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Vážení čtenáři, 

do rukou se Vám dostává výroční zpráva Správy 
uprchlických zařízení Ministerstva vnitra (dále jen SUZ 
MV) za rok 2021, jejímž prostřednictvím Vám chceme 
představit naši činnost za uplynulý rok.

Naše práce byla ovlivněna především pandemií viru 
COVID-19, se kterou jsme se potýkali již v předchozím roce 
a která měla celospolečenské následky.

I přes mnohá omezení spojená s  pandemií se nám 
včas podařilo dokončit celou řadu projektů, jako bylo 
zprovoznění nové budovy pobytového střediska 
v  Havířově nebo výstavba nové čističky odpadních vod 
v zařízení pro zajištění cizinců v Balkové.

Zaměstnanci SUZ MV, především kolegové z oddělení 
Státního integračního programu (SIP), se podíleli na 
intenzivní pomoci státním příslušníkům Běloruska v rámci 
Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC 
Ministerstva vnitra, který pomáhal postiženým represemi 
po prezidentských volbách v Bělorusku.

Další velkou výzvou byla starost o afghánské tlumočníky 
Armády ČR a spolupracovníky ambasády České republiky 
v  Afghánistánu, kteří byli na konci srpna i se svými 
rodinami za dramatických okolností evakuováni z Kábulu, 
v té době již ovládaném radikálním islamistickým hnutím 
Taliban.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

SUZ MV pro ně musela zajistit především bydlení, v čemž 
pomohla i veřejná výzva a následné nabídky relevantní 
pomoci, zejména ze strany některých měst. Následovaly 
kroky nutné k  úspěšné integraci, především organizace 
kurzů českého jazyka, o které je mezi afghánskými 
uprchlíky velký zájem. Afghánci nyní v rámci SIPu aktivně 
spolupracují na formování své budoucnosti, mají velký 
zájem o zapojení se do každodenního života společnosti, 
jejich integrační proces je však teprve na samém začátku.

Velkou změnou, především pro Centra na podporu 
integrace cizinců (CPIC), které SUZ MV provozuje v deseti 
krajích České republiky, bylo zahájení ze zákona povinných 
adaptačně integračních kurzů pro cizince, které mají velký 
vliv na prvotní kroky v integraci cizinců přicházejících do 
ČR primárně za prací.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem svým kolegům, 
zaměstnancům SUZky, za skvěle odvedenou práci 
v  roce minulém. Velký dík patří také našim partnerům, 
spolupracujícím institucím a externím spolupracovníkům. 

Je třeba připomenout, že výroční zpráva je vydávána vždy 
až v  následujícím roce, než který reprezentuje a první 
měsíce roku 2022 ukázaly, že předchozí léta byla pro naši 
organizaci jen takovou drobnou zkouškou…

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, migrační a 
integrační politiky státu. SUZ MV úzce spolupracuje s dalšími 
složkami Ministerstva vnitra ČR – odborem azylové a migrační 
politiky (OAMP MV), Policií ČR (PČR), Zdravotnickým 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 středis-
ka (IAS), zařízení pro zajištění cizinců (ZZC), 

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

 � je generálním poskytovatelem integračních služeb pro 
držitele mezinárodní ochrany v rámci Státního integrační-
ho programu,

 � provozuje Centra na podporu integraci cizinců pro 
cizince v deseti krajích České republiky,

 � provozuje Koordinační centrum pro cizince v průmys-
lové 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 pobýva-
jící 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, přístup 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. 
Tito cizinci mohou 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 s legálním pobytem
Cizinec, který v České republice legálně pobývá a pracuje. Tito 
cizinci mohou využívat služeb Center na podporu integrace 
cizinců a 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. Žadatelé ne-
mohou zařízení volně opouštět.

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

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 
v jednom z pobytových středisek. Středisko mohou opouštět, 
pobírají zde finanční příspěvky, sami si zajišťují přípravu jídla. 
Žadatelům jsou k dispozici sociální pracovníci, mohou vyu-
žívat z 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 inte-
gračního programu a nemají zajištěno jiné bydlení. Všem 

POSLÁNÍ A STRUKTURA
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ubytovaným osobám je zde poskytována asistence sociál-
ního pracovníka, poradenství zaměřené k získání bydlení, 
zaměstnání a další integrační aktivity včetně kurzů českého 
jazyka coby stěžejní činnosti Státního integračního progra-
mu. Maximální doba pobytu cizinců je 18 měsíců, většina se 
však zdrží podstatně kratší dobu.

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

ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ (ZZC)
Zařízení je určeno k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno 
cizineckou 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 cizinci zajištění dle zákona o azylu. 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 prostřednictvím Zdravotnické-
ho zařízení MV (ZZMV).

SUZ MV provozuje dvě ZZC pro samotné muže, a to ve 
Vyšních Lhotách (určeno pro oblast Moravy) a v Balkové (pro 
oblast Čechy). Jedno ZZC je určeno pro rodiny s dětmi a další 
zranitelné skupiny osob, pro které jsou vytvořeny podmínky 
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 
pracovníci SUZ MV zabezpečují podstatnou část servisu 
a údržby těchto pracovišť.
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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 na pri-
oritní oblasti 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 provozuje Centra v deseti krajích – Moravskoslez-
ském, Pardubickém, Plzeňském, Zlínském, Karlovarském, 
Libereckém, Jihočeském, Olomouckém, v Kraji Vysočina a ve 
Středočeském kraji s pracovišti v pěti významných středo-
českých městech (Mladá Boleslav, Kladno, Příbram, Benešov 
a Kutná Hora).

Ve zbylých krajích provozují obdobná Centra jiné organizace. 
V Praze se jedná o Integračním centrum Praha o.p.s., jehož zři-
zovatelem je Magistrát hlavního města Prahy. Jihomoravský 
kraj ve spolupráci s dalšími partnery provozuje Centrum pro 
cizince JMK. Centrum na podporu integrace státních přísluš-
níků třetích zemí v Ústeckém kraji je provozováno Poradnou 
pro integraci, o.s. Diecézní katolická charita Hradec Králové 
provozuje Integrační centrum pro cizince v Královehradec-
kém kraji.

Cílovou skupinou Center, provozovaných SUZ MV, jsou dlou-
hodobě legálně pobývající cizinci na území ČR a dále osoby, 
kterým byla udělena mezinárodní ochrana. Centra těmto 

cizincům nabízejí zejména bezplatné kurzy českého jazyka, 
sociální a právní poradenství, pořádají adaptačně-integrační 
kurzy, sociokulturní kurzy, provádí informační činnost a po-
skytují další služby.

Důležitou aktivitou Center je pomoc jednotlivým obcím 
a  občanům prostřednictvím koordinace a 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.

Na základě novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců 
na území ČR, Centra od 1. 1. 2021 organizují adaptačně-
integrační kurzy povinné pro vybrané skupiny cizinců. Cílem 
kurzu je seznámit cizince s právy a povinnostmi vyplývajícími 
z jejich pobytu na území České republiky, se základními 
hodnotami České republiky, s místními poměry a s kulturními 
zvyklostmi, které v České republice převládají. Zároveň 
jim jsou poskytnuty informace o organizacích a institucích 
poskytujících cizincům bezplatné poradenství.

Cílovou skupinou jsou především cizinci ze třetích zemí při-
jíždějících do ČR na nově udělený dlouhodobý pobyt nebo 
trvalý pobyt bez splnění podmínky předchozího pobytu. 
Výjimku z povinnosti tento kurz absolvovat mají mj. občané 
Evropské unie a jejich rodinní příslušnici, rodinní příslušníci 
občana ČR, osoby s povolením k dlouhodobému pobytu za 
účelem studia na území, osoby, kterým bylo uděleno vízum 
a osoby, které v době nabytí právní moci rozhodnutí o pobytu 
na území nedovršili věk 15 let nebo dovršili věk 61 let.

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.

Zařízení v Bělé-Jezové sloužilo 
v době epidemie COVID-19 nejen 
jako zařízení pro zajištění cizinců 
vyhrazené samotným ženám, 
rodinám a zranitelným skupinám 
osob, ale také jako karanténní 
zařízení jak pro zajištěné cizince, 
tak pro žadatele o mezinárodní 
ochranu. Část areálu pak sloužila 
také jako zdravotní izolace.
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VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ROCE 2021
EPIDEMIE COVID-19 
Také v roce 2021 byla činnost Správy uprchlických zařízení MV 
významnou měrou ovlivněna pokračující epidemií COVID-19.

