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Úvodní slovo 

Rok 2015 bychom mohli stěží označit za běžný.  Jestli hlavní zřetel v roce 
2014 byl kladen na to, jak zajistit ubytování pro držitele mezinárodní 
ochrany, v roce minulém se do popředí dostala zařízení pro zajištění 
cizinců.  

Pro ilustraci snad postačí sdělení, že od roku 2006, od kdy Správa 
uprchlických zařízení provozuje zařízení pro zajištění cizinců, jimi prošlo 
přes 9000 osob. V roce 2015 jich pak bylo přes 3000, tedy celá třetina 
z celkového počtu za jeden rok, respektive nárůst v počtu příchodů mezi 
roky 2014 a 2015 byl 713%. Téma migrace, nelegální migrace, uprchlictví  
se dostalo do popředí zájmu v celé Evropě. Nejinak tomu bylo v České 
republice, kdy se otázky spojené s cizinci objevovaly na všech úrovních 
společnosti, od politiků, přes média, odbornou i laickou veřejnost.  

Naše činnost, je-li možné to jednoduše shrnout, spočívala především 
v budování dalších kapacit pro neustále rostoucí počet cizinců, kteří se  
na území České republiky nacházeli bez pobytového oprávnění nebo 
v rozporu se zákonem. Hlavními výsledky naší aktivity bylo ve velmi 
krátkém čase otevření dvou nových zařízení pro zajištění cizinců  
ve Vyšních Lhotách a Drahonicích. Zařízení v Bělé pod Bezdězem – 
Jezové pak bylo v průběhu roku, i na základě komunikace s veřejnou 
ochránkyní práv, upraveno pro ubytování rodin s dětmi, zbývající dvě byla 
určena pro samotné muže.  

Výroční zpráva, kterou máte před sebou, je jedním z nástrojů, jak 
komunikovat s veřejností. Právě komunikace s veřejností je oblast,  
na kterou se chceme dále zaměřovat. Zkušenosti z roku 2015 nás vedou 
k tomu, že způsob, jakým informujeme veřejnost o naší činnosti  
a problematice, jíž se zabýváme, si zasluhují mnohem více pozornosti, než 
kolik jí bylo věnováno. 

 
Petr Pondělíček 

vedoucí Odboru práce s klienty 
Správa uprchlických zařízení MV 
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Rok 2015 v 
našich 
zařízeních 

V roce 2015 jsme poskytovali naše služby žadatelům o udělení mezinárodní 
ochrany (dále jen žadatelé) a cizincům s udělenou mezinárodní ochranou 
(azylanti a držitelé doplňkové ochrany) v celkem osmi azylových zařízeních 
třech typů. V roce 2015 jsme provozovali dvě přijímací střediska - Zastávka  
a Praha – Ruzyně, dvě pobytová střediska - Kostelec nad Orlicí a Havířov, 
kde je zároveň integrační azylové středisko. Další integrační azylová 
střediska provozujeme v Ústí nad Labem – Předlicích, Jaroměři, Brně  
a Havířově - Šumbarku.  

V roce 2015 přišlo do azylových zařízení celkem 1440 nově příchozích 
žadatelů. Nejčastěji přicházeli do azylových zařízení státní příslušníci 
Ukrajiny (678 osob, tj. 47 %), Kuby (122 osob, tj. 8,5 %) a Sýrie (115 osob,  
tj. 8 %). 
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Rok 2015 v 
našich 
zařízeních 

V roce 2015 jsme dále provozovali zařízení pro zajištění cizinců v Bělé pod 
Bezdězem, ke kterému v souvislosti s migrační krizí přibyla další dvě 
zařízení tohoto typu – dne 7. 8. 2015 bylo otevřeno zařízení ve Vyšních 
Lhotách a dne 5. 10. 2015 zařízení v Drahonicích.  

