší kontrolní úřad 
v době od 25. 5. 2020 do 11. 12. 2020 uskutečnil u SUZ MV 
„Kontrolní akci NKÚ č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vy-
nakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České 
republiky“, kdy kontrolovanou osobou bylo souběžně také 
Ministerstvo vnitra. 

Cílem kontroly bylo prověřit, zda SUZ MV  vynaložila peněžní 
prostředky státu na plnění vybraných cílů migrační politiky 
České republiky hospodárně a efektivně a zda realizace aktivit 
a projektů přispěla k plnění stanovených cílů. Kontrolovaným 
obdobím byly roky 2017 až 2019, v případě věcných souvis-
lostí i období předcházející období do ukončení kontroly.

Kontrole byly podrobeny peněžní prostředky státu vyna-
kládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České 
republiky a to: 

 � Název projektu AMIF/8/01 „Rekonstrukce objektů v PoS 
Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí“

 � Název projektu AMIF/14/01 „AZ Havířov – koupě a rekon-
strukce rozšiřujícího objektu“

 � Název projektu AMIF/16/01 „Zřízení a provoz Centra na 
podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj“

 � Název projektu AMIF/20/04 „Provoz Center na podporu 
integrace cizinců I.“

 � Název projektu AMIF/20/05 „Provoz Center na podporu 
integrace cizinců II.“

 � Státní integrační program 

 � Individuální integrační plány  cizinců na zajištění integrace 
osob s udělenou mezinárodní ochranou u vybraných vzor-
ků za roky 2016 až 2019

Na základě závěrů kontrolního protokolu NKÚ nebylo zjištěno 
žádné porušení rozpočtové kázně nebo porušení hospodaře-
ní s majetkem státu. Na základě vyhodnocení byly ze strany 
NKÚ učiněny závěry a uvedeno 23 zjištění. Proti tomuto 
hodnocení NKÚ podala SUZ MV dne 4. ledna 2021 námitky. 
Na základě podaných námitek bylo ze strany NKÚ provedeno 
přehodnocení závěrů a bylo vyhověno v 6 případech, v 5 pří-
padech částečně a ve 12 případech nebylo vyhověno. S tímto 
závěrem SUZ MV nesouhlasí. Vůči závěru k  odvolání proti 
námitkám a jejich částečnému nebo úplnému nevyhovění 
SUZ MV podalo dne 11. února 2021 odvolání ke Kolegiu NKÚ. 
Ze strany SUZ MV se týká odvolání vůči hodnocení indivi-
duálních integračních plánů. Z 33 plánů bylo hodnoceno 
28 efektivními, 3 efektivní s mírnými nedostatky, 1 omezeně 
efektivní a 1 neefektivní. Právě proti hodnocení omezeně 
efektivním v 1 případu a 1 neefektivním případu podala 
SUZ MV odvolání. Zásadně nesouhlasí se závěrem k projektu 
AMIF/14/01 „AZ Havířov – koupě a rekonstrukce rozšiřujícího 
objektu“, kdy kontrolní komise hodnotila v závěru, že projekt 
je efektivní pouze omezeně. S tímto hodnocením SUZ MV 
zásadně nesouhlasí, proto se odvolala ke kolegiu NKÚ. Své 
odvolání navíc podpořila Zprávou o auditu operace Auditní-
ho orgánu Ministerstva financí ČR ze dne 1. 2. 2021 k projektu 
AMIF/14/01 Havířov. 