Zajištění cizinci byli v roce 2021 do jednotlivých ZZC umís-
ťováni v souladu s platnými protipandemickými opatřeními. 
V případě, že příslušný zajišťovací útvar PČR nechal u cizince 
provést RT-PCR test na COVID-19 a tento test měl negativní 
výsledek, cizinec byl umístěn do ZZC, které bylo v danou chví-
li otevřené pro příjem nových cizinců – samostatných mužů, 
a to do sektoru tzv. předubytování. Mechanizmus fungoval 
tak, že jednotlivé sektory v ZZC Vyšní Lhoty a ZZC Balková 
se střídaly a byly otevřeny zpravidla po dobu 5 dnů (sektor 
se otevřel přesným časem přijetí prvního klienta a pátý den 
v  tom samém čase se uzavřel). Po uzavření se otevřel další 
sektor. ZZC Balková disponuje 1 sektorem a ZZC Vyšní Lhoty 
má k dispozici 2 sektory, z čeho vyplývá, že na 5 dnů se pro 
příjem nových cizinců otevřelo ZZC Balková, poté se na 5 dní 
otevřel sektor Vyšní Lhoty 1 a po uplynutí dalších 5 dnů, sek-
tor Vyšní Lhoty 2. Umísťování tedy probíhalo v pravidelném 
cyklu ZZC Balková -> ZZC Vyšní Lhoty S1 -> ZZC Vyšní Lhoty 
S2. V případě zajištění samostatné ženy, nebo ženy s rodinný-
mi příslušníky, proběhlo umístění do ZZC Bělá-Jezová, rovněž 
do sektoru tzv. předubytování.

V případě, že příslušný zajišťovací útvar PČR neprovedl 
RT-PCR test nebo byl výsledek tohoto testu pozitivní, byl cizi-
nec umístěn do karanténního zařízení PřS Bělá – Jezová, kde 
setrval po dobu 10 dnů. Poté byl v případě, že po uplynutí 
této doby byl proveden RT-PCR test s negativním výsledkem 
a zároveň bylo s cizincem stále vedeno správní řízení, 
přemístěn do standardního ZZC. V případě, že se jednalo 
o  samostatného muže, bylo tímto zařízením ZZC Vyšní Lhoty 
nebo ZZC Balková, v případě, že se jednalo o samostatnou 
ženu nebo ženu s rodinnými příslušníky, bylo cílovým ZZC 
Bělá-Jezová.

I u osob, které žádaly o udělení mezinárodní ochrany byla 
protipandemická opatření nastavena tak, že noví žadatelé 
byli povinni podstoupit vstupní preventivní karanténu k vy-
loučení nemoci COVID-19. Výjimka byla v souladu s obecnými 
pravidly u těch, kteří nemoc prodělali nebo byli očkováni. 
I  v azylových zařízeních jsme se setkali s případy, kdy žadatelé 
onemocněli nemocí COVID-19 v průběhu pobytu v azylovém 
zařízení. Tito klienti pak byli na základě rozhodnutí orgánu 
ochrany veřejného zdraví umístěni do izolace v Bělé-Jezové. 

Díky zodpovědnému přístupu velké části klientů a nasazení 
našich zaměstnanců ale nikdy nedošlo k hromadnému 
rozšíření nemoci, které by vedlo k plošným zaváděním izolací 
a karantén v našich zařízeních.

ÚČAST NA PROGRAMU MEDEVAC PRO BĚLORUSKO
Od září 2020 se SUZ MV v součinnosti s Odborem azylové 
a  migrační politiky MV ČR spolupodílela na realizaci usnesení 
vlády č. 878 ze dne 24. srpna 2020, kterým Vláda ČR schválila 
poskytnutí pomoci občanům Běloruské republiky v rámci rea-
lizace Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC 
v roce 2020 za účelem poskytnutí zdravotní a rehabilitační 
péče vybraným běloruským občanům, v návaznosti na situaci 
v Bělorusku po prezidentských volbách dne 9. srpna 2020. 

Zdravotní, rehabilitační a psychologickou péči na území ČR 
zajistil Odbor azylové a migrační politiky MV ČR ve spolu-
práci s Ministerstvem zdravotnictví. SUZ MV zajišťovala pro 
účastníky programu dopravu do ČR a případně zpět do vlasti, 
provedení PCR testů na onemocnění COVID-19, dopravu 
v rámci ČR, ubytování, stravování, služby sociálního pracovní-
ka, služby tlumočníka, vyplácení nevratné finanční výpomoci, 
nákup předplacené karty na místní dopravu, nákup SIM karty 
a kreditu na telefonování, zajištění hygienických potřeb, ná-
kup sezónního oblečení a komunikační prostředky.

Většina Bělorusů požádala o mezinárodní ochranu a té se jim 
dostalo. Byla to skupina charakteristická tím, že byla vysoce 
motivovaná zůstat, učit se a uspět. Řada těchto osob měla 
velice slušnou kvalifikaci a jasné představy o svém dalším 
fungování, včetně zapojení se do ekonomického života ČR 
nebo do vysokoškolských studií. Jen několik málo osob zůsta-
lo mimo Prahu, ostatní od té doby působí v metropoli a dělají 
velice pěkné pokroky v českém jazyce a v integraci obecně. 
Někteří z nich dokonce dobrovolně využívají ze systému 
sociálního zabezpečení méně, než by mohli.

SUZ MV ve spolupráci s běloruskými uprchlíky rozběhla 23 
integračních plánů (šest z nich probíhalo v režii neziskového 
sektoru).

O vydatném a příkladném zapojení této skupiny osob 
vypovídají i údaje o aktivitě na kurzech českého jazyka: 
z 23 domácností se na něj dostavovalo pravidelně 18 rodin 
(anebo u jednočlenných domácností jednotlivců), přičemž 
z těch ostatních dvě pracují na hlavní pracovní poměr a jedna 
studuje distančně v zahraničí. Jen u dvou zbylých rodin tedy 
existuje menší integrační potenciál.

PÉČE O EVAKUOVANÉ AFGHÁNSKÉ SPOLUPRACOVNÍKY AČR
V srpnu 2021 evakuovala Armáda ČR z Kábulu, který již byl 
v té době, stejně jako celý Afghánistán, ovládaný radikálním 
islamistickým hnutím Taliban, za velmi dramatických okol-
ností 33 rodin afghánských spolupracovníků české armády 
a zaměstnanců české ambasády. 28 rodin se rozhodlo v České 
republice zůstat a začít zde nový život.

Zásadním faktorem při integraci osob s udělenou 
mezinárodní ochranou je zvládnutí českého jazyka. 
Mezi Afghánci je o kurzy ČJ velký zájem.
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Po předávání mezinárodních ochran formou azylu v září 
a říjnu byl na konci roku 2021 počet afghánských tlumočníků 
a spolupracovníků, kteří vstoupili do SIPu 124. Vzhledem 
k překotnosti událostí musel jejich integrační proces pro-
běhnout zrychleně a maximálně efektivně. Zapojena byla 
celá řada zařízení SUZ MV i jejích zaměstnanců, SUZ MV 
využila i expertního hlasu osob dobře obeznámených s touto 
komunitou.

SUZ MV provedla celou řadu kroků a opatření. Patří mezi 
ně výzva určená veřejnosti směřující k získání ubytovacích 
kapacit a cílené oslovení představitelů významných 
samospráv k poskytnutí městských bytů. V této souvislosti lze 
konstatovat, že šlo o úspěšnou aktivitu.

SUZ MV také uspořádala sérii kurzů socioekonomických reálií 
v Havířově, Kostelci n. Orlicí, v Brně a v Praze a dále několik 
naučných exkurzí po městech v okolí ubytování kolektivního 
typu.

Dosavadní spolupráci v rámci programu lze určitě označit 
za úspěšnou. Afghánští uprchlíci mají mimořádný zájem 
o  účast na kurzech českého jazyka, spolupracují aktivně na 
formování své budoucnosti, mají velký zájem o zapojení se 
do každodenního života společnosti. Jejich integrační proces 
je však teprve na samém začátku.

ADAPTAČNĚ INTEGRAČNÍ KURZY CPIC
Předpokladem bezproblémové a společnosti prospěšné 
imigrace je úspěšná integrace. Vzhledem k narůstajícímu 
počtu cizinců přicházejících do ČR v posledních letech 
a  potřebě zvýšit informovanost především těch ze třetích 
zemí ke zlepšení jejich orientace v novém prostředí, bylo 
rozhodnuto zavést povinnost absolvovat adaptačně-
integrační kurz do jednoho roku ode dne převzetí průkazu 
o povolení k pobytu. Tato povinnost byla do zákona o pobytu 
cizinců na území České republiky zakotvena zákonem 
č.  176/2019 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2021.

Současná podoba kurzů je dílem společného úsilí Minister-
stva vnitra ČR, které celý projekt zastřešuje, neziskové organi-
zace Slovo 21, která pořádala podobné kurzy na dobrovolné 
bázi již od roku 2012 a nyní plní v rámci projektu metodickou 
úlohu, a všech Center na podporu integrace cizinců, které 
jsou organizátory a praktickými realizátory kurzů.

Adaptačně-integrační kurz trvá 4 hodiny a je tlumočen 
do 9  různých jazyků. Cizinci mohou absolvovat buď tzv. 
veřejný kurz, který realizuje Centrum na podporu integrace 
cizinců nebo tzv. neveřejný kurz, který organizuje Centrum 
ve spolupráci s právnickou osobou, např. zaměstnavatelem. 
Kurz není zakončen žádnou zkouškou nebo testem. Cizinec 
pouze obdrží doklad o absolvování kurzu, čímž splní svou 
zákonem stanovenou povinnost.

