
Ýžádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt:
Správa uprchlických zařízení
Lhotecká 7, 143 01 Praha
Email: podatelna@suz.cz

žadatel:

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů si Vás dovoluji požádat o poskytnutí těchto informací:

- Počet zletilých cizích státních přísluŠníkŮ zajištěných společně s nezletilými dětmi
v zařízeních pro zajištění cizinců za jednotlivé měsíce roku 2014 a 2015 - včetně rozdělení podle
zákonného důvodu zajištěni (§ 124 a 129 zákona Č. 326/1999 Sb.), rozdělení podle státní
příslušnosti a rozdělení podle jednotlivých zařízení.

Počet nezletilých cizích státních příslušníkŮ zajištěných v zařízeních pro zajištění cizinců
v doprovodu rodinných příslušníků za jednotlivé měsíce roku 2014 a 2015 - včetně rozdělení
podle zákonného dŮvodu zajištění (§ 124 a 129 zákona Č. 326/1999 Sb.), rozdělení podle státní
příslušnosti a rozděleni podle jednotlivých zařízení.

- Počet nezletilých cizích státních přísluŠníkŮ bez doprovodu (§ 180C zák. Č. 326/1999 Sb.)
zajištěných v zařízeních pro zajištění cizinců za jednotlivé měsíce roku 2014 a 2015 včetně
rozdělení podle zákonného důvodu zajištění (§ 124 a 129 zákona Č. 326/1999 Sb.), rozdělení
podle státní příslušnosti a rozdělení podle jednotlivých zařízení.

Počet nezletilých cizích státních přísluŠníkŮ ubytovaných v zařízeních pro zajištěn cizinců
společně s rodinnými příslušníky (podle § 140 zák. Č. 326/1999 Sb.) za jednotlivé měsíce roku
2014 a 2015 - včetně rozdělení podle věku v kategoriích 0-6 let, 6-15 let a 15-18 let, rozdělení
podle státní příslušnosti a rozdělení podle jednotlivých zařízení.

- PoČet sociálních pracovníků zaměstnaných v zařízeních pro zajištění cizinců v jednotlivých
měsících 2014 a 2015 a požadavky na jejich kvalifikaci, vČetně rozdělení podle jednotlivých
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zarlzenl.

- Počet pedagogických pracovníků zaměstnaných v zařízeních pro zajištění cizinců
v jednotlivých měsících 2014 a 2015 a požadavky na jejich kvalifikaci, vČetně rozdělení podle
jednotlivých zařízení.

- Způsob zajištění povinné Školní docházky (§ 142 zák. Č. 326/1999 Sb.) za jednotlivé měsíce
roku 2014 a 2015, tj. v zařízení nebo mimo zařízení (včetně oznaČení konkrétní Školní zařízení,
kde k povinné Školní docházky mimo zařízení dochází).

- Počet zdravotnických a jiných odborných pracovníků ve smyslu zák. 372/2011 Sb.
zaměstnaných v zařízeních pro zajištění cizinců v jednotlivých měsících 2014 a 2015 a jejich
kvalifikaci, včetně rozdělení podle jednotlivých zařízení.

- Objem uschovaných peněŽních prostředkČi cizích státních příslušníků zajištěných společně
s nezletilými dětmi použitých k úhradě výdajů spojených se správním vyhoštěním (§ 146 zák. č.



326/1999 Sb.), zejména za ubytování a stravování v zařízení (§ 123 odst. 1 zák. č. 326/1999 Sb.)
za jednotlivé měsíce 2014 a 2015.

Žádám o poskytnutí informací prostřednictvím emailu.

