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Vážení,

držíte v rukou výroční zprávu Správy uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra (dále jen SUZ MV) za rok 2018, jejímž 
prostřednictvím se máte příležitost dozvědět o naší čin-
nosti za uplynulý rok. 

Tak jako v předchozích letech se i rok 2018 nesl v duchu 
dokončování některých významných projektů z let minu-
lých, z nichž většinu se nám podařilo úspěšně dokončit, 
a současně jsme mohli začít pracovat na dalších smyslu-
plných projektech. Rok 2018 byl v tomto ohledu poměrně 
bohatý. Pokud bych měl být konkrétní a zmínit z různých 
oblastí naší činnosti vůbec to nejpodstatnější, tak je to 
následující. 

Jednalo se například o dokončení významných inves-
tičních akcí vedoucích ke zlepšení infrastruktury našich 
zařízení a sloužících nejen našim klientům, ale také ke 
zlepšování pracovních podmínek pro naše zaměstnance. 
Vůbec nejvýznamnějším počinem v této oblasti bylo 
jednoznačně dokončení poslední etapy přestavby detenč-
ního zařízení v Bělé-Jezové, zejména pak dostavba nové 
budovy „C“, která je jednou z nejmodernějších budov, 
jež v  tuto chvíli vlastníme, a která splňuje ta nejpřísnější 
kritéria pro tento druh zařízení. Dále to byly dílčí změny 
a často důležité technické detaily, které ze ZZC Bělá-Jezo-
vá po jejich dokončení udělalo jedno z nejmodernějších 
a koncepčně naprosto unikátních zařízení tohoto druhu 
v  EU. Celková přestavba spojená s kroky vedoucími ke 
zlepšení podmínek zranitelných skupin osob a rodin s dět-
mi, pro které je toto zařízení určeno, si vyžádala velké úsilí 
i důležitou reflexi a vnitřní debatu na meziresortní úrovni. 
Výsledkem je moderní a unikání zařízení, na které jsme 
právem hrdí.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE
Další neopomenutelnou událostí, kterou bych na tomto 
místě rád zmínil, je nepochybně podíl SUZ MV na řešení 
problémů spojených s pracovní migrací. Pracovní migrace 
přináší naší společnosti nejen užitek, ale logicky také 
některé problémy. Troufám si tvrdit, že v oblasti řešení 
konkrétních negativních jevů doprovázejících pracovní 
migraci, ale také v oblasti jejich prevence, hrála SUZ MV 
a její regionální integrační centra významnou úlohu, a to 
zejména v regionech, kde se nacházejí největší průmyslo-
vé zóny s velkou koncentrací cizinců. Právě Centra na pod-
poru integrace cizinců (CPIC) se stala kontaktními místy, 
která nejen pomáhala řešit každodenní problémy cizinců, 
ale významnou měrou se stala také spojovacím mostem 
mezi státní správou a zaměstnavateli, ale také místní 
samosprávou. Právě tímto přispěla Centra k významnému 
zlepšení situace v těchto lokalitách.

Příkladem, kterého si všímala i média, může být činnost 
Koordinačního centra v Kvasinách nebo otevření dal-
ších pěti poboček regionálních integračních center ve 
Středočeském kraji, kde tato služba doposud chyběla. 
Významně se tato integrační aktivita promítla také do 
změny legislativy v oblasti integrace cizinců, kde jsme se 
aktivně podíleli na navrhovaných legislativních změnách 
a jejich vyjednávání. Tento koncepční a velice smysluplný 
krok vlády ČR se sice projeví až v budoucnosti, ale již 
dnes je patrné, že CPIC sehrávají důležitou roli v tomto 
procesu a jsou významným příkladem dobré spolupráce 
státní správy, bezpečnostních složek, místní samosprávy 
a v neposlední řadě občanské společnosti.

Jsem rád, že se nám v minulých letech podařilo navázat 
intenzivní spolupráci s mnohými zahraničními partnery. 
O tom, že se nejednalo jen o jednorázové aktivity, svědčí 
také prohloubení této spolupráce, která přetrvala dodnes. 

Naše aktivita v mezinárodních institucích a v neposlední 
řadě také množství návštěv našich partnerů v zařízeních 
SUZ MV, jsou neocenitelnou příležitostí seznámit je se 
systémem ČR, který je i díky tomu poměrně pozitivně hod-
nocen. Tato spolupráce má smysl zejména s ohledem na 
poskytování zpětné vazby a vlivu na neustálé zlepšování 
úrovně našich služeb.

K prioritám SUZ MV dlouhodobě patří také šíření osvěty 
o problematice migrace, uprchlictví a integrace v rámci 
odborné veřejnosti, ale zejména korektní a faktické in-
formování široké veřejnosti a vysvětlování této poměrně 
složité a někdy na první pohled nepřehledné problema-
tiky. I tomuto jsme se přizpůsobili, a kromě vzniku mnoha 
reportáží a článků, na kterých jsme se aktivně podíleli, 
jsme rozšířili i množství našich informačních kanálů od-
povídajících 21. století, které nám umožní ještě efektivněji 
komunikovat s veřejností.

Na závěr bych rád poděkoval všem našim zaměstnancům 
za skvěle odvedenou práci v roce 2018. Poděkování patří 
také našim významným partnerům z řad zástupců míst-
ních samospráv a spolupracujících organizací, kteří nás 
podpořili a podílejí se na naší činnosti. 

Mgr. et Mgr. Pavel Bacík

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

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

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

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

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

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

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

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

provozuje Koordinační centrum pro cizince v průmyslové 
zóně Kvasiny

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

zabezpečuje ekonomický a logistický servis pro OAMP 
MV

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

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

Azylant/Osoba požívající doplňkové ochrany
Cizinec s přiznanou mezinárodní ochranou buď ve formě 
azylu, nebo doplňkové ochrany. Vztahují se na něj stejná 
práva a povinnosti jako na cizince s trvalým pobytem (např. 
uplatnění na trhu práce, přístupu ke zdravotní péči nebo 
v  oblasti sociálního zabezpečení). Doplňková ochrana je na 
rozdíl od azylu udělována na dobu určitou a po této době je 
přezkoumáváno, zda trvají důvody, pro které byla udělena. 
Tento cizinec může 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 země mimo EU, v České republice žijící 
na základě povolení k pobytu. Tento cizinec může využívat 
služeb Center na podporu integrace cizinců.

Občan EU
Cizinec, občan členského státu Evropské unie, který v České 
republice legálně pobývá a pracuje. Tento cizinec může vy-
užívat služeb Koordinačního centra pro cizince v průmyslové 
zóně Kvasiny.

ZAŘÍZENÍ PROVOZOVANÁ SUZ MV 

AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ

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

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

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

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

SUZ MV provozuje pobytová střediska v Kostelci nad Orlicí, 
v Havířově a v Zastávce.

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 integračního 
programu a nemají zajištěno jiné bydlení. Všem ubytovaným 
osobám je zde poskytována asistence sociálního pracovníka, 
poradenství zaměřené k získání bydlení, zaměstnání a další 
integrační aktivity včetně kurzů českého jazyka. Maximální 
doba pobytu cizinců je 18 měsíců, většina se však zdrží pod-
statně kratší dobu.

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

ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (ZZC)
Zařízení je určeno k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno cizi-
neckou policií rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. 
V ZZC mohou být umístěni i cizinci, kteří mají být transferováni 

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

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

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

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

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

Centra na podporu 
integrace cizinců (CPIC)

Přijímací střediska (PřS)

Pobytová střediska (PoS)

Zařízení pro zajištění cizinců (ZZC)

Integrační azylová střediska (IAS)

Koordinační centrum pro cizince 
v průmyslové zóně Kvasiny

IAC

IAC

IAC

Plzeň

Zlín

Olomouc

Ostrava

Pardubice

Liberec

Karlovy Vary

*Středočeský kraj

Předlice

Brno

Havířov

Jaroměř

Kvasiny

Kostelec
nad Orlicí

FDF

Balková

FDF

Praha-Ruzyně

FDF

Zastávka

Vyšní Lhoty

České Budějovice

Jihlava

*Příbram

*Kladno

*Kutná
  Hora

*Mladá 
Boleslav

*Benešov

FDF

Bělá-Jezová

Naše zařízení
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INTEGRACE CIZINCŮ A DRŽITELŮ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
Státní integrační program
Hlavním cílem státního integračního programu je podpora 
integrace osob, kterým Česká republika udělila mezinárodní 
ochranu. 