Kurzy měly původně odstartovat již v lednu roku 2021, avšak 
přetrvávající situace kolem epidemie onemocnění COVID-19, 
silně ovlivněná preventivními opatřeními resortu Minis-
terstva zdravotnictví a Vlády ČR, to nakonec nedovolila. Už 
vzhledem k povaze kurzů, a především z důvodu prokazatel-
ného ověření totožnosti cizince, který kurz absolvuje, nebylo 
možné kurzy realizovat online formou. K jejich spuštění se 
tedy mohlo přistoupit až po zlepšení situace a uvolnění 
preventivních opatření, které dovolovaly fyzickou přítomnost 
většího množství osob v jedné místnosti., což se stalo ve 

druhé polovině června roku 2021. I tak bylo nutné sledovat 
a respektovat preventivní opatření, která byla v danou chvíli 
v platnosti.

Získaný čas Centra využila k vytvoření a zdokonalení vnitřních 
postupů, manuálu a metodik, k proškolení svých zaměstnan-
ců a k prohloubení vztahů se zaměstnavateli kvůli pořádání 
neveřejných kurzů. Hlavně se však zabývala informováním 
cizinců o jejich nové povinnosti a pomáhala jim při přihlašo-
vání do systému FRS, který je jediným způsobem, jak se na 
kurz přihlásit.

Poté již Centra přistoupila k praktické časti, tj. k realizaci kurzů. 
Centra spustila kurzy bezproblémově a nyní již pořádají napl-
něné kurzy v pravidelných intervalech, a to nejenom ve svém 
sídelním městě, ale též v ostatních městech v daném kraji.

Zpětná vazba od klientů potvrzuje, že samotný kurz a jeho 
obsah na ně působí velice pozitivně a cizinci odcházejí 
z kurzu spokojeni a obohaceni o nové a užitečné informace.

OTEVŘENÍ NOVÉ BUDOVY V PoS HAVÍŘOV
V červenci 2021 začala svému účelu sloužit nová budova PoS 
Havířov. Pořízení nové budovy a její celková rekonstrukce 
byla spolufinancována z AMIF v rámci projektu AZ Havířov 
– koupě a rekonstrukce rozšiřujícího objektu, registrační 
č. AMIF/14/01. Předcházela tomu rozsáhlá rekonstrukce 
a přestavba objektu, který byl SUZ MV zakoupen v roce 2018 
v těsném sousedství stávajícího objektu PoS Havířov. 

V letech 2018-2019 byla zpracována projektová dokumentace 
pro provádění stavby a bylo vydáno stavební povolení.

Na konci září 2019 byla podepsána smlouva o dílo se 
společností MORYS s.r.o., která se stala dodavatelem 
stavebních úprav souvisejících s nadstavbou a přístavbou 
budovy čp. 283. Samotné stavební práce začaly v říjnu 2019.

V nové budově byly mimo jiné rozšířeny prostory pro 
činnost SUZ MV a OAMP, a dále prostory pro volnočasové 
aktivity žadatelů o mezinárodní ochranu, které v dosavadní 
budově pobytového střediska chyběly. Byl zde také vytvořen 
specifický ubytovací prostor pro klienty se zdravotním han-
dicapem. Byla provedena přístavba na celou výšku budovy 
s místnostmi, únikovým schodištěm a evakuačním výtahem. 
Přístavba umožnila dosáhnout celkové ubytovací kapacity 89 
lůžek s možností jejího navýšení v případě krizové situace na 
110 lůžek.

Jednalo se tedy o rozsáhlé stavební úpravy, které v 1. podzem-
ním podlaží zahrnovaly vybudování prádelny a sušárny, šaten 
včetně sociálního zázemí pro zaměstnance SUZ MV, sklado-
vých místností a dalších nezbytných obslužných místností 
pro zajištění vlastního provozu budovy. V 1. nadzemním pod-
laží byly vybudovány nové volnočasové prostory, knihovna, 
dětské centrum, kancelářské prostory, sociální příslušenství, 
ubytovací pokoj se sociálním zázemím pro handicapované 
klienty, místnosti pro ostrahu a nonstop službu.

Ve 2. a 3. nadzemním podlaží pak byly vybudovány ubytovací 
místnosti s vlastními kuchyňkami pro samostatnou přípravu 
stravy, společné sociální zařízení, TV místnost a kanceláře pro 
sociální službu a ubytovatele. Kromě toho byly provedeny 
venkovní úpravy okolního terénu a vybudováno víceúčelové 
sportovní hřiště.



Výroční zpráva 2021   11

VÝSTAVBA ČOV V ZZC BALKOVÁ
V souvislosti s dlouhodobě plánovaným a potřebným 
kuchyňským provozem v ZZC Balková musela být v areálu 
nejprve vybudována nová čistička odpadních vod. V dubnu 
2020 bylo vyhlášeno zadávací řízení na její vybudování, 
a to na základě projektu společnosti EKOSYSTEM spol. s r. o, 
která je též realizátorem stavby. Jedná se o investiční akci 
spolufinancovanou z AMIF.

Stavba samotná byla zahájena v první polovině září 2020, 
a  to od výústního objektu kanalizační stoky. Ve spolupráci 
se správci povodí vodního toku (povodí Vltavy) a nájemcem 
přilehlých pozemků (Statek Chyše) byla provedena demontáž 
stávajícího výústního objektu, přesné zaměření geodetem 
a po odsouhlasení správcem vodního toku proběhlo založení 
nového výústního objektu.

Stávající neprůchozí a netěsné odtokové potrubí včetně 
kontrolních šachet z objektu ČOV k výústnímu objektu bylo 
nahrazeno novým potrubím z PVC v délce cca 2 000 metrů 
a novými šachtami. Celá trasa byla vedena ve stávající linii 
původní trasy.

Následně byla vybudována stavba samotného nového objek-
tu ČOV v areálu ZZC. 

Zkušební provoz nové ČOV byl zahájen dne 1.10.2021 za 
podmínek stanovených ve stavebním povolení vydaném 
Městským úřadem Kralovice, odborem životního prostředí 
pod Č.j.: OŽP/6001/20 ze dne 17.4.2020 a probíhá doposud.

Při zkušebním provozu se seřizují jednotlivé technologické 
komponenty a provádí se pravidelné vyhodnocování rozborů 
odpadních předčištěných vod v akreditované laboratoři.

Po skončení zkušebního provozu dojde ke kolaudačnímu 
řízení na příslušném vodoprávním úřadě, který uvede novou 
ČOV do stálého běžného provozu.

NOVÝ PROVOZNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM SUZ MV
Dne 17. srpna 2021 byl do užívání implementován nový 
provozní informační systém SUZ MV, který plynule nahradil 
a navázal na do té doby užívané dva samostatné provozní 
informační systémy, a to pro azylová zařízení (ISSUZ) a pro 
zařízení pro zajištění cizinců (Evidence ZZC) a doplňkový 
přidružený provozní systém pro evidenci a výpočet výplaty 
finančních příspěvků pro klienty v azylových zařízeních. 
Nový systém je již univerzální pro všechny typy ubytovacích 
zařízení SUZ MV a tím pádem postuluje úplně jinou 
metodiku, než jeho předchůdci, která vychází z principu 
univerzálního klienta jako konkrétní osoby bez ohledu na 
právní postavení či typ správního řízení a pokrývá tak uceleně 
historii pobytu konkrétní osoby ve všech typech ubytovacích 
zařízeních. Další změnou v přístupu je skutečnost, že 
nárok na služby je v systému definován až sekundárně 
pro konkrétní osobu na konkrétně stanovené období dle 
aktuálního právního postavení této osoby a dle přiznaných 
benefitů. Tím se stal nový systém mnohem flexibilnější vůči 
případným změnám, které průběžně mohou nastat v oblasti 
materiálního zabezpečení klientů ve všech typech zařízení 
na základě aktuálně platných právních norem. Předchozí 
provozní informační systémy totiž vycházely z metodiky, 
která definovala klienta obecně na základě administrativního 
typu správního řízení a z toho vyplývajících nároků. Konkrétní 
osoba tak byla do systémů zaváděna opakovaně a izolovaně 
od případných předchozích řízení a poskytovaných služeb 
a nastavení případných změn bylo nutné provést systémově 
přímo v jednotlivých programech a mohlo tak být spojeno 
s dodatečnými náklady vynaloženými na tuto úpravu pro 
dodavatele těchto systémů.

Nový informační systém byl koncipován a realizován jako 
výlučně provozní, ale s ambicí informačně pokrýt veškeré 
služby poskytované klientům v ubytovacích zařízeních všech 
typů, a to jak materiální, tak i administrativní a sociální, s vý-
hledem do budoucnosti, kdy plánujeme digitalizovat veškeré 
administrativní úkony prostřednictvím čipových karet. 

V červenci 2021 začala 
svému účelu sloužit nová 
budova pobytového 
střediska Havířov. 
Předcházela tomu rozsáhlá 
rekonstrukce a přestavba 
objektu, který byl SUZ 
MV zakoupen v roce 2018 
v těsném sousedství 
stávajícího objektu PoS 
Havířov.
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STATISTICKÉ ÚDAJE 
AZYLOVÁ ZAŘÍZENÍ
V roce 2021 přišlo do azylových zařízení (AZ) celkem 1344 
nově příchozích. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k nárůstu 
o cca 24,1 % - v roce 2020 bylo nově evidováno v AZ 1 083 
případů. 