Auditní orgán Ministerstva financí ČR 
v době od 4. 11. 2020 do 27. 1. 2021 provedl audit ope-
race projektu AMIF/14/01 s názvem „AZ Havířov – koupě 
a  rekonstrukce rozšiřujícího objektu“, který byl vykonán ve 
smyslu článku 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 514/2014. Projekt byl posuzován na základě nebo dle 
předpokládaných nákladů s alokací 84 736 425 Kč. Auditní 
orgán stejnou částku uznal jako způsobilé výdaje projektu 
dle právního aktu o poskytnutí dotace. Na základě provede-
ného auditu auditorský tým konstatoval, že byly naplněny 
stanovené cíle auditu:

1. na vhodném vzorku ověřit legalitu a správnost výdajů 
vykázaných Komisi, včetně těchto skutečností: 

a) projekt byl vybrán v souladu s kritérii národního programu, 
projekt byl proveden v souladu s rozhodnutím o schválení 
a splňoval v době auditu veškeré platné podmínky, pokud jde 
o funkčnost, použití a cíle, které mají být dosaženy, 

b) výdaje vykázané Komisi odpovídají účetním záznamům 
a požadované podklady dokládají adekvátní auditní stopu, 

c) u výdajů vykázaných Komisi byly splněny výstupy a vý-
sledky, na jejichž základě se příjemci vyplácejí platby, údaje 
o  účastnících či jiné záznamy týkající se výstupů a výsledků 
jsou v souladu s informacemi předloženými Komisi a požado-
vané podklady přestavují adekvátní auditní stopu, 

2. ověřit, že příspěvek z veřejných zdrojů byl příjemci vyplacen 
v souladu s čl. 17 nařízení 514/2014 a nařízením 1042/2014. 

VÝSLEDKY FINANČNÍCH, VNITŘNÍCH 
A VNĚJŠÍCH KONTROL A AUDITŮ
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Na základě provedeného auditu operace bylo ověřeno, že 
všechny auditované vykázané výdaje jsou způsobilé.

Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV 
prověřoval u odboru Center pro podporu cizinců SUZ MV 
realizaci projektu č. AMIF/16/01 s názvem „Zřízení a provoz 
Centra na podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj“, 
projekt č. AMIF/16/01 v období 1. 8. 2018 – 30. 4. 2019. Celko-
vě za projekt bylo kontrolou ověřeno 72 položek ve výši 1 417 
915,37 Kč přímých nákladů a k tomu odpovídající část nákladů 
nepřímých ve výši 141 791,54 Kč, tedy celkově 1 559 706,91 
Kč, což představuje 23,16 % schválených a prokázaných 
finančních prostředků v rámci MZ č. 1 a č. 2 (6 735 458,34 Kč). 
Kontrola na místě neidentifikovala žádná zjištění spočívající 
v porušení pravidel Příručky pro žadatele a příjemce nebo 
Podmínek použití podpory z NP AMIF č. 2/2018 a nestanovila 
žádná nápravná opatření. V roce 2020 pak byly zahájeny další 
tři kontroly projektů AMIF, které nejsou ukončeny.

2) INTERNÍ AUDITY, NÁSLEDNÁ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA 
DOTACÍ A OBECNÉ KONTROLY V ROCE 2020 V RÁMCI SUZ MV
Oddělení interního auditu a kontroly
v roce 2020 bylo dle plánu realizováno 9 následných veřej-
nosprávních kontrol na místě u příjemce dotací s ověřením 
správnosti použití finančních prostředků veřejné finanční 
podpory v 2019 v souladu s účelovým vynaložením, hospo-
dárností a efektivností podle platného nařízení MV. V loňském 
roce byly veřejnosprávní kontroly vykonány administrativní 
formou. Kontrola z ročního plánu hlavních kontrolních úkolů 
(rozhodování o nepotřebnosti majetku a způsob naložení 
s tímto majetkem) byla na základě organizačních opatření 
přesunuta do roku 2021. Ostatní plánované kontroly k GDPR, 
kontrola tuzemských pracovních cest a následná kontrola pl-
nění přijatých opatření z předchozích kontrol byly provedeny. 
Mimo plán na základě požadavku ředitele SUZ MV byla reali-
zována auditní zakázka „Rezortní hygiena MV a plnění daných 
opatření SUZ MV“ k posouzení závěru vykonané kontroly ze 
strany odboru zdravotnického zabezpečení MV – oddělení 
ochrany veřejného zdraví. Podle závěrů z provedené kontroly 
bylo konstatováno, že SUZ MV neplní některá ustanovení hy-
gienických předpisů. Důsledným provedením auditní zakáz-
ky bylo konstatováno a poukázáno na zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví, prováděcí vyhlášky a ustanovení 
interních předpisů MV se závěrem, že SUZ MV žádné předpisy 
neporušuje. Provedený audit v celém znění byl postoupen 
odboru zdravotního zabezpečení MV. Výsledkem byl závěr 
nadřízeného orgánu, že SUZ MV v žádném případě neporušu-
je žádné všeobecně platné předpisy nebo interní akty řízení 
v oblasti dodržování hygienických předpisů.