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

Mezi hlavní cíle SUZ MV při integraci držitelů mezinárodní 
ochrany je zejména vést je k samostatnosti a odpovědnosti v 
jejich životě. Podpora, včetně finanční, se zaměřuje prioritně 
na oblast 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 provo-
zuje Centra v deseti krajích – Moravskoslezském, Pardubic-
kém, Plzeňském, Zlínském, Karlovarském, Libereckém, Jiho-
českém, Olomouckém, v Kraji Vysočina a od podzimu roku 
2018 i ve Středočeském kraji s pracovišti v pěti významných 
středočeských městech (Mladá Boleslav, Kladno, Příbram, 
Benešov a Kutná Hora). 

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

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

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

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

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

Již počtvrté se v dubnu 2018 konalo setkání představitelů Správy uprchlických zařízení MV a zástupců dalších složek ministerstva vnitra 
se starosty obcí, na jejichž katastru se nacházejí střediska SUZ MV. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Muzeu Policie ČR v Praze.
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INVESTIČNÍ AKCE
V roce 2018 SUZ MV investovala do celé řady objektů ve 
svých zařízeních. Investice sloužily ke zlepšení podmínek pro 
klienty a zajištěné cizince, ale také pro zaměstnance SUZ MV. 
Vedly rovněž ke snížení provozních nákladů.

Na jaře 2018 byla zkolaudována nová budova „C“ v ZZC 
Bělá-Jezová, jejíž hrubá stavba byla dokončena již na konci 
roku 2017. K slavnostnímu otevření budovy a zahájení jejího 
užívání zajištěnými cizinci došlo ve druhé polovině června 
2018.

Za konečnou podobou objektu stojí architektonické studio 
Adam Rujbr architects. Konstrukce celé budovy je pojata 
velmi moderně a vzdušně s respektem k danému účelu 
a účelnému využití státních finančních prostředků.

Nový objekt disponuje ubytovací kapacitou pro 112 osob, 
z toho je 104 lůžek umístěno v ubytovací části a 8 je určeno 
pro zdravotní izolaci. 

V budově jsou čtyřlůžkové pokoje, společná jídelna, na 
každém patře je prádelna a sociální zařízení, v přízemí je míst-
nost pro matky s dětmi a učebna. V prvním patře se nachází 
pohovorna pro klienty, internetové kiosky a společenská 
místnost pro volnočasové aktivity.

Součástí přízemí je zdravotní izolace s pracovištěm personálu 
Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (ZZMV). V nové 
budově byla vybudována místnost pro lékaře a pediatra.

Hlavní výhodou objektu C je existence vlastního stravovacího 
provozu, kdy není nutné cizince do jídelny doprovázet.

Díky výše uvedenému je SUZ MV schopna reagovat na 
eventuální budoucí nárůst zajištěných cizinců a zabezpečit 
podmínky pro pobyt zranitelných skupin osob při zachování 
vysokého standardu ubytování a služeb.

V průběhu roku 2018 došlo také s využitím prostředků z Azy-
lového, migračního a integračního fondu EU k výměně oken 
a dveří v PoS Kostelec nad Orlicí a v PoS Havířov.

V PoS Kostelec nad Orlicí byly též provedeny stavební a dis-
poziční úpravy v objektu SO 01, které zahrnovaly zejména 
zřízení ubytovacích pokojů pro osoby s omezenou schopnos-
tí pohybu a orientace včetně hygienického zázemí. Sociální 
zařízení bylo zrekonstruováno rovněž v PřS a PoS Zastávka.

Více o investičních akcích v kapitole Hospodaření. 

SETKÁNÍ SE STAROSTY
Již počtvrté se v dubnu 2018 konalo setkání představitelů 
Správy uprchlických zařízení MV a zástupců dalších složek 
Ministerstva vnitra se starosty obcí, na jejichž katastru se na-
cházejí střediska SUZ MV. Cílem tradice, která započala v roce 
2016, je prodiskutovat aktuální témata týkající se dotčených 
obcí a současné trendy a vývoj v oblasti migrační politiky. 
Jedním z ústředních témat setkání byla také možnost čerpání 
dotací a příspěvků daným obcím z dotačního programu 
Ministerstva vnitra.

Setkání v Muzeu Policie ČR v Praze se zúčastnili jak zástupci 
obcí, ve kterých jsou umístěna střediska SUZ MV (Havířov, 
Ústí nad Labem, Zastávka, Bělá pod Bezdězem, Jaroměř, 
Brno-Židenice), tak zástupci jednotlivých složek Ministerstva 
vnitra a Policie ČR. 

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

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI  
V ROCE 2018 
CPIC STŘEDOČESKÝ KRAJ
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra uspěla na jaře 
2018 se svým projektem ve veřejném výběrovém řízení na 
zřízení a provoz Centra na podporu integrace cizinců (CPIC) 
pro Středočeský kraj, které bylo vyhlášeno Ministerstvem 
vnitra v rámci národního programu Azylového, migračního 
a integračního fondu.

SUZ MV tak v návaznosti na vládní materiál „Koncepce inte-
grace cizinců” zřídilo Centrum již v desátém kraji, přičemž 
první Centra byla zřízena již v roce 2009.

Vzhledem k rozloze Středočeského kraje a specifickým 
potřebám bylo zřízeno pět Pracovišť, která v Mladé Boleslavi, 
Kladně, Příbrami, Benešově a v Kutné Hoře zahájila provoz 
v průběhu listopadu 2018.

V těchto městech fungují i další návazné struktury, zejména 
pracoviště Odboru azylové a migrační politiky MV, oddělení 
pobytu cizinců, ale i dalších, pro integraci cizinců důležitých 
institucí.

Příbram

Kladno

Kutná
Hora

Mladá 
Boleslav

Benešov
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PřS a PoS ZASTÁVKA 
Vzhledem k dlouhodobé vytíženosti pobytových středisek 
v Havířově a v Kostelci nad Orlicí byl rozhodnutím ministra 
vnitra zřízen duální režim v zařízení Zastávka. Od 1. května 
2018 tak Zastávka funguje nejen jako přijímací středisko, ale 
také jako pobytové středisko (PřS a PoS Zastávka).

Od spuštění duálního režimu odchází do pobytových 
středisek Kostelec nad Orlicí a Havířov pouze rodiny s dětmi 
podléhající povinné školní a předškolní výchově. 

V souvislosti s touto změnou došlo v PřS a PoS Zastávka 
ke zvýšení počtu klientů, prodloužení délky jejich pobytu 
a k  výraznému zvýšení rozdílu fyzického a evidenčního 
počtu klientů (tj. rozdíl mezi klienty fyzicky ubytovanými 
ve středisku a klienty pobývajícími mimo středisko na tzv. 
dlouhodobých opuštěních). Zatímco v období od začátku 
roku do konce dubna 2018 byl průměrný fyzický stav klientů 
43 na den (evidenční byl 44 klientů/den, rozdíl byl způsoben 
hospitalizací některého z klientů), od května 2018 do konce 
roku už byl průměrný počet fyzicky ubytovaných klientů  
73/den, evidenční stav činil dokonce 130 klientů/den.