Počet nově evidovaných v tomto období kolísal, nejnižší 
podíl byl zaznamenán v lednu (5,9 % z celkového počtu za 
celý rok). Nejvyšší podíl příchozích klientů byl v září (16,7 
%), co bylo důsledkem přijetí osob hromadně přesídlených 
z Afghánistánu do azylových zařízení. I tak však bylo v roce 
2021 nově přijato do azylových zařízení o cca 26 % klientů méně 
než v roce 2019, jelikož se stále projevoval efekt způsobený 
kombinací globálního omezení pohybu osob v  souvislosti 
s  pandemií nemoci COVID-19, protipandemických opatření 
a globálního omezení hromadné, zejména letecké dopravy. 
Průměrně přišlo do AZ 112 osob měsíčně; v roce 2020 to bylo 
průměrně 90 případů měsíčně.

Největší podíl nově příchozích tvořili žadatelé z Ukrajiny (349 
osob, tj. 26,0 %), Gruzie (225 osob, tj. 16,7 %) a Afghánistánu 
(191 osob, tj. 14,2 %).

V roce 2020 byly v příchodech nejčastěji zastoupené státní 
příslušnosti Ukrajina, Gruzie a Vietnam.

Nejedná se ovšem o počet unikátních osob, ale případů. Po 
opětovném vstupu stejné osoby do azylové procedury je 
totiž osoba registrována jako nový případ (nově příchozí). Dle 
údajů OAMP MV ČR bylo v průměru za období let 2008–2021 
(leden – říjen) 72,7 % žádostí o udělení mezinárodní ochrany 
nových a 27,3 % žádostí bylo opakovaných1.

Z bezpečných zemí původu2 přišlo 707 osob, co představuje 
52,6 % nově příchozích (v roce 2020 to bylo 51,1 % nově 
příchozích a v roce 2019 to bylo 34,8 % nově příchozích).

Z uvedeného počtu přišlo v roce 2021 801 cizinců do 
karanténního přijímacího střediska Bělá – Jezová; 39 do 
přijímacího střediska Praha – Ruzyně, 346 do přijímacího 
a  pobytového střediska Zastávka, 112 osob bylo přemístěno 
jako žadatelé o udělení mezinárodní ochrany ze ZZC, 45 osob 
přišlo z nemocnice, vězení nebo jako osoby ubytované na 
výjimku a v uvedeném období se narodilo 1 dítě žadatelce 
o udělení mezinárodní ochrany v průběhu pobytu v AZ.

VYTÍŽENOST UBYTOVACÍCH KAPACIT PŘIJÍMACÍCH 
A POBYTOVÝCH STŘEDISEK V ROCE 2021

POČTY PŘÍCHOZÍCH  DO AZYLOVÝCH ZAŘÍZENÍ V ROCE 2021

V roce 2021 přišlo do 
azylových zařízení celkem 
1344 nově příchozích klientů. 
V předešlém roce to bylo 1 083.

1 zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/statisticke-zpravy-o-mezinarodni-ochrane-za-jednotlive-mesice-v-roce-2021.aspx)
2 Dle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
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Opětovně se do AZ vrátilo 61 žadatelů o udělení mezinárodní 
ochrany ze soukromí nebo z integračního azylového 
střediska (IAS); 226 bylo opětovných příchodů po svévolném 
odchodu3, 13 osob bylo opětovně ubytováno na základě 
výjimky ředitele SUZ MV nebo před předáním do odpovědné 
země (Dublin III), 11 osob bylo opětovně ubytováno po 
přiznání opravného prostředku proti rozhodnutí správního 
orgánu a ze zajištění v ZZC  se do azylových zařízení vrátilo 
5 osob.

Co se týká pobytu v AZ, tak k 31.12.2021 bylo nejvíc aktuálně 
evidovaných klientů  státních příslušností Afghánistán (18,6 
%), Ukrajina (15,6 %) a Gruzie (14,2 %); další státní příslušnosti 
byly v hladině pod 5 %. K 31.12.2020 byl poměr následující: 
Ukrajina (14,9 %), Gruzie (14,1 %) a Ázerbájdžán (8,0 %).

Dle sociální anamnézy přišlo do azylových zařízení 
v  uvedeném období 405 osob jako členové rodin (30,3 %, 
v  roce 2020 to bylo 21,4 % a v roce 2019 32,8 %), přičemž 
počet rodin byl 168, a 932 osob jako jednotlivci (69,7 %, v roce 
2020 to bylo 78,6 % a v roce 2019 to bylo 67,2 %). Z celkového 
počtu bylo 24,5 % žen (v roce 2020 to bylo 23,4 %) a 75,5 % 
mužů (v roce 2020 to bylo 76,6 %).

INTEGRAČNÍ AZYLOVÁ STŘEDISKA
Ke dni 31. prosince 2021 SUZ MV provozovala celkem čtyři 
integrační azylová střediska, ve kterých bylo držitelům mezi-
národní ochrany k dispozici celkem 44 ubytovacích jednotek 
(jsou obsazovány podle velikosti a charakteru ubytovaných 
rodin) s maximální kapacitou 124 lůžek.

Počet klientů ubytovaných v IAS se po dlouhodobém poklesu 
v roce 2015 výrazně zvýšil, od té doby má ale zase klesající 
tendenci, která pokračovala až do roku 2018. Vzhledem ke 
zvýšené potřebě volných ubytovacích kapacit v PoS se od 
konce roku 2017 IAS začala využívat rovněž pro ubytování 
žadatelů o udělení mezinárodní ochrany jako alternativa 
k ubytování v PoS, ve zvýšené míře od června 2019, kdy začala 
příprava rekonstrukcí PoS Havířov a PPS Zastávka a poté zase 
na podzim roku 2020 z důvodu snížení počtu ubytovaných 
v  pobytových střediscích za účelem snížení počtu ubytova-
ných za účelem zajištění protiepidemických opatření v PoS.

V roce 2019 byl průměrný počet ubytovaných v IAS 71 osob, 
v roce 2020 52 osob a v roce 2021 se průměr ubytovaných 
opětovně zvýšil na 68 osob, nejdříve zejména jako efekt uby-
tování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a osob ubyto-
vaných na výjimku, kteří byli přestěhováni do IAS na podzim 
roku 2020 a poté v důsledku ubytování větší skupiny osob 
s udělenou mezinárodní ochranou z Číny a Afghánistánu.

Vytíženost ubytovacích kapacit a obsazenost IAS má pouze 
orientační charakter, protože ubytovací kapacity jsou spíše 
bytovými jednotkami než samostatnými pokoji a při uby-
továvání je nutno respektovat rodinné vazby a soukromí 
klientů. Počet volných lůžek tudíž nekopíruje počet volných 
bytových jednotek.

VYTÍŽENOST UBYTOVACÍCH KAPACIT INTEGRAČNÍCH 
AZYLOVÝCH STŘEDISEK (IAS)

 Počet ubytovacích jednotek Počet lůžek

Předlice 10 22

Jaroměř 10 30

Brno 4 20

Havířov 20 52

Celkem 44 124

KAPACITA INTEGRAČNÍCH AZYLOVÝCH STŘEDISEK  
V ROCE 2021

3 Jedná se o počet evidovaných opětovných příchodů, ne unikátních osob, jelikož klienti s nárokem na ubytování v AZ se po vícečetných svévolných odchodech vrací opakovaně. 

Pobytové středisko v Kostelci 
nad Orlicí, které je určeno 
žadatelům o mezinárodní 
ochranu, má ze všech 
azylových zařízení SUZ MV 
nejvyšší kapacitu a je tak 
nejvíce vytíženo. I díky 
zodpovědnému přístupu 
velké části klientů a nasazení 
našich zaměstnanců zde ale 
nikdy nedošlo k hromadnému 
rozšíření nemoci COVID-19.
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ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ
V roce 2021 přišlo do ZZC celkem 1 179 zajištěných a ubyto-
vaných cizinců. Ve srovnání s předchozím rokem jde o pokles 
o 2,0 % – v roce 2020 bylo nově přijato do ZZC 1 203 cizinců. 
Průměrně přišlo do ZZC 98 cizinců měsíčně, z toho nejvíc v lis-
topadu 2021 (12,1 % všech příchodů v sledovaném období); 
v roce 2020 to bylo průměrně 100 osob měsíčně.

Největší podíl příchodů tvořili cizinci z Afghánistánu (310 
osob, tj. 26,3 %), Ukrajiny (224 osob, tj. 19,0 %) a Maroka 

(127 osob, tj. 10,8 %). Tyto tři státní příslušnosti tvoří podíl 
56,1 % na celkovém počtu umístěných cizinců. V roce 2020 
byli nejčastěji v ZZC zajištění občané Ukrajiny, Moldavska 
a Afghánistánu.

Dle sociální anamnézy bylo do ZZC umístěno 1 122 jednot-
livců (95,2 %) a 57 (4,8 %) členů rodin. Dětí a nezletilých bylo 
114 (9,7 % všech nově umístěných). Dle pohlaví jednoznačně 
převažují muži – 1 138 (96,5 %), žen bylo pouze 41 (3,5 %).

V závorkách údaje za rok 2020

POČTY PŘÍCHOZÍCH DO ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ V ROCE 2021

V roce 2021 přišlo do ZZC 
celkem 1 179  
cizinců. Ve srovnání 
s předchozím rokem jde 
o dvouprocentní pokles.

