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Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 

K Vaší stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace, doručené dne 11. 11. 2019 Správě 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“ nebo „povinný subjekt“) 

s odkazem na ustanovení § 16a odst. 3 písm.c) zákona Vám povinný subjekt sděluje následující. 

 

Povinný subjekt v souladu s ustanovením § 16a odst. 5) vyhovuje tímto zcela v zákonem 

stanovené lhůtě 7 dnů stížnosti tak, že poskytuje požadovanou informaci, která v celém rozsahu 

zní takto: 

 

- žadatele, kteří uplatnili žádost podanou podle Úmluvy o právním postavení osob bez 

státní příslušnosti je možno ubytovat v azylovém zařízení provozovaném SUZ MV, 

pokud se stanou žadateli o azyl; 

- přijímací střediska mohou ubytovat nově příchozího žadatele, a to až do doby ukončení 

základních vstupních procedur (identifikace totožnosti, zahájení řízení dle § 8 zákona č. 

325/1999 Sb., o azylu, vstupní pohovor a sociální šetření, předepsaná vstupní zdravotní 

prohlídka); pobytová střediska slouží k ubytování žadatelů, kteří prošli předepsanými 

vstupními procedurami v přijímacím středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich žádostí 

dle § 8 zákona č. 3025/1999 Sb., o azylu; 

- dle platné legislativy nejsou žadatelé o status osoby bez státní příslušnosti zahrnuti do 

okruhu osob, kterým SUZ MV poskytuje ubytování. 

 

Nad rámec uvedeného povinný subjekt sděluje, že zřejmě administrativním nedopatřením došlo 

ve Vaší stížnosti k odkazu na ustanovení § 16a odst. 3 písm. c) zákona, což SUZ MV posoudila 

jako písařskou chybu a postupovala dále dle příslušných ustanovení zákona. 

 

S pozdravem 

  v. z. JUDr. Bc. Michal Volf 

             vedoucí organizačního odboru 

 

                                   Mgr. et Mgr. Pavel Bacík 

                 ředitel 
 
 
Za správnost: Mgr. Kateřina Maříková, v.r. 

Tel.:  974827159 
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