Přijímací středisko Zastávka bylo také částečně využíváno jako zařízení pro 
zajištění cizinců, a to v období 23. 2. – 18. 4. 2015 a 7. 7. – 9. 10. 2015.  
V těchto zařízeních pobývají cizinci na základě rozhodnutí Policie ČR  
o zajištění za účelem realizace správního vyhoštění. V minulém roce bylo 
umístěno do zařízení pro zajištění cizinců celkem 3 121 cizinců. Nejvíce 
klientů bylo ze Sýrie (1237 osob, tj. 39,6 %), Afghánistánu (444 osob,  
tj. 14,2 %), Iráku (327 osob, tj. 10,5 %), Pákistánu (234 osob, tj. 7,5 %)  
a Kosova (221 osob, tj. 7,1 %).  
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Integrační 
azylová 
střediska 
 

Integrační azylová střediska (IAS) jsou zařízení určená pro pobyt držitelů 
mezinárodní ochrany. V ČR fungují 4 - v Brně, Havířově, Jaroměři a Ústí 
nad Labem a klienti zde mohou žít až 18 měsíců. Po tu dobu využívají 
podpory a asistence sociálního pracovníka, který jim pomůže s jejich 
integrací, především s nalezením bydlení a odpovídajícího zaměstnání. 
Také se mohou obracet na nestátní neziskové organizace pracující  
na integraci cizinců. 

Nedílnou součástí pobytu cizinců v IAS je výuka českého jazyka. V roce 
2015 byla realizována na základě dvouleté smlouvy o poskytování služeb, 
kterou SUZ uzavřela s Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ). 
Výuka v lednu a v únoru probíhala kvůli výběru poskytovatele na náklady 
SUZ.  Od března již vyučovala AUČCJ. Za celý rok 2015 bylo ve všech 
IAS odučeno celkem 2.995 hodin českého jazyka. Několik našich klientů  
se češtinu zvládlo naučit na takové úrovni, že úspěšně složili jazykovou 
zkoušku na úrovni B1. 

V roce 2015 jsme se potýkali s nedostatečnou kapacitou IAS a někteří 
klienti museli být na výjimku ubytováni i v pobytovém středisku. V části 
pobytového střediska Havířov fungovalo i IAS, ale bylo třeba najít i jiné, 
dlouhodobější řešení. Nakonec se nám podařilo pronajmout 20 bytů ve 
městě Havířov, kde nyní funguje naše největší IAS. 
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Služby 
poskytované 
v našich 
zařízeních 
 
Volnočasové 
aktivity 

V každém středisku, ať již se jedná o uzavřená zařízení pro zajištění cizinců 
nebo střediska pro žadatele o udělení mezinárodní ochranu, zaměstnává 
SUZ pedagogy volného času, kteří zajišťují volnočasové aktivity. Nabídka 
volnočasových aktivit je vždy šitá na míru typickému složení klientely 
daného střediska. 

Pro klienty je připraven plán aktivit přizpůsobených pro muže, ženy i děti. 
Dle možností jednotlivých středisek mohou klienti využívat televizní 
místnosti s nabídkou zahraničních TV kanálů, půjčovat si společenské hry, 
knihy či denní tisk. Ve většině center je výtvarná dílna, tělocvična, hřiště  
a posilovny, které patří mezi jedny z nejoblíbenějších. Někde se nachází  
i šicí a hudební dílna nebo čajovna - místnost pro neformální setkávání. 

V přijímacích a pobytových střediscích je rovněž internetový koutek s PC 
stanicemi. Zájem o ně však dlouhodobě chřadne, neboť díky částečnému 
pokrytí areálů signálem wifi využívají klienti v rostoucí míře svá přenosná 
zařízení. 

Jednou z nepopulárnějších volnočasových aktivit je bezpochyby 
(dobrovolná) výuka českého jazyka. SUZ zaměstnává lektory a ti na svých 
hodinách někdy přivítají i 16 nebo 18 příchozích, přičemž většina z nich 
dochází dlouhodobě a na hodiny se poctivě připravuje. O to snazší je pak 
jejich start, pakliže je jejich žádost o mezinárodní ochranu kladně vyřízena. 