Zajištění cizinci byli v roce 2021 do 
jednotlivých ZZC umísťováni v souladu 
s platnými protipandemickými 
opatřeními. V případě, že příslušný 
zajišťovací útvar PČR nechal u cizince 
provést RT-PCR test na COVID-19 
a tento test měl negativní výsledek, 
cizinec byl umístěn do ZZC, které bylo 
v danou chvíli otevřené pro příjem 
nových cizinců – samostatných mužů, 
a to do sektoru tzv. předubytování. 
Mechanizmus fungoval tak, že 
jednotlivé sektory v ZZC Vyšní Lhoty (na 
snímku) a ZZC Balková se střídaly a byly 
otevřeny zpravidla po dobu 5 dnů.
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CENTRA NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ
Celkem bylo za rok 2021 poskytnuto ve všech Centrech pro-
vozovaných SUZ MV 68 608 služeb. V tomto období využilo 
nabízených služeb celkem 10 687 klientů, služby sociálně-
právního poradenství 10 373 klientů a 3 424 klientů chodilo 
na kurzy českého jazyka. V rámci terénní práce bylo osloveno 
celkem 4 112 klientů.

2019 2020 2021

počet klientů, kteří využili služeb Centra 10 479 7 858 10 687

počet klientů, kteří navštěvovali kurzy českého jazyka 5 709 3 315 3 424

počet klientů, kteří využili sociálně právní poradenství 9 048 6 003 10 373

počet klientů oslovených v terénu 8 314 5 574 4 112

Realizováno bylo celkem 231 adaptačně-integračních kurzů, 
jichž se zúčastnilo 3 106 cizinců. Nejpočetnější jazykovou 
mutací, do které byl kurz tlumočen, byl jazyk ukrajinský. Ná-
sledoval jazyk ruský, mongolský, anglický, srbský a vietnam-
ský. Též byly realizovány kurzy v jazyce korejském. Převážná 
většina kurzů (84 %) byla veřejných, zbylých 16 % byly kurzy 
neveřejné.

Stejně jako v roce 2020 byl provoz Center v roce 2021 silně 
ovlivněn preventivními opatřeními proti šíření onemocnění 
COVID-19, přijatá vedením rezortu MV a vládou ČR. V ně-
kterých obdobích bylo nutné omezit jak ambulantní služby 

Center, tak sociální poradenství v terénní formě. Kurzy čes-
kého jazyka a sociokulturní kurzy byly přesunuty do online 
prostředí tak, aby se zamezilo fyzické přítomnosti více osob 
na jednom místě. Centra nicméně i v tomto režimu nadále 
fungovala, pouze se těžiště jejich práce přesunulo do online 
prostředí. Poradenství, včetně právního, bylo poskytováno 
také prostřednictvím elektronické komunikace (přes SMS, 
online aplikace i sociální sítě) a to i v cizích jazycích. V tomto 
období také vzrostla intenzita spolupráce s ostatními aktéry 
integrace v daných regionech, neboť byla velké poptávka po 
relevantních aktuálních informacích.

CPIC V REGIONECH A MÍSTA, KDE PROBÍHALA VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA PRO KLIENTY CPIC

Moravskoslezský kraj Ostrava, Frýdek-Místek, Kopřivnice, Ostrava-Mošnov

Pardubický kraj Pardubice, Letohrad, Ústí nad Orlicí

Plzeňský kraj Plzeň, Tachov, Rokycany, Klatovy, Přimda

Zlínský kraj Zlín, Otrokovice, Babice, Vsetín, Valašské Meziříčí

Jihočeský kraj České Budějovice, Český Krumlov, Tábor, Písek, Vodňany

Karlovarský kraj Karlovy Vary, Cheb, Chodov, Aš, Mariánské Lázně

Liberecký kraj Liberec, Česká Lípa, Kravaře u České Lípy

Olomoucký kraj Olomouc, Prostějov

Kraj Vysočina Jihlava, Kostelec u Jihlavy, Havlíčkův Brod, Pelhřimov

Středočeský kraj Mladá Boleslav, Kutná Hora, Benešov, Příbram Kladno, Kolín, Říčany, Kamýk nad Vltavou, Loděnice, Hořovice, Březnice



16

Výjimku v tomto případě činily adaptačně-integrační kurzy, 
které nebylo možné přesunout do online prostředí. Z toho 
důvodu k jejich spuštění došlo až v druhé polovině června 
roku 2021, kdy se epidemiologická situace zlepšila a bylo 
možné pořádat kurzy za fyzické přítomnosti většího počtu 
osob. Všechny kurzy následně proběhly vždy v souladu 
s opatřeními, která v té dané chvíli byla v platnosti.

Nevíce AIK kurzů proběhlo ve CPIC Plzeň, ovšem nejvyšší 
návštěvnost měli AIK kurzy ve CPIC Kutná Hora, kam přišlo 
nejvíce cizinců.

AIK kurzy dále mohou být tlumočeny do španělštiny, fran-
couzštiny a arabštiny. Do těchto jazyků však nebyl v  roce 
2021 žádný AIK kurz tlumočen.

Vzhledem k epidemické situaci byl počet akcí nižší oproti 
předchozím létům. I tak se některým Centrům povedlo 

POČET UNIKÁTNÍCH KLIENTŮ, KTEŘÍ VYUŽILI SLUŽEB CPIC (CELKEM 10 687)

CPIC používá od konce roku 2021 nové logo. Hlavním 
prvkem jsou tři soustředné kruhy z modrých teček 
naznačujících integraci. Jejich tmavší část tvoří písmeno C. 
Tečky i jejich barevnost volně odkazují na skutečnost, že 
Centra jsou jednou z organizací spadající pod ministerstvo 
vnitra, které má logo složené právě z modrých teček. Písmo 
použité v logu je font Myriad Pro a je shodné s písmem 
v logu SUZ MV.  

uspořádat úspěšné akce, při kterých se setkávali zástupci 
majority a cizinců prostřednictvím společně stráveného 
volného času. Centrum na podporu integrace cizinců 
pro Liberecký kraj bylo zastoupeno v rámci již tradičního 
festivalu „Liberec, jedno město pro všechny“, Centrum na 
podporu integrace cizinců pro Pardubický kraj uspořádalo 
„Sportovní den“ a „Českou stezku“ v Pardubicích a Litomyšli, 
pracoviště Mladá Boleslav Centra na podporu integrace 
cizinců pro Středočeský kraj se významným dílem podílelo 
na organizování „Festivalu kultur Mladá Boleslav“.

Sociokulturní kurzy, které se ve větší míře konaly v online 
prostředí, byly zaměřeny na další témata, která cizincům 
přibližují život v ČR, jako tradice a zvyky v ČR, Velikonoce, 
Vánoce, poznávání kraje či města, ve kterém cizinci žijí, 
cestování po ČR apod.

Nejvytíženější pracoviště 
CPIC v roce 2021 byly 
v Libereckém, Plzeňském 
a Pardubickém kraji
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KOORDINAČNÍ CENTRUM PRO CIZINCE V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ 
KVASINY
O zřízení Koordinačního centra pro cizince v průmyslové zóně 
Kvasiny, a o jeho provozování Správou uprchlických zařízení, 
bylo rozhodnuto Usnesením vlády ČR č. 388 ze dne 22. května 
2017, kdy jeho vytvoření bylo jedním ze souboru opatření 
řešících zhoršenou situaci v průmyslové zóně Kvasiny 
v souvislosti se zvýšeným počtem zaměstnávaných cizinců.

Mezi aktivity Koordinačního centra patří zejména monitoring 
aktuální situace v regionu včetně reportování vedení resortu 
MV, zlepšení koordinace činnosti hlavních aktérů (místní 
samosprávy, největší zaměstnavatelé, ÚP, RK, PČR, OCP 
atd.), zprostředkování asistenční a poradenské činnosti pro 
cizince a terénní práce v rámci regionu. Za účelem zajištění 
propagace činnosti Koordinačního centra jsou provozovány 
webové stránky a distribuovány informační letáčky v sedmi 
jazykových mutacích. Ty jsou k dispozici jednotlivým zaměst-
navatelům, státním institucím, zástupcům bezpečnostních 
složek a dalším subjektům, na které se zahraniční pracovníci 
se svými požadavky obrací.

V roce 2021 byla i nadále poskytována podpora starostům 
i  zaměstnavatelům při řešení konkrétních problémů 
souvisejících se zaměstnáváním cizinců. V průběhu celého 
roku zajišťovalo koordinační centrum informovanost cizinců 
ohledně preventivních opatření proti šíření onemocnění 
COVID-19. Dále pak se také podílelo na zprostředkování 
informací mezi jednotlivými institucemi, zaměstnavateli 
a  lékaři. Složkám policie a vedení SUZ MV byly reportovány 
informace o tom, jak jsou tato nařízení vlády aplikována 
v  praxi a jaké důsledky mají pro provoz ve firmách v PZ 
Kvasiny. 

Během pravidelného monitoringu byly každý měsíc prová-
děny aktualizace počtu zaměstnanců v průmyslové zóně 
a počtu ubytovaných pracovníků, kterým je ubytování posky-
továno zaměstnavatelem. 

Koordinační centrum se aktivně podílelo na plánování 
a činnosti skupiny místního akčního plánu pro vzdělávání na 
Rychnovsku. 