Jednotlivé odbory a samostatná oddělení SUZ MV v době 
mimořádných vládních opatření souvisejících s pandemií 
COVID-19 neuskutečnily všechny plánované kontroly.

Organizační odbor
Pověření zaměstnanci realizovali v roce 2020 několik pláno-
vaných dílčích kontrol. Část těchto kontrol byla se zjištěním 
méně závažných pochybení, plnění navržených nápravných 
opatření bude prověřeno následnými kontrolami. Nerealizo-
vané kontroly byly přesunuty do plánu kontrol na rok 2021.

Odbor práce s klienty
Pověření zaměstnanci realizovali v  roce 2020 kontroly 
dodržování harmonogramu realizace volnočasových aktivit 
v zařízeních SUZ MV, kontrolu postupů při předávání infor-
mací eskortní skupině v ZZC (součást přípravy na vycestování 
cizince) a kontrolu postupů při používání evidence ZZC – vy-
plňování údajů do evidence. Část kontrol byla se zjištěními, 
u kterých byla navržena opatření. Opatření z kontrol jsou 
uvedena ve zprávě o výsledcích kontrol konaných na základě 
rozhodnutí vedoucího odboru práce s klienty v roce 2020 
a také v podrobných zprávách pro vedoucího OPK.

Odbor ekonomiky a provozu 
Pověření zaměstnanci nerealizovali plánované kontroly 
v  rámci komplexního ověření stanovených postupů v eko-
nomicko-provozní oblasti u ZZC a  PoS Bělá pod Bezdězem 
(IAS Předlice) a ZZC Balková z důvodu prioritního zajišťování 
chodu organizace v době krizových opatření. Nerealizované 
kontroly byly přesunuty do plánu kontrol na rok 2021 a bu-
dou provedeny za předpokladu ukončení mimořádných 
krizových opatření.

Odbor Center pro integraci cizinců 
Pověření zaměstnanci provedli nejvíce kontrol v rámci kont-
rol kurzů ČJ (přes 200 kontrol). Při těchto kontrolách nebylo 
zjištěno porušení rozpočtové kázně. Část kontrol s dílčími 
opatřeními jsou realizována ze strany vedoucího odboru CPIC.

Odbory ZZC a AZ 
Prováděly kontrolní činnost v rámci omezených možností 
při zajišťování svého základního fungování v době dodr-
žování všech mimořádných opatření nařízených vládou ČR 
a rezortními opatřeními souvisejícími s řešením pandemie 
onemocněním COVID-19. Nerealizované kontroly jsou pře-
sunuty do plánu kontrol na rok 2021 a budou provedeny za 
předpokladu stabilizace situace po ukončení mimořádných 
krizových opatření a zároveň po uvolnění personální kapacity 
pro provedení kontrol. 

Audity a kontroly provedené gestory jednotlivých oblastí jako 
metodická pomoc ZZC a azylovým zařízením zefektivňují čin-
nost celé organizace a nastavují správné fungování vnitřního 
kontrolního systému. Kontrolní činnost v roce 2020 v rámci 
celé SUZ MV byla částečně omezena a na celkové situaci se 
svou měrou nepochybně podílela omezení v době mimořád-
ných vládních opatření souvisejících s pandemií COVID-19, 
které pracovní kontakty v roce 2020 snížily na nezbytné pro 
chod a fungování organizace. Lze konstatovat, že i přes toto 
omezení řídící kontrolní systém SUZ MV funguje. 