Při zachování stávajícího počtu zaměstnanců tak PřS a PoS  
Zastávka zajišťuje kromě agendy související s příchody 

nových klientů (v roce 2018 v průměru 3 noví klienti/den) 
a zajištění péče pro klienty s postižením (bezbariérové uby-
tování), i asistenci a podporu klientům v režimu pobytového 
střediska. 

Největší výzvou pro zaměstnance střediska bylo a je 
zprostředkování lékařské péče v okolí střediska. Klientům 
převedeným do režimu pobytového střediska pracovníci 
Zdravotnického zařízení MV, které má ve středisku ordinaci, 
zdravotní péči neposkytují. Klienti se musí – zpravidla za 
asistence zaměstnanců SUZ MV – obracet na lékaře v okolí. 
V souvislosti s dlouhodobým pobytem ve středisku se změ-
nily i dotazy a potřeby, se kterými se klienti obrací především 
na sociální službu.  

Klienti přijímacího i pobytového režimu jsou ubytováváni 
dohromady. Při ubytování klientů respektujeme národnostní 
a náboženské složení klientů, klientům z řad zranitelných 
skupin je vyhrazena chráněná zóna.

V souvislosti se zvýšeným pohybem klientů v obci Zastávka 
byla na podnět vedení obce zavedena pravidelná pochůzko-
vá činnost pracovníků spádové cizinecké policie.

Na jaře 2018 byla zkolaudována nová budova „C“ v ZZC Bělá-Jezová, jejíž hrubá stavba byla dokončena již na konci roku 2017. 
K slavnostnímu otevření budovy a zahájení jejího užívání zajištěnými cizinci došlo ve druhé polovině června 2018.
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STATISTICKÉ ÚDAJE 

Příchody cizinců 
do azylových 
zařízení v roce 
2018 
Celkem:  
1575 (1329) 
V závorkách 
jsou uvedené 
počty za rok 
2017

Ukrajina
380 (392)

Gruzie
170 (127)

Kuba
143 (66)

Arménie
115 (125)

Uzbekistán
98 (6)

Vietnam
85 (72)

Rusko
81 (51)

Irák
61 (51)

Ázerbájdžán
45 (125)

Turecko
39 (32)

ostatní
304 (236)

Kazachstán
31 (35)

Sýrie
23 (54)

PřS Zastávka PřS Praha-
Ruzyně ZZC* ostatní

1 097 345 96 37

INTEGRAČNÍ AZYLOVÁ STŘEDISKA
Ke dni 31.12.2018 provozovala SUZ MV celkem čtyři integrač-
ní azylová střediska, ve kterých bylo držitelům mezinárodní 
ochrany k dispozici celkem 43 ubytovacích jednotek (jsou 
obsazovány podle velikosti a charakteru ubytovaných rodin) 
s maximální kapacitou 152 lůžek.

Integrační azylové středisko Počet ubytovacích jednotek Počet lůžek
Jaroměř 9 36
Předlice 10 44

Brno 4 20
Havířov 20 52
Celkem 43 152

Vytíženost IAS

V průběhu roku se vytíženost IAS pohybovala od 18 % do 
36  %, přičemž průměrná roční vytíženost činila 29 %. Nej-
častěji byly v IAS ubytovány osoby původem ze Sýrie, Iráku, 
Ukrajiny, Kuby, Ázerbájdžánu a Číny.

měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Počet ubytovaných 55 48 44 39 28 27 35 33 42 40 39 47

AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
V roce 2018 bylo celkem 1 575 nově příchozích osob do 
azylových zařízení (AZ). Ve srovnání se stejným obdobím roku 
2017 došlo k nárůstu o cca 18,5 % – v roce 2017 se jednalo 
o 1 329 příchodů do AZ. Počty příchodů v průběhu roku byly 
vyrovnané, nejvyšší počty příchodů byly v listopadu, a to 159 
osob. Průměrně přišlo do AZ 131 osob měsíčně; v roce 2017 
to bylo průměrně 111 osob měsíčně.

Největší podíl tvoří stále žadatelé z Ukrajiny (380 osob, tj. 
24,1 %), Gruzie (170 osob, tj. 10,8 %) a nově Kuby (143 osob, 
tj. 9,1 %). V roce 2017 byli nejčastěji zastoupené státní přísluš-
nosti Ukrajina, Gruzie, Arménie a Ázerbájdžán.

Příchody cizinců do azylových zařízení v roce 2018  
(dle konkrétního místa)

* Jedná se o osoby, jež v zařízení pro zajištění cizinců podali žádost 
o udělení mezinárodní ochrany.

CELKEM 

(1329 V ROCE 2017)
1575
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Zajištění cizinci 
v ZZC v roce 2018  
Celkem: 704 
(648) 
V závorkách jsou 
uvedené počty 
za rok 2017

ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
V průběhu roku 2018 bylo v ZZC celkem 704 zajištěných ci-
zinců. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2017 jde o mírný 
nárůst o 7,96 %, přičemž v roce 2017 bylo v ZZC celkem nově 
648 zajištěných cizinců. Průměrně bylo do ZZC umístěno 59 
cizinců měsíčně; v roce 2017 se jednalo o průměrně 54 osob 
měsíčně.

Největší podíl tvoří cizinci z Ukrajiny (288 osob, tj. 40,9 %), 
Moldavska (82 osob, tj. 11,6 %) a Iráku (76 osob, tj. 10,8 %). 
V roce 2017 byli nejčastěji v ZZC zajištění občané Ukrajiny, 
Moldavska a Vietnamu. V celkových číslech byl nejvyšší nárůst 
oproti minulému roku v zajištění občanů Iráku, Uzbekistánu 
a Moldavska, naopak klesl počet zajištěných cizinců z Ukrajiny.

CENTRA NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ
Celkem bylo za rok 2018 poskytnuto ve všech Centrech 63 797 
služeb. V tomto období využilo nabízených služeb všech Cen-
ter 6 747 klientů, služby sociálně-právního poradenství 5 489 
klientů, a  3 883 klientů chodilo na kurzy českého jazyka.

I v roce 2018 proběhla přímo v režii CPIC, nebo ve spolupráci 
s ním, celá řada akcí. Ty měly za cíl nejen představit specifika 
odlišných kultur veřejnosti, ale zároveň vytvořit prostor pro 
vzájemné setkávání majoritní společnosti a cizinců. Stejně 
jako v minulých letech, i letos proběhly dvě největší akce 
svého druhu v regionech, a to sedmý ročník festivalu „Liberec 
– jedno město pro všechny“ a také devátý ročník „Multikul-
turního týdne“ v Pardubicích spojený s „Pestrým jarmarkem“. 
Obě akce se těší velkému zájmu veřejnosti a jsou již tradiční 
součástí kulturních programů daných regionů.  

Centra realizovala řadu akcí, často ve spolupráci s  místními 
komunitami, vzdělávacími institucemi, neziskovými orga-
nizacemi a dalšími subjekty. Jednalo se například o oslavy 
vietnamského nového roku v Olomouci a Českých Budějo-
vicích, Indicko-nepálské odpoledne pořádané zaměstnanci 
plzeňského CPIC, přednášku „Na skok do Jemenu“ od CPIC 
pro Moravskoslezský kraj, společenskou akci „Rytmy světa“ 
pořádanou CPIC Jihlava, přednášky o Blízkém východě s  ná-
zvem „Na cestách“ ve Zlíně, sportovní turnaj v basketbalu 
pořádaný karlovarským CPIC, mezinárodní fotbalový turnaj 

Ukrajina
288 (367)

Gruzie
24 (8)

Uzbekistán
42 (7)

Vietnam
40 (39)

Rusko
10 (4)

Irák
76 (12)

Turecko
8 (0)

ostatní
82 (64)

Moldavsko
82 (61)

Nigérie
21 (38)

Afghánistán
11 (14)

Írán
10 (1)

Pákistán
10 (1)

Klienti CPIC dle 
národnosti  
Celkem: 6747

Rusko
362

Ukrajina
2626

ostatní
1550

 

Mongolsko
1307

Vietnam
902
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Z prostředků alokovaných v roce 2018 na SIP ve výši 46,5 mil. 
Kč bylo na zajištění integračních služeb čerpáno 10 394 437 
Kč. Většinu uvedené sumy činily přímé výdaje za služby, zajiš-
ťování bydlení a vybavení oprávněným osobám, další náklady 
tvořily platby za integrační služby neziskovým organizacím. 
S  finanční účastí SIPu bylo zajištěno 38 bytů a  řada dalších 
byla zprostředkována. Program se zaměřuje na podporu 
azylantů a osob požívajících doplňkové ochrany (oprávněné 
osoby) a jejich začlenění do společnosti. Jde především 
o  asistenci a sociální poradenství v oblasti bydlení, zaměst-
nání, vzdělávání, zdraví a sociální pomoc. Spolupráce se řídí 
individuálním integračním plánem, což je klíčový dokument 
sestavený sociálním pracovníkem a oprávněnou osobou.