STÁTNÍ INTEGRAČNÍ PROGRAM
Oproti roku 2020, kdy do programu vstoupilo celkem 83 
osob, došlo v roce 2021 k výraznému nárůstu: do programu 
se dobrovolně rozhodlo vstoupit 273 osob (151 rodin), což 
je více než trojnásobek. Podíleli se na tom velkou měrou 
držitelé mezinárodní ochrany ze tří zemí, bylo tomu tak ve 
206 případech. Nejprve to bylo Bělorusko (mezinárodní 
ochranu převzalo loni 47 lidí), následovala Čína (41) a uzavíral 
Afghánistán (118).

Mezinárodní 
ochrana udělena Do SIP vstoupilo Sestaveno 

počet IIP Osoby v IIP

2017 147 101 104 180

2018 167 121 72 120

2019 147 109 63 95

2020 114 83 47 71

2021 311 273 121 307

Do realizačního roku 2021 přešlo 65 plánů (94 osob) 
sestavených ještě předchozího roku, přičemž přibylo dalších 
121 plánů pro 213 osob. V realizaci tak bylo celkem 186 
individuálních integračních plánů, což je nebývale mnoho.

Výzvu přestavovala omezení daná protipandemickými 
opatřeními, řada komunikací včetně úřadů však směla 
a   mohla probíhat online formou. Na pobočkách programu 
se hladce dodržovala přísná preventivní opatření, a tak bylo 
možné vedle častých, a u klientů oblíbených komunikačních 
kanálů (Messenger, WhatsApp, ovšem i telefon, případně 
videohovor), zachovat tradiční osobní setkání tváří v tvář 
na pracovišti programu, v terénu anebo v domácnosti 
samotného klienta.
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PROGRAM DOBROVOLNÝCH NÁVRATŮ
Dobrovolné návraty tvoří nedílnou součást působnosti SUZ 
MV. Program je určený žadatelům, jejichž řízení o mezinárodní 
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 dobrovolný 
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. 

V roce 2021 bylo SUZ MV řešeno celkem 28 žádostí o  dob-
rovolný návrat, z toho 20 návratů (10 mužů, 5 žen a 5 dětí) 
bylo zrealizováno a klienti navráceni do požadovaných cílo-
vých zemí. Jedna realizace dobrovolného návratu (do Číny) 
probíhala za asistence a spoluúčasti OAMP. Nejenom oproti 
předchozím letem, i oproti roku 2020 jde o výrazný pokles; 
v   roce 2020 bylo řešeno celkem 55 žádostí o  dobrovolný 
návrat (pokles o 49,1 %) a bylo zrealizováno celkem 36 dobro-
volných návratů (pokles o 44,4 % oproti předchozímu roku).

Celkové náklady vynaložené ze strany SUZ MV za dobrovolné 
návraty v roce 2021 byly 180 212 Kč, včetně nerealizovaných.

REALIZOVANÉ DOBROVOLNÉ NÁVRATY V ROCE 2021 – 
DLE ZEMĚ NÁVRATU A MÍSTA POBYTU PŘED REALIZACÍ

Cílová země Počet Z místa pobytu Počet

Arménie 5 PoS Havířov 8

Libanon 3 PoS Kostelec n Orlicí 4

Kazachstán 2 PPS Zastávka 3

Rusko 2 IAS Jaroměř 3

Ukrajina 2 PřS Praha - Ruzyně 2

Bangladéš 1 CELKEM 20

Čína 1 

Gruzie 1 

Libye 1 

Nigérie 1 

Norsko 1 

CELKEM 20

STRUKTURA VÝDAJŮ SIP DLE OBLASTÍ

58

33

29

24

11

50

2

překladů, legalizací a vidimací 
důležitých dokumentů

dětských postýlek

kurzů řidičského oprávnění

nostrifikací vysokoškolského 
dokladu o vzdělání

nostrifikací středoškolského 
dokladu o vzdělání

rekvalifikační kurzy  
(+ další od Úřadu práce)

nových zajištěných bytů

Doménou současné podoby státního integračního pro-
gramu je oblast bydlení. Postavení oblasti bydlení vůči 
všem ostatním aktivitám a příležitostem programu nemůže 
znázornit nic lépe než následující grafika. Jedná se o údaje 
z provedených ekonomických operací tak, jak je zaznamenal 
informační systém SIP.

Během roku nedošlo ani jednou ke změně Přehledu 
oprávněných výdajů, závazného dokumentu vydávaného 
MV, čímž se jen potvrdilo, že program je v této podobě již 
šestým rokem stabilnější a zakotvenější než kdykoli dříve.

180 212 Kč
Celkové náklady na 
program dobrovolných 
návratů v roce 2021

-49,1 %

Oproti předchozímu roku 
jsme zaznamenali výrazný 
pokles v počtu žádostí 
o dobrovolný návrat
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TRANSFERY CIZINCŮ Z ČESKÉ REPUBLIKY V RÁMCI DUBLIN III
V roce 2021 bylo v součinnosti SUZ MV, kdy SUZ MV zajišťovala 
pro cizince přepravné doklady, provedeno 43 transferů 
cizinců v rámci Dublin III z České republiky do odpovědné 
země, z toho všechny letecky. Celkové vynaložené náklady 
za letenky činily 313 870 Kč, a to včetně nerealizovaných 
transferů, pro které již byly letenky zakoupené.

POČTY OSOB TRANSFEROVANÝCH V RÁMCI DUBLIN III 
Z ČR NA NÁKLADY SUZ MV

Státní příslušnost Počet Do země Počet
Afghánistán 17 Rumunsko 23

Maroko 3 Francie 5
Turecko 3 Lotyšsko 3

Bělorusko 2 Španělsko 3
Gruzie 2 Švýcarsko 3

Kyrgyzstán 2 Bulharsko 2
Šrí Lanka 2 Belgie 1

Ázerbajdžán 1 Itálie 1
bez státní příslušnosti 1 Německo 1

Čad 1 Švédsko 1
Čína 1 Velká Británie 1

Egypt 1 Celkem 43
Irák 1

Kazachstán 1
Pákistán 1

Sýrie 1
Tunisko 1
Ukrajina 1

Venezuela 1
Celkem 43

TRANSFERY CIZINCŮ DO ČR ZE TŘETÍCH ZEMÍ (DUBLIN III)
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 tedy neodpovídá celkovému 
počtu skutečně řešených tzv. dublinských případů v České 
republice, jelikož OAMP vyžaduje součinnost SUZ MV pouze 
v  případech, kdy má být cizinec umístěn do azylového 
zařízení.

Po omezení předávání osob z důvodů pandemie COVID-19 
v  roce 2020 došlo po 1. 12. 2020, kdy začala pro členské státy 
platit povinnost testovat osoby na COVID-19 před realizací 
předání do České republiky s tím, že negativní výsledek 
testu by měla předávající země zaslat nejpozději den před 
transferem, k oživení této agendy.

V roce 2021 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 a k převozu do azylového 
zařízení určeno celkem 106 cizinců, z toho 57 letecky a 49 po-
zemní cestou. Za toto období nebylo realizováno celkem 64 
transferů žadatelů o udělení mezinárodní ochrany (29 letecky 
a 35 pozemní cestou), i když případy byly Českou republikou 
akceptovány a datum transferu byl stanoven. Úspěšných 
předání bylo realizováno 42, z toho 28 letecky a 14 pozemní 
cestou. Z   toho vyplývá, že úspěšnost předání cizince ze 
třetí země do České republiky v postavení žadatele o udělení 
mezinárodní ochrany byla v daném období celkem 39,6 %. 
(V roce 2020 to bylo 31,3 % a v roce 2019 rovněž 39,6 %.)

Transfery, které probíhaly letecky, byly specifické tím, že cizin-
ci procházeli PřS Praha – Ruzyně a až následně byli převáženi 
do azylových zařízení na území, tudíž vytěžovaly kapacitu 
nejméně 2 zařízení a zvyšovaly počet transferů mezi jednot-
livými zařízeními. Od července 2020 se po dohodě se všemi 
zainteresovanými složkami tato praxe změnila, a  pokud to 
nevyžadují specifické okolnosti případu, cizinci jsou z   hra-
ničního přechodu (na letišti nebo na bývalém pozemním 
hraničním přechodu) přepravováni ihned po předání druhou 
stranou a provedení potřebných úkonů PČR do určeného 
azylového zařízení veřejnou dopravou na náklady SUZ MV.

Zemí, ze které bylo realizováno nejvíc transferů, bylo 
v  roce 2021 Švédsko – jednalo se o 13 případů, všechny 
letecky. Nerealizováno bylo 9 případů (všechny letecky), 
tudíž úspěšnost předání žadatelů ze Švédska do ČR byla 
v těchto případech 59,1 %. Na druhém místě bylo Německo, 
realizovalo se 9 transferů, z toho 1 letecky a 8 pozemní cestou. 
Nerealizovalo se 41 (z toho 8 letecky a 33 pozemní cestou), 
úspěšnost předání z Německa byla tedy pouze 18,0 %. 
Třetí nejčastější zemí, ze které se transfery realizovaly, bylo 
Rakousko, úspěšných bylo 6 transferů, 1 letecky, 5 pozemní 
cestou. Nerealizoval se 1 (pozemní cestou), úspěšnost předání 
z Rakouska byla tedy 85,7 %.

