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Organizace pro pomoc uprchlíkům, z. s.
Praha 9, Kovářská 939/4
190 00
Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
informacím – sdělení
K Vaší žádosti ze dne 20. 4. 2021, kterou jste uplatnili v intencích zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“) Vám Správa uprchlických
zařízení Ministerstva vnitra (dále jen „SUZ MV“) sděluje následující.
Postupy SUZ MV v souvislosti s požadavkem využít ubytování v azylovém zařízení osobou,
která
podala
žádost
o
status
osoby
bez
státní
příslušnosti,
a která současně není žadatelem o mezinárodní ochranu, vycházejí z aktuálně platné judikatury
a k takovým osobám bude v rámci jejich požadavku na ubytování realizovaného ze strany SUZ
MV přistupováno obdobně, jako k žadatelům o mezinárodní ochranu. Postup při vyřizování
ubytování by měl být podobný jako u osob žádajících o mezinárodní ochranu, tedy podaná
žádost a doložení, že daný cizinec je v postavená žadatele o status osoby bez státní příslušnosti.
Případné konkrétní situace lze vyřešit ad hoc.
Nad rámec uvedeného Vám sdělujeme, že ač Vaše žádost nesplňuje zákonné
předpoklady s nimiž by v souladu s § 2 odst. 4 informačního zákona byla vázána povinnost
SUZ MV informaci poskytnout, bylo ze strany SUZ MV vyhodnoceno cit. ustanovení
v souvislosti s konkrétním dotazem jako obligatorní a informace tímto poskytnuta.
S pozdravem
v. z. JUDr. Bc. Michal Volf
vedoucí organizačního odboru
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
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