Pro děti jsou tradičně v provozu dětská centra, kde společně 
s vychovatelkami hrají různé hry, učí se českému jazyku, připravují se na 
školní docházku, pracují na svém komunikačním, motorickém, smyslovém  
a rozumovém rozvoji. Jako třešnička na dortu jsou jim pak nabízeny  
i jednorázové akce typu výletů na kole a návštěv hradů, výstav, muzeí  
a různých kulturních akcí. 
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Spolupráce s 
nestátními 
neziskovými 
organizacemi  

Užitečné volnočasové aktivity pro klienty připravují kromě pedagogů  
a vychovatelek i neziskové a charitní organizace, jako např. Diecézní 
charita Litoměřice, Diecézní charita Brno, Diecézní charita Hradec 
Králové, Diakonie Českobratrské církve evangelické nebo Organizace 
pro pomoc uprchlíkům. Pracovníci a dobrovolníci těchto institucí 
pravidelně dojíždějí do středisek, kde pro klienty připravují aktivity pro 
trávení volného času. V tomto roce započala i spolupráce  
se Zdravotními klauny, kteří dojíždí každý měsíc do tří středisek  
a přináší sem úsměv na tvář nejen dětem. 

Zejména v uplynulém roce byl výrazný podíl neziskových organizací  
i širší veřejnosti složené z mnoha desítek občanů i firem  
na zabezpečování středisek šatstvem a obuví, kterou pak přímo na místě 
distribuovali smluvní partneři. Mezi těmi vyzdvihněme Dobrovolnické 
centrum ADRA Frýdek-Místek, jež má na svědomí provoz 
humanitárního šatníku v ZZC Vyšní Lhoty a několik měsíců zajišťovalo 
i nákupy věcí každodenní potřeby klientům. 

V zařízeních pro zajištění cizinců působí i právní poradci, kteří  
na pravidelné bázi konzultují se zajištěnými klienty a pomáhají jim 
orientovat se v jejich záležitostech a komunikaci s institucemi i soudy. 
Na této aktivitě participovala Arcidiecézní charita Praha, SOZE, OPU  
a do jisté míry i Česká advokátní komora. 
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Služby 
poskytované 
v našich 
zařízeních 



Psychologické 
služby 

Poskytování psychologických služeb považujeme za nezbytné, především  
v případě akutních krizových psychických stavů klientů se velmi osvědčily. 
Dlouhodobě funguje důkladná provázanost mezi prací sociálních 
pracovníků, činností psychologů a zajištěním zpětné vazby poté,  
co proběhlo sezení mezi psychologem a klientem.  

SUZ poskytla prostřednictvím odborníků psychologickou pomoc celkem 83 
různým klientům v celkovém objemu 173 hodin za úhrnných 114 535 Kč. 
Počet samotných intervencí se oproti roku 2014 zvýšil o 70%. Tento nárůst 
množství poskytnuté psychologické péče byl samozřejmě dán zvýšením 
počtu klientů, kteří prošli našimi zařízeními v roce 2015. Nejvíce klientů 
pobývalo v roce 2015 v ZZC Bělá, kde byla tato služba poskytnuta 
v největším množství - celkem více než 61 hodin. Nejčastěji psychologové 
poskytovali krizovou intervenci, jež řeší akutní psychické problémy klientů.  
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Služby 
poskytované 
v našich 
zařízeních 



Program 
dobrovolných 
návratů v roce 
2015 

V roce 2015 bylo řešeno celkem 126 žádostí o dobrovolný návrat.  
110 z nich (61 mužů, 26 žen a 23 dětí) bylo zrealizováno a klienti navráceni  
do požadovaných cílových zemí. 

Celkové náklady vynaložené za repatriace: 1 098 250,61 Kč, z toho  
za realizované: 1 090 597,01 Kč.  

V období 1. 7. 2014. – 30. 6. 2015 byly repatriace spolufinancovány 
z fondu ENF 2013 – 09. 