Nejméně úspěšným státem, co se týká transferů žadatelů 
o udělení mezinárodní ochrany, pro které byla příslušnou zemí 
pro posuzování jejich žádostí Česká republika, bylo Bulharsko 
(ale jednalo se pouze o 1 transfer, který byl neúspěšný), poté 
následovalo Německo.

Nejčastější státní příslušností klientů, předaných do ČR a do 
péče SUZ MV, bylo v roce 2021 Mongolsko (8), Sýrie (5) 
a  Arménie (4). Průměrně byli do ČR předáni 4 klienti měsíčně.

USKUTEČNĚNÉ TRANSFERY DO ČR DLE STÁTNÍ 
PŘÍSLUŠNOSTI A ZEMĚ TRANSFERU

Státní příslušnost Počet Země transferu Počet
Mongolsko 8 Německo 9

Sýrie 5 Švédsko 13
Arménie 4 Nizozemsko 6

Kazachstán 3 Švýcarsko 4
Turecko 1 Rakousko 6
Rusko 1 Polsko 2

Bělorusko 2 Lucembursko 1
Irák 1 Rumunsko 1

Pákistán 3 Celkem 42
Uzbekistán 3

Gruzie 2
Čína 2

Filipíny 2
Alžírsko 1

Írán 1
Maroko 1

Pobřeží slonoviny 1
Súdán 1
Celkem 42
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ZAMĚSTNANCI SUZ MV 
V ROCE 2021
V roce 2021 byl průměrný počet zaměstnanců Správy 
uprchlických zařízení MV 502. 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 
azylových středisek a  v nemalé míře rovněž při údržbě 
rozsáhlých areálů zařízení pro zajištění cizinců. Jedná se 
o profese od vrcholného 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.  

Celkem je u SUZ MV uplatněno na 82 typových příkladů 
pracovních činností.

V návaznosti na oprávněné požadavky jednotlivých pracovišť 
a operativní změny v organizačním uspořádání postupnou 
realizací cíleného personálního náboru, byl koncový počet 
kmenových zaměstnanců ke konci roku 2021 518.

Z toho 35,33 % mužů a 64,67 % žen. Do 50 let věku bylo 
62,16 % zaměstnanců, nad 50 let věku 37,84 %.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SUZ MV V ROCE 2021
SUZ MV pečuje o odborný růst všech zaměstnanců prostřed-
nictvím vedoucích pracovníků, s ohledem na možnosti dané 
rozpočtem a v souladu s potřebami organizace.

Vzdělávací akce jsou organizovány především za účelem pro-
hlubování, obnovování a udržování profesních kompetencí 
a  odborných způsobilostí zaměstnanců stanovených pro 
dané pracovní pozice.

V roce 2021 proběhlo v gesci personálního oddělení SUZ MV 
317 vzdělávacích akcí, z toho bylo 33 akcí hromadných a 284 

individuálních. Průměrná částka vynaložená za jednoho 
zaměstnance na vzdělávání činila 2 500 Kč.

Zaměstnanci SUZ MV mohli čerpat pro zvýšení jazykových 
kompetencí „Jazykový bonus“ a to do výše spoluúčasti 
zaměstnavatele 5 500 Kč ročně.

Interní akt řízení, tzv. Plán vzdělávání, specifikuje vzdělávací 
aktivity pro daný kalendářní rok, zohledňuje potřeby 
jednotlivých odborů a jeho vzniku předchází široká diskuze 
vedoucích zaměstnanců. Plán vzdělávání rovněž určuje 
rozpočet na vzdělávání pro daný rok, který vychází z potřeb 
zaměstnanců a zaměstnavatele a z finančních možností 
organizace.

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2021

VĚKOVÁ STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ K 31. 12. 2021

PRŮMĚRNÝ STAV ZAMĚSTNANCŮ, PŘEPOČTENÝ NA PLNĚ 
ZAMĚSTNANÉ V ROCE

ZEMĚSTNANCI DLE POHLAVÍ K 31. 12. 2021
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V obcích, kde leží naše zařízení, chceme být vždy dobrým sousedem. Ve Vyšních Lhotách tak například 
k 25. výročí vzniku SUZ MV naši zaměstnanci zakoupili 25 ovocných stromů, které ve sváteční den 28. října 
společně s místními obyvateli v čele se starostou společně vysázeli. 

Sociální pracovníci a pedagogové volného času s klienty, žadateli o mezinárodní ochranu, často podnikají 
nejrůznější akce, výlety a exkurze mimo zařízení, což má i výrazný prointegrační charakter. Zde například 
zaměstnanci a klienti PPS Zastávka na Pálavě.
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FINANČNÍ ZPRÁVA
HOSPODAŘENÍ
Jedním z faktorů, který každoročně zásadním způsobem 
ovlivňuje čerpání rozpočtu SUZ MV, je počet žadatelů o uděle-
ní mezinárodní ochrany, počet osob s udělenou mezinárodní 
ochranou a 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 těchto oblastí:

1) Výdaje na provoz AZ a ZZC + Centrála,
kde vynaložila SUZ MV v roce 2021 celkem cca 253 000 000 Kč 

2) Výdaje na zabezpečení OAMP,
zde vynaložila SUZ MV v roce 2021 celkem cca 91 000 000 Kč. 
Převážná většina těchto prostředků byla vynaložena na pro-
nájem prostor pracovišť OAMP a s tím spojené služby, a dále 
na nákup vybavení a spotřebního materiálu. Poměrově pak 
výdaje na zabezpečení této činnosti tvořily v roce 2021 cca 35 
% z celkového objemu čerpání rozpočtu ostatních běžných 
výdajů-neúčelových prostředků.

Mimo výše uvedené základní aktivity zajišťovala SUZ MV 
v  roce 2021 ještě další činnosti, jejichž realizaci financovala 
v rámci svého rozpočtu běžných výdajů, a to:

3) Státní integrační program 
Na realizaci této aktivity SUZ MV vynaložila celkem 7  757 
000 Kč, kdy objem finančních prostředků ve výši 6 mil. byl 
přidělen rozpočtovým opatřením Ekonomického odboru MV 
a rozdíl jsme si SUZ MV vyčlenila z vlastního rozpočtu.

4) Program MEDEVAC
Na realizaci této aktivity SUZ MV vynaložila celkem 7 119 000 
Kč, kdy veškeré finanční prostředky byly přiděleny rozpočto-
vým opatřením Ekonomického odboru MV. 

Ukazatel Skutečnost 2020 Skutečnost 2021 Rozdíl

Příjmy celkem (Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přij. transfery celkem) 37.711.328,37 83.347.789,14 45.636.460,77

Výdaje celkem (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů) 662.228.091,22 660.783.392,09 -1.444.699,13

v tom:

Běžné výdaje celkem = výdaje celkem – VPF 
(vč. nároků z nespotřebovaných výdajů)

596.344.976,82 636.794.455,83 +40.449.479,01

v tom:

Mzdové a související výdaje/platy zaměstnanců a ostatní platby za 
provedenou práci + povinné pojistné + FKSP/ (vč. NNV)

287.402.692,61 292.457.602,35 +5.054.909,74

Ostatní běžné výdaje celkem (provozní výdaj) = výdaje celkem – VPF – 
mzdové a související výdaje (vč. nároků z nespotřebovaných výdajů)

308.942.284,21 344.336.853,48 +35.394.569,27

Výdaje na financování programů reprodukce majetku (včetně nároků 
z nespotřebovaných výdajů)

65.883.114,40 23.988.936,00 -41.894.178,40

5) Výdaje na zajištění specifických úkolů
V roce 2021 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 obdrže-
ných rozpočtových prostředků vynaložila celkem 352 
039 Kč.

Pokud se týká oblasti příjmů, jedná o celkové zvýšení oproti 
roku 2020 o 45 636 460,77 Kč. Co se týká náplně této oblasti, 
je fakticky oproti roku 2020 nezměněna. 

Zde se jedná především o Neinvestiční (415) a Investiční 
(423) přijaté transfery, které v celkovém objemu tvoří 78 764 
595 Kč což je 88 % celkových příjmů.

V  oblasti mzdových a souvisejících výdajů (včetně nároků) 
došlo ke zvýšení oproti roku 2020 o celkem 5  054 909,74 
Kč, což bylo dáno jednak zapojením nároků z  roku 2020, 
ale zejména navýšením prostředků na platy v  souvislosti 
s navýšením tarifů.

V oblasti ostatních běžných výdajů bylo čerpání v roce 2021 
vyšší o 35 394 569,27 Kč než v roce 2020. Lze konstatovat, že 
se jednalo o standardní nárůst vlivem růstu cen, významnější 
podíl lze vysledovat u vyššího nájmu za pracoviště OAMP.

V  oblasti výdajů na financování reprodukce majetku bylo 
realizováno celkem 15 akcí za celkovou hodnotu (včetně 
nároků NNV z  roku 2020) 23  988 936 Kč, což představuje 
o 41 894 178,40 Kč nižší čerpání, než v roce 2020.

POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ DOSAŽENÝCH ZA ROK 2021 V PŘÍJMOVÉ A VÝDAJOVÉ ČÁSTI S ROKEM 2020

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



Výroční zpráva 2021   23

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 
Zákona 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 2021 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 pobytový den.