S pozdravem,

V Praze dne 10. 9. 2015
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SPRÁVA UPRCHLICKÝCH ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVA VNITRA
WWW.SUZ.CZ

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

tel,: 974 827 118
fax: 974 827 280

e-mail: podatelna@suz.cz
ID schránky: 7ruiypv

V Praze dne 30. 9. 2015

Vaše č. j.:
Naše č. j.: UT-24885/2015
Naše sp. zn.: UT-24885/2015/02
Počet listů: 1
Počet příloh

Odpověď' na žádost o poskytnutí informací

Vážený pane

dne 11. 9. 2015 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnuti informací ve smyslu zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k inforinacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve své
žádosti uvádíte celkem 9 otázek. Odpovědi na ně máte níže ve Vámi uváděném pořadí.

l) Správa uprchlických zařízení vede provozní informační systém v souladu s § 150
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Odst. 2 uvedeného paragrafu zákona zároveň stanoví, že je
provozovatel (tedy Správa uprchlických zařízení MV) povinen zlikvidovat většinu
údajů neprodleně po ukončení pobytu cizince v zařízení. Protože díky uvedenému
ustanovení nedisponujeme informacemi, s kým byl kdo zajištěn u klientů, kteří již
nejsou přítomni v zařízení, nemůžeme Vám uvedené informace poskytnout. Informaci
o důvodu zajištění neevidujeme ani u přítomných klientů. S uvedeným dotazem se
musíte obrátit na jinou složku Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, která
má k evidenci Vámi poptávaných údajů zákonné oprávnění.

2) Správa uprchlických zařízení vede provozní informační systém v souladu s § 150
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Odst. 2 uvedeného paragrafů zákona zároveň stanoví, že je
provozovatel (tedy Správa uprchlických zařízení MV) povinen zlikvidovat většinu
údajů neprodleně po ukončení pobytu cizince v zaňzení. Protože díky uvedenému
ustanovení nedisponujeme informacemi, s kým byl kdo zajištěn u klientů, kteří již
nejsou přítomni v zařízeni, nemůžeme Vám uvedené informace poskytnout. Informaci
o důvodu zajištění neevidujeme ani u přítomných klientů. S uvedeným dotazem se
musíte obrátit na jinou složku Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, která
iná k evidenci Vámi poptávaných údajů zákonné oprávnění.

3) Správa uprchlických zařízení vede provozní informační systém v souladu s § 150
zákona Č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Odst. 2 uvedeného paragrafů zákona zároveň stanoví, že je
provozovatel (tedy Správa uprchlických zařízení MV) povinen zlikvidovat většinu
údajů neprodleně po ukončení pobytu cizince v zařízení. Protože díky uvedenému
ustanovení nedisponujeme informacemi, s kým byl kdo zajištěn u klientů, kteří již
nejsou přítomni v zařízení, nemůžeme Vám uvedené informace poskytnout. Informaci
o důvodu zajištění neevidujeme ani u přítomných klientů. S uvedeným dotazem se
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musíte obrátit na jinou složku Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, která
má k evidenci Vámi poptávaných údajů zákonné oprávnění.

4) Správa uprchlických zařízení vede provozní informační systém v souladu s § 150
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Odst. 2 uvedeného paragrafu zákona zároveň stanoví, že je
provozovatel (tedy Správa uprchlických zařízení MV) povinen zlikvidovat většinu
údajů neprodleně po ukončení pobytu cizince v zařízení. Protože díky uvedenému
ustanovení nedisponujeme informacemi, s kým byl kdo zajištěn u klientů, kteří již
nejsou přítomni v zařízeni, nemůžeme Vám uvedené informace poskytnout. Informaci
o důvodu zajištění neevidujeme ani u přítomných klientů. S uvedeným dotazem se
musíte obrátit na jinou složku Ministerstva vnitra nebo Policie České republiky, která
má k evidenci Vámi poptávaných údajů zákonné oprávnění.