V 13 případech nebyl dobrovolný návrat z různých důvodů realizován.  
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Realizované 
dobrovolné 
návraty 
 
Dle země 
návratu 

Stát Počet 

Afghánistán 1 

Arménie 5 

Ázerbájdžán 2 

Bosna a Hercegovina 1 

Čína 1 

Gruzie 5 

Haiti 1 

Indie 1 

Irák 1 

Kosovo 50 

Kuba 4 

Libanon 4 

Mongolsko 2 

Rusko 5 

Srbsko 3 

Tunisko 1 

Turecko 1 

Ukrajina 19 

Vietnam 3 

CELKEM 110 
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Dle období 
realizace a 
místa požádání 
o dobrovolný 
návrat 

Měsíc Počet 

leden 1 

únor 16 

březen 32 

duben 3 

květen 0 

červen 9 

červenec 14 

srpen 2 

září 1 

říjen 15 

listopad 3 

prosinec 14 

CELKEM 110 
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AZ Počet 

PřS Zastávka 20 

PřS Praha - Ruzyně 1 

PoS Kostelec 44 

PoS Havířov 6 

ZZC Bělá - Jezová 33 

ZZC Vyšní Lhoty 1 

soukromí 5 

CELKEM 110 

Realizované 
dobrovolné 
návraty 



Centra na 
podporu 
integrace 
cizinců 

V roce 2015 byla činnost Center na podporu integrace cizinců 
spolufinancována z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 
třetích zemí (v období od 1. 1. do 30. 3. 2015 v rámci projektu EIF 2013-
30; v období od 1. 4. do 30. 6. 2015 v rámci projektu EIF 2013-54). Od  
1. 7. 2015 byl pak tento provoz financován z Azylového, migračního  
a integračního fondu ( AMIF/1/04). Centra i nadále fungují v devíti 
krajích, a to v kraji Moravskoslezském, Pardubickém, Plzeňském, 
Zlínském, Karlovarském, Libereckém, Jihočeském, Olomouckém a v Kraji 
Vysočina. 

V rámci projektů EIF 2013-30 a EIF 2013-54 byli cílovou skupinou cizinci 
z třetích zemí s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR, 
v projektu AMIF/1/04 poté cílovou skupinu kromě cizinců z třetích zemí 
pobývající na území ČR trvale nebo dlouhodobě tvořili navíc i azylanti. 

Hlavním cílem Center i nadále zůstává důkladně mapovat aktuální trendy 
v oblasti integrace cizinců, zpracovávat podněty, které vychází z aktuální 
situace daného kraje a především poskytovat služby svým klientům - jedná 
se zejména o kurzy českého jazyka, sociální a právní poradenství, 
sociokulturní kurzy a v případě potřeby také tlumočení. 

I v minulém roce bylo úkolem každého Centra zajistit činnost regionálních 
poradních platforem, do kterých jsou zvány všechny instituce zabývající  
se tématem cizinců a jejich integrace. Regionální platformy slouží  
k prohloubení spolupráce, výměně informací a k řešení aktuálních 
problémů cizinců v daném regionu. 

Všechny služby, které Centra poskytují klientům z cílové skupiny, jsou  
pro klienty zdarma. Služby Center jsou dostupné nejen v krajských 
městech, ale i v dalších místech každého kraje s větší koncentrací cizinců  
z cílové skupiny. 

V roce 2015 jsme nadále pokračovali se zapojením členů cizineckých 
komunit do integračních aktivit, kdy s vybranými zástupci byla uzavřena 
dohoda o provedení práce. Zástupci cizineckých komunit se tak mohli 
zapojit do příprav a propagací sociokulturních kurzů nebo kulturních  
a společenských akcí zaměřených na majoritní společnost. Taktéž se mohli 
podílet na zajištění tlumočení nebo asistenčních služeb pro cizince, 
například pomoc dětem cizinců při adaptaci. Spoluprací se zástupci 
komunit byl posílen komunitní charakter Center. Ze strany cizinců byl 
zaznamenán značný zájem o kurzy, jejichž obsah zvyšuje uplatnění na trhu 
práce, konkrétně se jednalo o kurzy počítačové gramotnosti. 
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Centra na 
podporu 
integrace 
cizinců 

Všechna Centra během celého roku 2015 pořádala široké spektrum  
tzv. integračních aktivit, kdy se silně zhodnocuje zkušenost z předchozích 
let. Řada akcí má již své stále místo v nabídce kulturních a společenských 
akcích měst a jsou hojně vyhledávány. Integrační aktivity Center byly opět 
různorodé a snažily se oslovit co nejširší cílovou skupinu. 