Auditní zjištění: 
Uvedené audity a kontroly u odborů a oddělení proběhly bez 
závažnějších zjištění a lze konstatovat, že u SUZ MV nastavené 
procesy a činnosti fungují a organizace plní své úkoly v sou-
ladu s obecně platnými právními předpisy a vnitřní kontrolní 
systém je správně formálně nastaven a je účinný. 
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DĚKUJEME VŠEM 
PARTNERŮM ZA SPOLUPRÁCI 

A PROJEVENOU DŮVĚRU!

Město Bělá pod Bezdězem • Město Benešov • Město Česká Lípa • Město České 
Budějovice • Město Havířov • Město Cheb • Město Jaroměř • Město Jihlava • Město 
Karlovy Vary • Město Kladno • Město Kostelec nad Orlicí • Město Kutná Hora • 
Město Liberec • Město Mladá Boleslav • Město Olomouc • Město Ostrava • Město 
Pardubice • Město Plzeň • Město Příbram • Město Slaný • Město Ústí nad Labem • 
Město Valašské Meziříčí • Město Vlašim • Město Votice • Město Vyšší Brod • Město 
Zlín • MČ BrnoŽidenice • Obec Tis u Blatna • Obec Vyšní Lhoty • Obec Zastávka • 
Jihočeský kraj • Karlovarský kraj • Kraj Vysočina • Liberecký kraj • Moravskoslezský 
kraj • Olomoucký kraj • Pardubický kraj • Plzeňský kraj • Středočeský kraj • Zlínský 
kraj • ADRA • Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka • Veřejný ochránce práv 
• Biologické centrum AV ČR, v. v. i. • Centrum lidských zdrojů Plzeňského kraje • 
Člověk v tísni • Diakonie Českobratrské církve evangelické Diecézní charita Brno 
• Diecézní charita České Budějovice • Diecézní katolická charita Hradec Králové 
• Diecézní charita Plzeň • Dignity Restoring Hope • Dobrovolnická Regionální 
Agentura DoRA • Důstojnost o.p.s. • Hospodářská komora • Charita Česká 
republika • Inspektorát práce • Jeslová a azylovázařízení České Budějovice, 
p. o. • Komise pro integraci etnik a národnostních menšin Mladá Boleslav • 
KONEP (Koalice Nevládek Pardubicka) • Městská policie Jihlava • META • Městská 
knihovna Valašské Meziříčí • Mezinárodní organizace pro migraci • Ministerstvo 
vnitra • Národní pedagogický institut • Oblastní charita Ústí nad Orlicí • Oblastní 
charita Kutná Hora • Odbor azylové a migrační politiky MV • Organizace pro 
pomoc uprchlíkům • Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje 
• Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovice • Poradna pro integraci 
• Probační a mediační služba • Služba cizinecké policie • Střední zdravotnická 
škola a vyšší odborná škola Cheb • Univerzita Palackého Olomouc • Univerzita 
Tomáš Bati ve Zlíně • Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů 
pro uprchlíky • Úřad práce • Základní škola Loděnice • Základní škola Březnice • 
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra



SUZ MV – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

ZZC – Zařízení pro zajištění cizinců

PřS – Přijímací středisko

PPS – Přijímací a pobytové středisko

PoS – Pobytové středisko

IAS – Integrační azylové středisko

CPIC – Centrum na podporu integrace cizinců

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

SIP – Státní integrační program

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

MEDEVAC – Zdravotně humanitární program Ministerstva vnitra 

EU – Evropská unie

AMIF – Azylový, migrační a integrační fond

PČR – Policie České republiky

ÚP – Úřad práce

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

SR – Státní rozpočet



Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
Lhotecká 7, 143 01 Praha 12
www.suz.cz
www.integracnicentra.cz
www.integracniprogram.cz
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