V plánu jsou obsažené všechny žádoucí a současně realistické 
cíle a konkrétní aktivity, které k naplnění cíle povedou. Na re-
alizaci a uskutečnění aktivit se čerpá ze speciálního rozpočtu 
a celá spolupráce trvá 12 měsíců. Součástí plánu může být 
i materiální vybavení oprávněné osoby, vždy podle předem 
stanovených limitů. Všechny aktivity jsou v případě potřeby 
podporované tlumočníky přítomnými fyzicky či na telefonu.

TRANSFERY CIZINCŮ DO ČR ZE TŘETÍCH ZEMÍ (DUBLIN III)
V roce 2018 bylo v rámci Nařízení Evropského parlamentu 
a  Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým 
se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu 
příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu 
podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez 
státní příslušnosti v některém z členských států („Dublin III“) 
do České republiky transferováno celkem 290 cizinců, z toho 
123 letecky a 167 pozemní cestou. Za stejné období nebylo 
realizováno celkem 465 transferů (266 letecky a 199 pozemní 
cestou), i když případy byly Českou republikou akcepto-
vány a  datum transferu bylo stanoveno. Z toho vyplývá, že 
úspěšnost předání cizince ze třetí země do České republiky 
byla v roce 2018 38,4 %. Transfery, které probíhají letecky, 
jsou specifické tím, že cizinci procházejí PřS Praha-Ruzyně 
a až následně jsou převáženi do azylových zařízení na území, 
tudíž vytěžují kapacitu nejméně dvou zařízení a zvyšují počet 
transferů mezi jednotlivými zařízeními.

Zemí, ze které bylo realizováno nejvíc transferů, bylo Němec-
ko – jednalo se o 180 případů, z toho 128 pozemní cestou a 52 
letecky. Nerealizováno bylo 312 případů (186 pozemní cestou 
a 126 letecky), tudíž úspěšnost předání cizinců z Německa do 
ČR byla 36,6 %. Na druhém místě bylo Rakousko, realizovalo 
se 40 transferů, z toho 38 pozemní cestou a 2 letecky. Nerea-
lizovalo se jich 18 (12 pozemní cestou a 6 letecky), úspěšnost 
předání z Rakouska byla tedy 69,0 %. Třetí nejčastější zemí 
bylo Švédsko, realizovalo se 19 transferů, 26 nikoli, úspěšnost 
byla tedy 42,2 %. 

Nejméně úspěšnou zemí, co se týká transferů cizinců, pro kte-
ré byla příslušnou zemí pro posuzování jejich žádostí o me-
zinárodní ochranu Česká republika, byla Francie. Avizováno 
bylo 78 transferů, realizovaných bylo pouze 5, úspěšnost tedy 
byla pouze 6,4 %.

Uvedená data jsou zpracována dle informací poskytnutých 
SUZ MV oddělením Dublinského střediska Odboru azylové 
a  migrační politiky MV ČR (OAMP) za účelem převzetí osob 
do péče SUZ MV. Celkový počet se tedy může lišit od celkové-
ho počtu skutečně řešených případů, jelikož u všech případů 
OAMP nemuselo vyžadovat součinnost SUZ MV.

Dle výše uvedeného Nařízení bylo v roce 2018 z ČR do země 
odpovědné řízením o udělení mezinárodní ochrany transfe-
rováno celkem 34 cizinců. Jednalo se zejména o státní přísluš-
níky Gruzie, kterých bylo takto transferováno 15 (44 %). Dále 
se jednalo o státní příslušníky Afghánistánu, Alžíru, Arménie, 
Ázerbájdžánu, Běloruska, Mauretánie, Nigérie, Ruska, Súdá-
nu, Sýrie, Ukrajiny, Uzbekistánu a Vietnamu. 

Ústí nad Labem

Praha Pardubice

Brno-Židenice
Brno

Ostrava

Jaroměř

Ústí nad 
Labem - Předlice

Havířov

STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
V roce 2018 vstoupilo do SIP celkem 121 oprávněných osob. 
K poslednímu dni roku 2018 se naplnilo celkem 79 plánů, 
desítky z nich byly v běhu ještě z roku 2017.

v malé kopané od CPIC Liberec, „Multikulturní snídani“ pořá-
danou v rámci filmového festivalu „Jeden svět“ v Karlových 
Varech, letní slavnost „Babylon na plotně“ v Liberci, festival 
„Ahoj Vietnam“ od CPIC pro Jihočeský kraj, „Ukrajinský večer“ 
v Jihlavě, Vietnamský dětský den v Karlových Varech, festival 
„Culturea“ ve Zlíně či tradiční sportovní mongolský festival 
„Nádam“ pořádaný také ve Zlíně.

Zároveň proběhla řada akcí sloužících ryze k seznámení 
s  českými tradicemi a svátky, jako například 8. ročník akce 
karlovarského CPIC Velikonoce v ČR, v rámci kterého bylo 
představeno křesťanské pojetí Velikonoc a tradiční zvyky 
u nás, dále sociokurzy věnované oslavám 100 let republiky 
a v neposlední řadě celý soubor workshopů a sociokurzů 
s vánoční tématikou, které proběhly ke konci roku téměř ve 
všech CPIC.

290

34

TRANSFERŮ 

TRANSFERŮ 

DO ČR

Z ČR

Německo
180

Gruzie
15

ostatní
19

Ra
ko

us
ko

 40

ostatní
51

Šv
éd

sk
o 1

9

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

Dobrovolné návraty – 
nejčastěji zastoupené 
země původu 
V závorkách jsou uvedené 
počty za rok 2017

PoS Kostelec n. Orlicí PoS Havířov PřS a PoS Zastávka soukromí PřS Praha – Ruzyně ZZC Balková ZZC Bělá – Jezová

33 30 21 8 3 2 1

Dobrovolné návraty – dle místa podání žádosti o dobrovolný návrat

V období leden–prosinec 2018 bylo řešeno celkem 131 
žádostí o dobrovolný návrat – 98 z nich (55 mužů, 27 žen a 16 
dětí) bylo zrealizováno a klienti navráceni do požadovaných 
cílových zemí. Oproti roku 2017 jde o mírný kvantitativní 
nárůst o 16,7 %; v roce 2017 bylo zrealizováno celkem 84 
dobrovolných návratů.