Největší pozornost byla věnována dětem a mládeži. Besedy a přednášková 
činnost na základních, středních i vysokých školách měly zábavnou  
a interaktivní formou představit nejen specifika odlišné kultury, ale  
i problematiku migrace a integrace cizinců v ČR, seznámit je se základními 
informacemi o životě, historii a zvycích lidí ze třetích zemí. Přínosem  
k integračním aktivitám bylo zapojení samotných cizinců do pořádání 
různých společenských a kulturních akcí. Zájem byl o mezinárodní 
sportovní utkání, besedy, kulturní programy, etnické večery, workshopy aj. 
Mezi nejzajímavější akce patří následující: 

Vietnamský den dětí Tet TrungThu v Jihlavě, Mikulášská besídka v Karlových 
Varech, Multikulturní týden 2015 v Pardubicích, Naše – Vaše kultura v Plzni, 
Liberec – jedno město pro všechny nebo Ostravská muzejní noc. 
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Přehledy a statistiky 

V roce 2015 evidovala Centra na podporu integrace cizinců celkem  
4959 klientů (z toho 1095 klientů v rámci projektu EIF 2013-30, 1807 
klientů v rámci projektu EIF 2013-54 a 2057 klientů v rámci projektu 
AMIF/1/04). 

Klienti Center tradičně nejvíce pocházeli ze zemí Vietnamu, Ukrajiny, 
Mongolska a Ruska. 

Nejvyužívanějšími službami byly sociálně-právní poradenství a kurzy 
českého jazyka. V roce 2015 využilo sociálního poradenství celkem 4260 
klientů (z toho 976 klientů v rámci projektu EIF 2013-30, 1498 v rámci 
projektu EIF 2013-54 a 1786 klientů v rámci projektu AMIF/1/04). 
Jazykové kurzy navštívilo celkem 2169 klientů (z toho 465 klientů v rámci 
projektu EIF 2013-30, 830 klientů v rámci projektu EIF 2013-54 a 874 
klientů v rámci projektu AMIF/1/04). 
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Centra na 
podporu 
integrace 
cizinců 



Péče o 
zaměstnance 

 
Supervize 

Supervize je důležitou činností v prevenci syndromu vyhoření, v podpoře 
profesionální týmové práce s klienty a snižování fluktuace zaměstnanců,  
i jako nástroj sebekontroly a sebereflexe poskytovatelů sociálních služeb. 

Supervize se souhrnně účastnilo 85 různých zaměstnanců v přímé práci  
s klienty (sociální pracovník, pracovník stálé služby, ubytovatel, vychovatel  
a pedagog volného času). Celkově proběhlo přes 115 hodin supervize  
za úhrnnou částku 104 650 Kč. Převážně se v tomto roce konaly 
skupinové supervize, jen 4,5 hodin bylo využito k supervizi individuální. 
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Péče o 
zaměstnance 
 
Vzdělávání a 
rozvoj 
zaměstnanců  

V dnešní době je lidský kapitál jedním z nejdůležitějších zdrojů, který každá 
organizace vlastní. Pro naši organizaci je tento kapitál klíčový, a proto  
se snažíme našim zaměstnancům v oblasti vzdělání a rozvoje poskytnout 
maximum – a to v podobě komplexního balíčku vzdělávání, který 
zahrnuje: 
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V minulém roce jsme pro zaměstnance připravili a zrealizovali celkem  
9 hromadných vzdělávacích akcí – Semináře, na téma: „Význam symboliky 
tetování“, „Extremismus a jeho projevy“, „Blízký východ a jeho obyvatelé“  
a seminář „Organizovaná kriminalita“, dále dvě školení od UNHCR pro 
sociální pracovníky na téma: „Psychosociální podpora při zvládání obtížných 
klientů“ a „Psychosociální podpora při zvládání obtížných situací“, školení 
počítačové gramotnosti: “MS Office Word“, pokračování specializovaného 
školení pro IT pracovníky: „ZCNE Security Level II“ a školení „Novela zákona 
o azylu a pobytu cizinců“ realizované ve spolupráci s OAMP ČR. 