5)
a. V ZZC Bělá pod Bezdězem byli ve všech měsících roku 2014 a 2015

zaměstnáni 4 sociální pracovníci (kromě období od března 2014 do června
2014, kdy tam byli zaměstnáni pouze 3 sociální pracovníci).

b. ZZC Vyšní Lhoty fůnguje od l. 8. 2015 a jsou tam zaměstnáni od zprovoznění
2 sociální pracovnici.

c. ZZC Zastávka bylo v provozu v měsících 2/2015 až 4/2015 a 7/2015 až 9/2015
a po celou dobu tarn byli zaměstnáni 4 sociální pracovníci.

d. Požadavky na sociální pracovníky:
i. VŠ, VOŠ v oboru sociální práce

ii. uživatelská práce s PC a základními uživatelskými programy
iii. jazykové znalosti (zejména AJ nebo RJ)
iv. trestní bezúhonnost a čestnost
v. psychická odolnost při práci v multikulturním prostředí se zajištěnými

cizinci
vi, flexibilita, adaptabilita a dynamika

vii. proklientský a tvořivý přístup
viii. samostatnost

ix. pracovitost a pracovní nasazení
x. komunikační schopnosti na rovině týmu i v oblasti práce s klienty -

navazování rozhovorů s klienty různého věku a subkultur
xi. schopnost řešit konfliktní situace

xii. příjemné vystupování a empatie
xiii. aktivní a zodpovědný přístup
xiv. ochotu dále se vzdělávat
xv. pozitivní myšlení a připravenost učit se novým věcem.

6)
a. V ZZC Bělá pod Bezdězem byli ve všech měsících roku 2014 a 2015

zaměstnáni 3 pedagogové volného času.
b. ZZC Vyšní Lhoty fimguje od 1. 8. 2015 a je tarn zaměstnán l pedagog volného

času.
c. ZZC Zastávka bylo v provozu v měsících 2/2015 až 4/2015 a 7/2015 až 9/2015

a po celou dobu tarn byl zaměstnán l pedagog volného času..
d. Požadavky na pedagogy volného času:

i. VŠ, VOŠ pedagogického zaměření
ii. uživatelská práce s PC a základními uživatelskými programy

iii. jazykové znalosti (zejména AJ nebo RJ)
iv. zájem o výtvarnou činnost a volnočasové aktivity
v. zkušenosti s kurzy zájmových činností výhodou

vi. schopnost zaujmout dospělé klienty různých národností, zvyků a
náboženského vyznání

vii. trestní bezúhonnost a čestnost
viii. psychická odolnost při práci v multikulturním prostředí se zajištěnými

cizinci



ix. flexibilita, adaptabilita a dynamika
x. proklientský a tvořivý přístup

xi. samostatnost
xii. pracovitost a pracovní nasazení

xiii. komunikační schopnosti na rovině týmu i v oblasti práce s klienty
xiv. příjemné vystupování a empatie
xv. aktivní a zodpovědný přístup

xvi. ochotu dále se vzdělávat
xvii. pozitivní myšlení a připravenost učit se novým věcem.

7) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů ve svém § 142 stanoví, že provozovatel (tedy Správa
uprchlických zařízení MV) umožní klientů plnění povinné školní docházky (odst. l) a
dále mu zajistí učebnice a školní pomůcky (odst. 3). Všem našim klientům
podléhajícím povinné školní docházce Správa uprchlických zařízeni MV v jejím
plnění nijak nebránila. Otázka na způsob jejího zajištění je však v kompetenci místně
příslušného školského zařízení. S tímto dotazem se tedy prosím obrat'te přímo na toto
zařízení,

8) Vámi uvádění pracovníci nejsou zaměstnanci Správy uprchlických zařízení MV, a
proto Vám na tuto otázku nemohu odpovědět. S tímto dotazem se prosím obraťte na
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra, jež je za zajištění zdravotní péče
v zařízeních pro zajištění cizinců odpovědné.

9) Správa uprchlických zařízení vede provozní informační systém v souladu s § 150
zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů. Odst. 2 uvedeného paragrafů zákona zároveň stanoví, že je
provozovatel (tedy Správa uprchlických zařízení MV) povinen zlikvidovat většinu
údajů neprodleně po ukončení pobytu cizince v zařízení. Protože díky uvedenému
ustanovení nedisponujeme informacemi, s kým byl kdo zajištěn u klientů, kteří již
nejsou přítomni v zařízeni, nemůžeme Vám uvedené informace poskytnout.

S pozdravem

Mgr. Miloslav Koudelný
ředitel

Vyřizuje: Mgr. Michal Tétauer
Tel.: (+420974827110)