Celkové náklady vynaložené za dobrovolné návraty v roce 
2018: 770 493 Kč, včetně nerealizovaných.

muži
55

ženy
27

děti
16

CELKEM 98
(84 V ROCE 2017)

Dobrovolné návraty – struktura

Rusko
 (5) 19

Ukrajina
15 (19)

Irák
10 (1)

Kazachstán
5 (9)

Gruzie 
15 (8)

Arménie
7 (7)

 

Ázerbájdžán
6 (0)

Mongolsko
5 (2)

Albánie
2 (1)

Čína
2 (11)
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MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
Zahraniční aktivity Správy uprchlických zařízení MV v  uply-
nulém roce vycházely z Plánu zahraničních styků SUZ MV 
na rok 2018. Byly zaměřeny, podobně jako v roce 2017, na 
rozšiřování mezinárodní spolupráce formou odborných 
workshopů, konferencí, recipročních stáží, studijních pobytů 
aj., za účelem získání nových poznatků, výměny praktických 
zkušeností a expertíz, které mohou pracovníci využít v pod-
mínkách SUZ MV.

AKTIVITY V RÁMCI EASO
V rámci činnosti Evropského podpůrného úřadu pro otázky 
azylu (EASO) se v roce 2018 uskutečnilo několik jednání 
a  konferencí, seminářů a školení na specializovaná témata, 
zaměřená především na management, metody a postupy 
v rámci přijímacího řízení v zemích EU.

Zástupci SUZ MV se v březnu 2018 zúčastnili pravidelného 
setkání národních kontaktních míst přijímajících žadatele 
o  mezinárodní ochranu v sídle EASO na Maltě. Rovněž 
v březnu 2018 jsme se na Maltě v sídle EASO zúčastnili pro-
gramu „Train-the-Trainer Session on the Reception Module“. 
V květnu 2018 se zástupce SUZ MV zúčastnil v rámci pilotního 
přijímacího výměnného programu EPRA-EASO semináře 
v ústředí Fedasilu a středisku Sint-Truiden v Belgii, a v červnu 
2018 workshopu Prevence a sankce v přijímacích a pobyto-
vých střediscích (EPRA-EASO) ve Varšavě. 

Na zahraniční pracovní stáže v rámci EASO byl bohatý rovněž 
říjen. Zástupci SUZ MV se zúčastnili setkání pracovní skupiny 
Management kvality přijímacích podmínek ve Stockholmu 
a v irském Dublinu workshopu Hodnocení kvality přijímacích 
podmínek. Též absolvovali stáž v oblasti genderu a sexuální 
orientace v maltské Valletě. 

V listopadu jsme se zúčastnili studijní návštěvy a setkání pra-
covní skupiny řešící téma „Management kvality přijímacích 
podmínek“ v norském Trondheimu. 

V prosinci proběhla v Bruselu závěrečná konference EPRA, 
jíž se zúčastnil jako hlavní panelista ředitel SUZ MV. Náš zá-
stupce se rovněž v prosinci v Bruselu zúčastnil setkání „EASO 
Consultative Forum Plenary Meeting“.

BILATERÁLNÍ SPOLUPRÁCE
Neodmyslitelnou součástí mezinárodní spolupráce se stalo, 
zejména v posledních dvou letech, vzájemné poznávání 
pracovních postupů nejbližších středoevropských sousedů, 
hlavně z Polska a Slovenska, jak v oblasti azylu a přijímání 
žadatelů a jejich integrace, tak i v oblasti nelegální migrace.

V rámci pokračující bilaterální spolupráce SUZ MV a Migračné-
ho úradu Slovenskej republiky vykonala delegace pracovníků 
SUZ MV v květnu studijní cestu na Slovensko. V červnu se pak 
uskutečnila reciproční návštěva zaměstnanců Migračného 
úradu SR v zařízeních SUZ MV.

V roce 2018 pokračovala též bilaterální spolupráce SUZ MV 
a  velitelství Pohraniční stráže v Polsku. V červnu se usku-
tečnila studijní cesta deseti pracovníků SUZ MV do Polska, 
v listopadu jsme pak přivítali v našich zařízeních reciproční 
návštěvu polských kolegů – vedoucích tamních detenčních 
zařízení.

Koncem září se pracovnice Koordinačního centra pro cizince 
v průmyslové zóně Kvasiny zúčastnila setkání s bezpečnostní-
mi odborníky z Estonska a Finska, kteří navštívili rychnovský 
region v rámci mezinárodního projektu „Local Security“. 

Ředitel SUZ MV Pavel 
Bacík strávil na začátku 
letošního roku pracovně 
několik týdnů ve Spojených 
státech, kde se v rámci 
programu amerického 
ministerstva zahraničí 
International Visitor 
Leadership Program 
seznamoval s přístupem 
Spojených států k migraci 
a uprchlictví na vládní 
i nevládní úrovni. 
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Setkání za účasti starosty Rychnova nad Kněžnou, zástupců 
PČR a MPSV bylo zaměřeno na důsledky dynamického 
rozvoje PZ Kvasiny, včetně enormního nárůstu zahraničních 
pracovníků a problémy s tím spojenými.

O české zkušenosti v oblasti bezpečného fungování státní 
azylové, migrační a integrační politiky a infrastruktury mají 
rostoucí zájem nejen kolegové ze zemí EU, ale i z nečlenských 
zemí.

V dubnu se uskutečnila v Centru pro integraci cizinců v Čes-
kých Budějovicích návštěva politické radové kanadského vel-
vyslanectví a pracovníka pro politické a ekonomické vztahy 
velvyslanectví.

Začátkem června proběhla na žádost Ředitelství cizinecké 
policie v rámci projektu Bezpečnostní rozvojové spolupráce 
návštěva bezpečnostních pracovníků z Bosny a Hercegoviny 
v ZZC Bělá-Jezová a v pobytovém a přijímacím středisku 
Zastávka. V červnu dále přijela delegace z makedonského 
ministerstva vnitra. V červenci se na žádost BIS uskutečnila 
pracovní návštěva tří příslušníků maďarské bezpečnostní 
služby v ZZC Bělá-Jezová.

Začátkem září proběhla opět na žádost Ředitelství služby cizi-
necké policie již druhá návštěva v rámci projektu Bezpečnost 
rozvojové spolupráce v ZZC Bělá-Jezová a PřS a PoS Zastávka, 
tentokrát delegace z Ukrajiny, speciálně členů z odd. proti ne-
legální migraci státní policie Ukrajiny, pracovníka pohraniční 
stráže a ministerstva vnitra Ukrajiny. V září se také uskutečnila 
na žádost Policejního prezídia ČR návštěva delegace Moldav-
ska v ZZC Bělá-Jezová.

DALŠÍ ZAHRANIČNÍ AKTIVITY SUZ MV
Na přelomu února a března vykonal ředitel SUZ MV třítýdenní 
stáž ve Spojených státech (International Visitors‘ Leadership 
Program – IVLP) s tematickým zaměřením na globální 
a  regionální řešení problematiky uprchlíků a migrace, orga-
nizovanou a sponzorovanou Ministerstvem zahraničních věcí 
Spojených států amerických. V rámci stáže, které se účastnili 
odborníci z 20 zemí Evropy, Asie, Afriky a Jižní Ameriky, došlo 
k multilaterální výměně zkušeností s problematikou migrace 
a seznámení s přístupy k této problematice na federální, státní 
a místní úrovni USA. V rámci stáže byly prezentovány zkuše-
nosti ze spolupráce mezi vládními a nevládními organizacemi 

SUZ MV dlouhodobě spolupracuje 
se zdravotně humanitárním 
programem MEDEVAC. Na 
programu participuje především 
vysíláním svého zaměstnance 
Hanyho Ramadana s lékařskými 
týmy do Jordánska, kde působí 
jako koordinátor a tlumočník.

v jednotlivých státech včetně hlavního města Washingtonu, 
D.C. a New Yorku, Texasu, Nebrasky, Iowy a Idaha.

V září se zástupkyně Koordinačního centra pro cizince v PZ 
Kvasiny zúčastnila dvoudenní výroční konference v Polsku 
– Wojanóvě u Jelenie Góry „15 let společně“, pořádané u  pří-
ležitosti 15. výročí spolupráce Dolnoslezského vojvodství, 
Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje ve 
spolupráci s Evropským seskupením pro územní spolupráci 
NOVUM. Na konferenci byly prezentovány výsledky monito-
ringu důsledků pracovní migrace na region PZ Kvasiny a její 
vliv na demografickou situaci na obou stranách hranice.