V roce 2015 bylo celkem podáno 156 individuálních žádostí o zařazení 
do vzdělávací akce a bylo zrealizováno napříč středisky celkem  
26 pracovních stáží. 

Na výše uvedené vzdělávací akce bylo celkem vynaloženo 261.903,- Kč. 



Hospodaření 

Jedním z faktorů, který každoročně zásadním způsobem ovlivňuje čerpání 
rozpočtu Správy uprchlických zařízení, je počet žadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany, počet osob s udělenou mezinárodní ochranou  
a počet zajištěných i ubytovaných cizinců, jimž Správa poskytuje své 
služby.  

Výdaje na provoz AZ a ZZC 

Nejvýznamnější skutečnosti, které významně ovlivnily celkové čerpání 
výdajů v roce 2015, byly zvýšené migrační pohyby (migrační vlna) a jejich 
dopady na činnost a rozpočet Správy uprchlických zařízení.         

Na základě usnesení vlády 574/2015, 683/2015 a 843/2015 byl rozpočet 
SUZ navýšen celkem o 121.074.185,- Kč, a to: 

  19.579.185,- Kč,- na mzdové a související výdaje pro celkem 175 
systemizovaných pracovních míst  (PoS + IAS, ZZC Vyšní Lhoty, ZZC 
Bělá, ZZC Drahonice, ZZC Balková) 

  29.000.000,- Kč na investiční akce (ZZC Bělá, ZZC Balková) 

  72.495.000,- Kč na zajištění chodu rozšiřovaných či nově zřizovaných 
zařízení (azylových i ZZC)     

Výdaje na provoz AZ a ZZC, kde vynaložila SUZ  MV v roce 2015 celkem 
cca 135.000 tis Kč, což je o cca 65.000 tis Kč více než v roce 2014. 

Nejvýrazněji se na ostatních provozních výdajích na provoz AZ a ZZC  
a poskytování služeb žadatelům o udělení mezinárodní ochrany  
a zajištěným a ubytovaným cizincům podílely výdaje za nájemné za objekty, 
platby za ostrahu objektů, platby za energie (plyn, elektrická energie, teplo 
a voda), nákupy potravin a výdaje za stavebně ubytovací a výstrojní 
materiál (nákupy zařizovacích předmětů): 

Výdaje na zabezpečení OAMP 

Na čerpání rozpočtu běžných výdajů Správy je patrný i současný rozsah 
činností prováděných pro zajištění chodu pracovišť Odboru azylové  
a migrační politiky MV (dále jen OAMP). Na tento účel Správa 
uprchlických zařízení vynaložila v roce 2015 více než 65 mil. Kč. (z toho 
převážná část (celkem cca 50 000 000 Kč) byla vynaložena na pronájem 
prostor a s tím spojené služby, zbytek pak na  materiální zabezpečení 
pracovišť pobytu cizinců OAMP, a to jak na pořízení nového vybavení 
pracovišť (registračky, skartovačky, sedací a kancelářský nábytek), tak i na 
pořízení dokladů (pobytové štítky) a kancelářských, hygienických 
úklidových a dalších potřeb). Poměrově pak výdaje na zabezpečení této 
činnosti tvořily v roce 2015 cca 30% z celkového objemu rozpočtu 
ostatních běžných výdajů. 
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Hospodaření 

Výdaje na zajištění specifických úkolů 

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala SUZ MV v roce 2015 ještě 
další činnosti, na jejichž realizaci obdržela rozpočtovými opatřeními 
finanční prostředky z rozpočtu OAMP popř. dle UV ČR. Jedná  
se především o výuku českého jazyka pro azylanty v IAS v rámci UV č. 
321/2010 (vynaloženo celkem 475 tis. Kč), transfery cizinců do zemí 
odpovědných za jejich azylové řízení (tzv. Dublin) (vynaloženo celkem 850 
tis. Kč), program na přesídlení skupiny cizinců na zajištění ubytování  
a základního materiálního vybavení v rámci UV č. 75/V/2014 a č. 
512/V/2015 (vynaloženo celkem 359 tis. Kč) a přesídlení skupiny syrských 
uprchlíků – zajištění ubytování, stravy a základního materiálního vybavení 
v rámci UV č. 18/2015 (vynaloženo celkem 697 tis.Kč).  