Rovněž v září se zástupkyně naší organizace zúčastnila dvou-
denního semináře v Budapešti na téma sexual and gender 
based violence organizovaného UNHCR. V říjnu vykonal náš 
zaměstnanec studijní cestu do norského Osla a Drammen 
v rámci European Integration Network. V listopadu se pak 
zástupci SUZ MV zúčastnili studijní cesty do Izraele pořádané 
MPSV v rámci projektu Systémová podpora profesionálního 
výkonu sociální práce, financovaného z prostředků Evropské-
ho sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu 
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Již dlouhodobě spolupracuje SUZ MV se zdravotně hu-
manitárním programem MEDEVAC, který se již od roku 
1993 zaměřuje na poskytování lékařské péče zranitelným 
skupinám obyvatelstva. MEDEVAC je realizován v podobě 
humanitárních evakuací osob na léčení do ČR, vysíláním 
českých lékařských týmů do zahraničí, odbornými stážemi 
lékařů z postižených oblastí a poskytováním peněžních darů 
na podporu a rozvoj zdravotnické infrastruktury.

SUZ MV na programu participuje vysíláním svého zaměst-
nance Hanyho Ramadana s lékařskými týmy do Jordánska, 
kde působí jako koordinátor a tlumočník. 

Výše zmíněné zahraniční aktivity jsou velkým přínosem pro 
činnost organizace. Poskytují možnost prezentace zkušeností 
a přístupu SUZ MV k řešení otázek migrace a integrace na 
mezinárodním fóru, jsou skvělou příležitostí sdílet metody 
práce a postupů SUZ MV a evropských partnerských orga-
nizací. Některé zahraniční zkušenosti je možné přenést i do 
systému činností SUZ MV. V neposlední řadě jsou zahraniční 
aktivity důležité pro navázání nových kontaktů a rozvoj další 
spolupráce s kolegy v podobných organizacích v zahraničí. 
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V roce 2018 byl průměrný počet zaměstnanců Správy uprch-
lických zařízení MV 478. 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 zajiště-
ní 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.  

ZAMĚSTNANCI SUZ MV

Celkem je u SUZ MV uplatněno na 80 typových příkladů 
pracovních činností.

V návaznosti na oprávněné požadavky jednotlivých pracovišť 
a operativní změny v organizačním uspořádání postupnou 
realizací cíleného personálního náboru, zejména v návaznos-
ti na realizaci nového projektu Center na podporu integrace 
cizinců pro Středočeský kraj v průběhu roku, činil koncový 
počet kmenových zaměstnanců k 31.12.2018 511.

Z toho 36,4 % mužů a 63,6 % žen. Do 50 let věku bylo 62,9 % 
zaměstnanců, nad 50 let věku 37,1 %.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SUZ MV V ROCE 2018
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 

21–30 let
14 %

31–40 let
18 %

41–50 let
31 %

51–60 let
27 %
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511
CELKEM

K 31. 12. 2018
ZAMĚSTNANCŮ

muži
36,4 %

ženy
63,6 %

Věková struktura zaměstnanců

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 2018 proběhlo v gesci personálního oddělení SUZ MV 
27 hromadných vzdělávacích akcí ve 45 bězích a 376 indivi-
duálních vzdělávacích akcí.

Průměrná částka vynaložená za jednoho zaměstnance na 
vzdělávání činila 3 367 Kč.

Všichni zaměstnanci SUZ MV mohou čerpat pro zvýšení 
jazykových kompetencí „Jazykový bonus“ a to až do výše 
spoluúčasti zaměstnavatele šesti tisíc korun ročně.

Vedoucí zaměstnanci mají možnost čerpat „Benefit program“ 
na libovolné individuální vzdělávací aktivity, spoluúčast 
organizace činí dle řídící úrovně vedoucího zaměstnance dva 
až čtyři tisíce korun ročně.

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

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

Zaměstnanci dle pohlaví

Dosažené vzdělání zaměstnanců
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FINANČNÍ ZPRÁVA
HOSPODAŘENÍ
Jedním z faktorů, který každoročně zásadním způsobem 
ovlivňuje čerpání rozpočtu SUZ MV, je počet žadatelů o udě-
lení mezinárodní ochrany, počet osob s udělenou mezinárod-
ní ochranou a počet 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 čtyř oblastí:

1) Výdaje na provoz AZ, ZZC a Centrály
činily v roce 2018 celkem cca 165 000 000 Kč.

2) Výdaje na zabezpečení OAMP
zde vynaložila SUZ MV v roce 2018 celkem cca 63 000 000 Kč, 
z čehož převážná část byla vynaložena na pronájem prostor 
a s tím spojené služby, dále na chod objektů ve správě SUZ 
MV, v nichž jsou umístěna pracoviště OAMP a rovněž na 
opravy a údržbu majetku. 

Poměrově pak výdaje na zabezpečení této činnosti tvořily 
v roce 2018 cca 25 % z celkového objemu čerpání rozpočtu 
ostatních běžných výdajů – neúčelových prostředků.

3) Státní integrační program 
 � na zajištění těchto aktivit byl rozpočet SUZ MV posílen 

rozpočtovým opatřením o 46 500 000 Kč, 

Ukazatel Skutečnost  2017 Skutečnost  2018 Rozdíl

Příjmy celkem 34 119 169,26 38 060 583,69 +3 941 414,43

v tom:

Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přij. transfery celkem 34 119 169,26 38 060 583,69 +3 941 414,43

Výdaje celkem (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 492 401 270,29 517 212 430,07 +24 811 159,78

v tom:

Běžné výdaje celkem = výdaje celkem – VPF  
(vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 433 895 703,71 493 707 497,95 +59 811 794,24

v tom:

Mzdové a související výdaje /platy zaměstnanců  
a ostatní platby za provedenou práci  

+ povinné pojistné + FKSP/ (vč. NNV)
209 462 728,94 240 007 864,70 +30 545 135,76

Ostatní běžné výdaje celkem (provozní výdaj) 
 = výdaje celkem – VPF – mzdové a související výdaje  

(vč. nároků z nespotřebovaných výdajů)
224 432 974,77 253 699 633,25 +29 266 658,48

Výdaje na financování programů reprodukce majetku  
(včetně nároků z nespotřebovaných výdajů) 58 505 566,58 23 504 932,12 -35 000 634,46

Porovnání výsledků dosažených za rok 2018 v příjmové a výdajové části s rokem 2017

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

 � v průběhu roku byla částka ve výši 36 000 000 Kč vrá-
cena ÚO MV (jako možné nedočerpání prostředků do 
konce roku 2018),

 � na realizaci těchto aktivit pak SUZ MV z takto obdr-
žených rozpočtových prostředků vynaložila celkem 
10 394 437,22 Kč

4) Výdaje na zajištění specifických úkolů
V roce 2018 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 338 381 Kč, 

dle UV 105/2017 – finanční kompenzace k úkonům týkající 
se Koncepce navýšení kapacity MZV ČR a MV ČR za účelem 
zřízení a provozu pracoviště OAMP v Ostravě pro vyřízení 
vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty

 � na zajištění těchto aktivit byl rozpočet SUZ MV posílen 
rozpočtovým opatřením o 66 000 Kč, 
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V případě oblasti příjmů se jedná o celkové navýšení oproti 
roku 2017 o 3 941 414,43 Kč. Co se týká náplně této oblasti, je 
fakticky oproti roku 2017 nezměněna.

V oblasti mzdových a souvisejících výdajů (včetně nároků) 
došlo ke zvýšení oproti roku 2017 o celkem 30 545 135,76 
Kč, což bylo dáno jednak zapojením nároků z roku 2017, ale 
zejména navýšením prostředků na platy v souvislosti s navý-
šením tarifů.

V oblasti ostatních běžných výdajů bylo čerpání v roce 2018 
vyšší o 24 811 159,78 Kč oproti roku 2017. Lze konstatovat, že 
se jednalo o standardní nárůst vlivem růstu cen, významnější 
podíl lze vysledovat pouze u vyššího nájmu za pracoviště 
OAMP (byla významně rozšířena).

V oblasti výdajů na financování reprodukce majetku bylo 
realizováno celkem 20 akcí za celkovou hodnotu (včetně 
nároků NNV z roku 2017) 23 504 932,12 Kč, což představuje 
o 35 000 634,46 Kč nižší čerpání, než v roce 2017.

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 2018 příspěvek k částečné úhradě 
nákladů obce vynaložených za ubytování cizinců v azylovém 
zařízení a v zařízení pro zajištění cizinců na jejím území, který 
činí 10 Kč za ubytovanou osobu v azylovém zařízení a poby-
tový den.

Celkem bylo v roce 2018 obcím, na jejichž území se nacházejí 
azylová zařízení a zařízení pro zajištění cizinců, vyplaceno 
1 775 960 Kč.

VÝDAJE NA PROJEKTY REALIZOVANÉ SPOLUFINANCOVÁNÍM EU
V roce 2018 realizovala SUZ MV na základě smluv podepsa-
ných s odpovědným orgánem celkem 10 projektů spolufi-
nancovaných z Azylového, migračního a integračního fondu.

U devíti projektů se jedná o pokračování z let minulých, 
jejichž doba realizace je od 1. července 2016 do 30. června 
2019, přičemž tyto projekty jsou již rozčleněny dle stávajících 
Center na podporu integrace cizinců pro jednotlivé níže uve-
dené kraje. U desátého projektu, týkajícího se Středočeského 
kraje, byla realizace zahájena v srpnu 2018, a to na základě 
výzvy číslo 16, která byla odpovědným orgánem zveřejněna 
v průběhu roku 2018. Období realizace projektu je 1. 8. 2018 
– 30. 6. 2020.

Cílem těchto 10 projektů je v souladu s platnou Koncepcí 
integrace cizinců vytváření podmínek a prostoru pro dlouho-
dobou, koncepční a udržitelnou podporu integrace cizinců, 
kteří na území České republiky legálně pobývají. Za tímto 
účelem SUZ MV provozuje Centra na podporu integrace 
cizinců pro Pardubický, Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský, 
Jihočeský, Karlovarský, Liberecký, Olomoucký, Středočeský 
kraj a Kraj Vysočina.

 Provoz center  
(10 projektů dohromady)

Rozpočet pro rok 
2018 Čerpáno v roce 2018

Celkem 32 478 171,59 32 313 075,22

v tom 
SR 8 119 542,90 8 078 268,81

EU 24 358 628,69  24 234 806,41

Celkem bylo v roce 2018 na realizaci všech 10 projektů 
vynaloženo (včetně nároků NNV): 

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

AMIF (Kč)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Středočeský kraj 29 911 354,00 22 433 515,00

Dalším z projektů byl v roce 2018 investiční projekt, a to na 
základě schválené žádosti o podporu z národního programu 
Azylového, migračního a integračního fondu k realizaci pro-
jektu s názvem „SUZ – Rekonstrukce objektů v PoS Havířov 
a  PoS Kostelec nad Orlicí“, registrační číslo AMIF/8/01 s do-
bou realizace od 1.11.2016 do 31.10.2018.

Předmětem realizace uvedené investiční akce (projektu) byla 
rekonstrukce ubytovacích objektů pobytových středisek 
v  Kostelci nad Orlicí a Havířově. Účelem rekonstrukce bylo 
snížení tepelných ztrát budov. Tím došlo ke zlepšení tepelné 
pohody pro ubytované, zvýšení standardu poskytovaných 
ubytovacích služeb a současně ke snížení provozních ná-
kladů na vytápění. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu níže 
uvedených objektů byla rekonstrukce zaměřena zejména na 
výměnu oken, dveří a zateplení objektu.

Celkové náklady akce pro celé období činí částku 11 000  000 
Kč (z toho SR podíl činí 2 750 000 Kč a EU podíl činí 
8 250 000 Kč)

Celkem 9 828 391

v tom 
SR 2 457 097,75

EU 7 371 293,25

Celkem bylo na realizaci této investiční akce vynaloženo 
v roce 2018:

Rozpočet jednotlivých projektů pro celé období:
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V roce 2018 byly provedeny finanční kontroly a interní audity 
zaměstnanci oddělení interního auditu a kontroly (dále jen 
„OIAK“), řídící – vedením SUZ MV, vedoucími zaměstnanci 
jednotlivých odborů a finančními kontrolními skupinami 
SUZ MV. U finančních kontrol byly zjištěny pouze drobné 
nedostatky, které byly vyřešeny na místě. V rámci vnějších 
kontrol provedených externími kontrolními orgány a orgány 
zřizovatele (Ministerstvo vnitra) nebylo zjištěno, že by došlo k 
porušení rozpočtové kázně nebo k jinému porušení zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, vyhlášky č. 416/2004 
Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a zákona 
č.  563/1991 Sb. o účetnictví.

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

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

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

 � III. Vyhodnocení obecných vnitřních kontrol zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, vyhlášky č. 416/2004 
Sb., kterou se provádí zákon o finanční kontrole a NMV 
č.  21/2010;

 � IV. Vyhodnocení vnějších kontrol zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole, vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou 
se provádí zákon o finanční kontrole a NMV č. 21/2010.

AD I.) INTERNÍ AUDITY:
Na základě ročního plánu auditů byl proveden jeden interní 
audit zaměřený na „Účinnost vnitřního kontrolního systému“ 
dle § 28 odst. 4) písm. c) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole. Dále byly provedeny dva audity se zaměřením na 
„Analýzu rizik“ a „Analýzu připravenosti řešení mimořádných 
událostí“. V rámci zjištění bylo konstatováno, že vnitřní kont-
rolní systém v oblasti řídících kontrol je nastaven správně, což 
dokreslují výsledky z níže uvedených kontrol viz body II. až 
IV., při kterých byly zjištěny jen dílčí nedostatky administra-
tivního charakteru, u kterých v době kontrol bylo provedeno 
odstranění. Na základě provedení vnitřních auditů bylo do-
poručeno aktualizovat některé interní akty řízení na základě 
zpracovaného „Legislativního plánu aktualizace interních 
aktů řízení SUZ MV v roce 2019“. V rámci provedených auditů 
nebyla zjištěna závažná porušení.

AD II.) NÁSLEDNÁ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA DOTACÍ:
V souladu s delegovanou pravomocí podle Nařízení mini-
stra vnitra č. 21/2010, v souladu s § 84 zákona č. 325/1999 
Sb., o  azylu, usnesením vlády č. 303/2016, § 151 zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a usnesením 
vlády č. 286/2016, provedlo oddělení interního auditu 
a kontroly SUZ MV v roce 2018 dle plánu devět následných 
veřejnosprávních kontrol na místě u příjemců dotací: úřadu 

městského obvodu Ústí nad Labem – město, statutárního 
města Brno – městské části Židenice, statutárního města Ha-
vířov, městského úřadu Kostelec nad Orlicí, města Jaroměře, 
obce Zastávka, města Bělá pod Bezdězem, obce Tis u Blatna 
a obce Vyšní Lhoty (obcí na jejichž území se nachází zařízení 
SUZ MV) s ověřením správnosti použití finančních prostředků 
veřejné finanční podpory (VFP 2018). Bylo zjištěno, že dotační 
prostředky byly vynaloženy účelně, hospodárně a efektivně. 
Objem dotačních finančních prostředků převedených z roz-
počtu ministerstva vnitra pro rok 2018 činil 1 775 960 Kč. 
Kontrolou bylo prověřeno 100 % převedených prostředků, 
u nichž nebyla zjištěna žádná porušení.