Výdaje na projekty realizované spolufinancováním EU 

V roce 2015 realizovala SUZ MV, a to na základě smluv podepsaných 
s odpovědným orgánem, celkem 4 projekty, z toho 1 projekt 
spolufinancovaný z Evropského návratového fondu, 2 projekty 
spolufinancované z Evropského fondu pro integraci státních 
příslušníků třetích zemí a 1 projekt spolufinancovaný z Azylového, 
migračního a integračního fondu. 
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Hospodaření 

Ukazatel 
Skutečnost  

2014 

Skutečnost  

2015 Rozdíl 

Příjmy celkem 
1.737.018,- 9.174.959,74 7.437.941,74, 

v tom :   

Daňové příjmy (bez příjmů z  pojistného na 

soc. zab.a příspěvku na stát. pol. zaměst.) 

0 

Příjmy z pojistného na soc. zab. a příspěvku na 

stát. pol. zaměst. 

0 

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přij. 

transfery celkem 

1.737.018,- 9.174.959,74 7.437.941,74 

Výdaje celkem (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 
259.559.989,- 366.597.643,- 107.037.654,- 

v tom : 

Běžné výdaje celkem / výdaje celkem – VPF/ 

(vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 

254.807.575,- 351.357.865,- 96.550.290,- 

v tom: 

Mzdové a související výdaje  (platy 

zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci + 

povinné pojistné + FKSP + nároky z nespotřebovaných 

výdajů) 

107.652.383,- 137.896.622,- 30.244.239,- 

Ostatní běžné výdaje celkem / výdaje celkem 

– VPF – mzdové a související výdaje/  (vč. nároků 

z nespotřebovaných výdajů) 

147.155.192,- 213.461.243,- 66.306.051,- 

z toho:  neinvestiční dotace NNO  

příspěvek na výkon státní správy 

pro SDH obcí  (HZS ČR) 

ostatní provozní výdaje 147.155.192,- 213.461.243,- 66.306.051,- 

Výdaje na financování programů reprodukce 

majetku (včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) 

4.752.414,- 15.239.778,- 10.487.364,- 

Výdaje na výzkum a vývoj celkem   0 

z toho:  mzdové a související výdaje   0 
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Porovnání výsledků dosažených za rok 2015 v příjmové a výdajové části s 

rokem 2014* 

v  Kč 

V tabulce jsou zahrnuty i výdaje na programy spolufinancované EU (kofinance SR / 

kofinance EU) 



 Hospodaření 

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů (včetně nároků) došlo  
ke zvýšení oproti roku 2014 o celkem 30.244.239,- Kč, což bylo dáno 
jednak zapojením nároků z roku 2014, ale zejména navýšením 
prostředků na platy v důsledku migrační vlny. 

V oblasti ostatních běžných výdajů bylo čerpání v roce 2015 vyšší  
o 66.306.051,- Kč než v loňském roce, což bylo dáno důsledkem 
migrační vlny. 

V oblasti výdajů na financování reprodukce majetku bylo realizováno 
celkem 10 akcí za celkovou hodnotu (včetně nároků NNV z roku 2014)  
15.239.778,- Kč, což představuje o  10.487.364,- Kč vyšší čerpání, než 
v roce 2014 a opět souviselo s migrační vlnou, tedy především  
se zprovozněním nových dvou zařízení pro zajištění cizinců. 

Neinvestiční transfery krajům a obcím 

Správa uprchlických zařízení (na základě § 84 Zákona č. 325/1999 Sb.,  
o azylu, ve znění pozdějších předpisů a usnesení vlády České republiky 
dne 20. listopadu 2013 č. 877) vyplácela i v roce 2015 příspěvek na 
úhradu nákladů obce vynaložených v souvislosti s azylovým zařízením na 
jejím území, který činí 8,- Kč za ubytovanou osobu v azylovém zařízení  
a pobytový den. 

Celkem bylo v roce 2015 obcím, na jejichž území se nachází azylová 
zařízení, vyplaceno 936.480.00,- Kč  
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