AD III.) OBECNÉ KONTROLY:
Zaměstnanci pověření výkonem kontroly v rámci celé SUZ 
MV realizovali a ukončili v roce 2018 celkem 147 obecných 
kontrol. Větší část kontrol ověřovala správnost systémových 
postupů. Byly realizovány gestory jednotlivých oblastí jako 
metodická pomoc ZZC a AZ. Kontrolní zjištění z metodických 
kontrol byla zpracována do záznamů z obecné kontroly, které 
byly předloženy s návrhy na opatření vedoucím příslušných 
odborů SUZ MV. Návrhy opatření se týkaly převážně upravení 
a sjednocení postupů formou metodické pomoci v oblastech, 
ve kterých jsou příslušné odbory garantem.

Kontroly, u kterých byla vyjádřena výše kontrolovaných fi-
nančních prostředků státního rozpočtu a hospodaření s nimi 
realizovalo hlavně OIAK SUZ MV. Podle evidence kontrol 
byl celkový objem finančních prostředků rozpočtu SUZ MV 
v kontrolovaných oblastech a kontrolovaných obdobích 
303 699 476 Kč. Z těchto celkových prostředků bylo kontrolou 
prověřeno 99 %, což je 302 039 110 Kč.

a) Oddělení interního auditu a kontroly
Kontroloři realizovali dle plánu devět následných veřej-
nosprávních kontrol na místě u příjemce dotací s ověřením 
správnosti použití finančních prostředků v souladu s  úče-
lovým vynaložením, hospodárností a efektivností podle 
nařízení MV č. 21/2010. Z ročního plánu hlavních kontrolních 
úkolů byly splněny dvě plánované kontroly a z plánu SUZ MV 
sedm kontrol a tři vnitřní audity. Mimo plánované kontroly 
byly z rozhodnutí ředitele provedeny další kontroly mimo-
řádné – kontrola předání pokladny při personální změně 
pokladní, inventarizace 2018 ZZC Vyšní Lhoty a PoS Kostelec 
nad Orlicí a inventurní kontrola pokladny SUZ MV k 31. 12. 
2018. Z ukončených obecných kontrol byly sepsány záznamy, 
které jsou evidovány ve spisové službě. 

b) Organizační odbor
Pověření zaměstnanci realizovali v roce 2018 celkem 32 kont-
rol bez závažnějších zjištění a plnění navržených nápravných 
opatření bude prověřeno následnými kontrolami. Drobné 
nedostatky, převážně administrativního charakteru, byly 
u  části kontrol a v průběhu kontrol odstraněny.

c) Odbor práce s klienty
Pověření zaměstnanci realizovali v roce 2018 celkem šest 
rozsáhlejších tématických a systémových obecných kontrol v 

VÝSLEDKY FINANČNÍCH, VNITŘNÍCH 
A VNĚJŠÍCH KONTROL A AUDITŮ
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ZZC Vyšní Lhoty a PoS Kostelec nad Orlicí bez závad a opat-
ření, v PřS a PoS Zastávka, ZZC Bělá-Jezová, PoS Havířov a 
ZZC Balková s opatřeními. Přijatá opatření z ostatních kontrol 
jsou uvedena ve zprávě vedoucího OPK pod číslem jednacím 
jednotlivých kontrol.

d) Odbor ekonomiky a provozu
Pověření zaměstnanci realizovali komplexní ověření stano-
vených postupů v ekonomicko-provozní oblasti u ZZC Vyšní 
Lhoty a PřS a PoS Zastávka, při kterých bylo provedeno cca 
18 dílčích obecných kontrol. Jedná se převážně o kontroly 
metodické a záznamy jsou vedeny ve spisové službě.

e) Odbory v ZZC a AZ
 � Odbor ZZC Bělá-Jezová – pověření zaměstnanci realizo-

vali celkem 14 kontrol. 

 � Odbor ZZC Vyšní Lhoty – pověření zaměstnanci realizo-
vali celkem 8 kontrol. 

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

 � Odbor PoS Kostelec nad Orlicí – pověření zaměstnanci 
realizovali celkem 17  kontrol. 

 � Odbor PřS a PoS Zastávka – pověření zaměstnanci 
realizovali celkem 6 kontrol. 

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

 � Personální a mzdové oddělení – pověření zaměstnanci 
realizovali 2 kontroly. 

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

AD VI.) V RÁMCI VNĚJŠÍCH KONTROL U SUZ MV V ROCE 2018 
VYKONALY KONTROLY TYTO STÁTNÍ ORGÁNY, ÚŘADY NEBO 
INSTITUCE:
Ministerstvo financí České republiky – auditní orgán
Provedl dva audity zaměřené na dotační projekty Azylového, 
migračního a integračního fondu (dále jen „AMIF“) na „Provoz 
center na podporu cizinců AMIF/9/2016 a AMIF/4/01 za 
vybrané účtované období v objemu 13 122 338 Kč. Auditní 
orgán nezjistil žádná závažná porušení.

Ministerstvo vnitra – Odbor fondů EU v oblasti vnitřních 
věcí MV
Provedl čtyři veřejnosprávní kontroly u dotačních projek-
tů AMIF „Provoz center na podporu cizinců AMIF/4/01, 
AMIF/4/11, AMIF/4/05, AMIF/4/11, AMIF/8/01 a AMIF/14/01 
za vybrané účtované období v objemu 20 034 094 Kč. 
Kontrolní orgán zjistil dle jeho závěrů porušení u dvou pro-
jektů a  to AMIF/4/01 v objemu 138 960,10 Kč a u projektu 
AMIF/4/11 v objemu 260,62 Kč. Na základě těchto zjištění byl 
auditním orgánem dán podnět k prověření zjištění porušení, 
které oznámil místně příslušnému finančnímu úřadu.

Finanční úřad pro hl. m. Prahu – Odbor kontroly zvlášt-
ních činností
Provedl dvě daňové kontroly a jedno ústní jednání k daňové 
kontrole na základě podnětu Odboru fondů EU v oblasti 
vnitřních věcí MV ČR k porušení u projektu AMIF/4/01 v obje-
mu 138 960,10 Kč a u projektu AMIF/4/11 v objemu 260,62 Kč. 

Finanční úřad oba podněty o zjištění porušení důsledně 
revidoval a konstatoval, že ani v jednom případě nedošlo 
k porušení rozpočtové kázně ani jinému porušení.

Městský úřad Bělá pod Bezdězem
Provedl jednu veřejnosprávní kontrolu na účtování rekreač-
ních poplatků v objemu 1 314 Kč za ubytování zaměstnanců 
v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová. V rámci kontroly 
nebylo zjištěno žádné porušení;

Veřejná ochránkyně práv
Celkem byly v průběhu roku provedeny dvě systematické 
návštěvy ve smyslu zák. č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci 
práv. V obou případech se jednalo o sledování průběhu vy-
hoštění cizinců v ZZC Vyšní Lhoty, při kterých nebyly zjištěny 
nedostatky.

Odbor azylové a migrační politiky MV
Proveden dvakrát státní dozor dle § 148 odst. 1) zákona 
č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, z toho jednu 
kontrolu v ZZC Bělá-Jezová a jednu kontrolu v ZZC Vyšní Lho-
ty. V obou případech nebyly zjištěny závady nebo nedostatky.

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

Zdravotnické zařízení MV
Provedlo čtyři kontroly dohledu na pracovišti v ZZC Balková, 
ZZC Bělá-Jezová, PoS Kostelec nad Orlicí a pracovišti ředitel-
ství SUZ MV na Policejní akademii ČR v souladu s vyhláškou 
č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 
373/2013 Sb., o specifických zdravotních službách. V těchto 
případech nebyly zjištěny závady nebo nedostatky.

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