Celkem bylo v roce 2021 obcím, na jejichž území se nachází 
azylová zařízení a zařízení pro zajištění cizinců, vyplaceno 
1 799 010 Kč.

VÝDAJE NA PROJEKTY REALIZOVANÉ SPOLUFINANCOVÁNÍM EU
V  roce 2021 realizovala SUZ MV, a to na základě smluv po-
depsaných s  odpovědným orgánem, celkem pět projektů 
spolufinancovaných z Azylového, migračního a integračního 
fondu.

1) Český jazyk v integračních centrech
Realizace tohoto projektu byla zahájena v červenci 2020 a to 
na základě výzvy číslo 27, která byla odpovědným orgánem 
zveřejněna v průběhu roku 2020. Období realizace projektu 
je 1.7.2020 – 31. 12. 2022. Cílem tohoto projektu je v souladu 
s platnou Koncepcí integrace cizinců vytváření podmínek 
a prostoru pro dlouhodobou a udržitelnou podporu integra-
ce cizinců, kteří na území České republiky legálně pobývají. 
Za tímto účelem SUZ MV zajišťuje výuku českého jazyka pro 
cílovou skupinu projektu ve všech 14 Centrech na podporu 
integrace cizinců.

ROZPOČET PROJEKTU PRO CELÉ OBDOBÍ:
Český jazyk 
v integračních Centrech

Celkové 
náklady

Požadovaná 
podpora AMIF

23 998 808 Kč 17 999 106 Kč

CELKEM BYLO V ROCE 2021 NA REALIZACI TOHOTO 
PROJEKTU VYNALOŽENO:

Čerpáno v roce 2021

Celkem 3 235 728,17 Kč

SR 808 932,20 Kč

EU 2 426 795,97 Kč

2) Investiční akce: AZ Havířov – koupě a rekonstrukce 
rozšiřujícího objektu - AMIF/14/01
č. investiční akce: 114V51200 7021

Na základě schválené žádosti o podporu z  Národního 
programu Azylového, migračního a integračního fondu k re-
alizaci projektu s názvem AZ Havířov – koupě a rekonstrukce 
rozšiřujícího objektu“ registrační číslo AMIF/14/01 s  dobou 
realizace od 1. 2. 2018 do 31. 5. 2021 uvádíme:

Realizací byl splněn záměr (cíl) projektu: nákup a rekonstruk-
ce stavby přímo sousedící se stávajícím pobytovým a inte-
gračním střediskem Havířov; vytvoření ubytovací kapacity 
pro žadatele o mezinárodní ochranu (88 lůžek a 1 lůžko pro 
žadatele se sníženou mobilitou; v případě krizové situace lze 

ubytovací kapacitu navýšit na 110 lůžek využitím kancelářský 
prostor), prostory pro volnočasové aktivity žadatelů a kance-
láře pro zaměstnance SUZ MV a MV přímo pracující se žadateli 
či vyřizující jejich žádosti o mezinárodní ochranu.

V roce 2019 byla čerpána částka 3 104 612,69 Kč na zpracová-
ní projektové dokumentace, zahájenou realizaci stavebních 
prací a zabezpečení technického dozoru stavebníka a koor-
dinátora BOZP.

V roce 2020 byla čerpána částka 49 106 056,73 Kč na realizaci 
stavebních prací a zabezpečení technického dozoru staveb-
níka a koordinátora BOZP.

V roce 2021 byla čerpána částka 6 635 656,24 Kč na realizaci 
stavebních prací a zabezpečení technického dozoru staveb-
níka a koordinátora BOZP.

Vlastní stavba (dílo) bylo předáno a převzato dne 23. 2. 2021 
a dne 6. 4. 2021 byl vydán kolaudační souhlas. Bezprostředně 
byl rekonstruovaný objekt plně využíván pro ubytování a vol-
nočasové aktivity klientů a jako zázemí zaměstnanců SUZ MV 
a MV.

Nároky z  nespotřebovaných výdajů činí 0 Kč (akce byla 
dokončena).

3) Investiční akce: Vybudování čistírny odpadních vod 
pro objekt ZZC Balková – AMIF/19/01 
č. investiční akce: 114V51200 9005

Na základě schválené žádosti o podporu z Národního progra-
mu Azylového, migračního a integračního fondu k  realizaci 
projektu s  názvem „Vybudování čistírny odpadních vod pro 
objekt ZZC Balková“, registrační číslo AMIF/19/01 s  dobou 
realizace od 1. 4. 2019 do 31.3. 2022 uvádíme:

Cílem projektu bylo zlepšení kvality podmínek pobytu 
zajištěných cizinců v  Zařízení pro zajištění cizinců Balková 
prostřednictvím výstavby nové čistírny odpadních vod. Zajiš-
tění funkční čistírny odpadních vod je podmínkou pro řádné 
fungování areálu a pro zabezpečení dostatečné ubytovací 
kapacity.

V roce 2019 byla čerpána částka 1 103 399 Kč na zpracování 
dokumentace pro provádění stavby, která bude základním 
podkladem výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Nová budova PoS Havířov má moderně vybavené 
ubytovací prostory pro klienty.
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V roce 2020 byla čerpána částka 10 462 618,79 Kč na realizaci 
stavebních prací – rekonstrukci ČOV.

V roce 2021 byla čerpána částka 9 999 998,21 Kč na realizaci 
stavebních prací – rekonstrukci ČOV.

Čistírna odpadní vod je v souladu s vodoprávním povolením 
stavby ve zkušebním provozu od 1.10. 2021.

Nároky z  nespotřebovaných výdajů činí 0 Kč (akce byla 
dokončena).

4) Investiční akce: Rekonstrukce kuchyně v ZZC Balková  
– AMIF/26/01
č. investiční akce: 114V51200 0006

Na základě schválené žádosti o podporu z Národního progra-
mu Azylového, migračního a integračního fondu k  realizaci 
projektu s  názvem „Rekonstrukce kuchyně v  ZZC Balková“, 
registrační číslo AMIF/26/01 s dobou realizace od 1. 4. 2020 
do 31. 12. 2022 uvádíme:

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pobytu zajištěných 
cizinců v  Zařízení pro zajištění cizinců prostřednictvím 
zrekonstruování kuchyně. Rekonstrukce přispěje k  zajištění 
ekonomického, hygienicky nezávadného a moderního pro-
vozu pro tepelné zpracování a výdej pokrmů s podstatným 
zvýšením počtu připravovaných jídel pro ubytované klienty, 
zaměstnance SUZ MV i ostatní složky vykonávající činnost 
v zařízení.

V  roce 2020 byla čerpána částka 235 000 Kč na zpracování 
dokumentace pro provádění stavby, která bude základním 
podkladem výběrového řízení na zhotovitele stavby.

V  roce 2021 byla čerpána částka 1  048  915,54 Kč na 
realizaci stavebních prací a zabezpečení technického 
dozoru stavebníka. Nároky z  nespotřebovaných výdajů činí 
27 855 891,46 Kč.

5) Investiční akce: Rekonstrukce technologických a ener-
getických zařízení SUZ MV - AMIF/30/01
č. investiční akce: 114V51200 1015

Na základě schválené žádosti o podporu z Národního progra-
mu Azylového, migračního a integračního fondu k  realizaci 
projektu s  názvem „Rekonstrukce technologických a  ener-
getických zařízení SUZ MV“, registrační číslo AMIF/30/01 
s dobou realizace od 1. 9. 2021 do 31.12. 2022 uvádíme:

Cílem projektu je zlepšení kvality podmínek pobytu cizinců 
v zařízeních Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 
prostřednictvím rekonstrukce technologických a energe-
tických zařízení, konkrétně úpravny vody v  ZZC Balková 
a výměny stacionárního kotle v Pobytovém středisku Havířov. 
Zajištění funkčnosti výše uvedených zařízení je podmínkou 
pro řádný provoz předmětných objektů.

V  roce 2021 byly vyhlášeny veřejné zakázky na zhotovitele 
obou rekonstrukcí. Nároky z  nespotřebovaných výdajů činí 
1 259 517 Kč.

CELKEM BYLO NA REALIZACI TĚCHTO ČTYŘ INVESTIČNÍCH 
AKCÍ VYNALOŽENO:

Čerpáno v roce 2021

Celkem 24 023 235,05

v tom: SR 10 759 087,57

EU 13 263 427,48

V souvislosti 
s dlouhodobě 
plánovaným 
a potřebným 
kuchyňským provozem 
v ZZC Balková musela 
být v areálu nejprve 
vybudována nová 
čistička odpadních 
vod. Stavba byla 
zahájena v první 
polovině září 2020, 
zkušební provoz nové 
ČOV byl zahájen dne 
1. října 2021.
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Místně významnou akcí je každoročně Festival 
kultur v Mladé Boleslavi, na jehož organizaci 
se výraznou měrou podílí Centrum na podporu 
integrace cizinců.

Drakiáda v pobytovém středisku v Kostelci nad 
Orlicí, organizovaná každoročně pedagožkami 
volného času Dětského centra PoS, je vždy velmi 
oblíbená.

SUZ MV je hrdým 
členem Asociace 
společenské 
odpovědnosti. V roce 
2021 se dvě z našich 
klientek podílely na 
výrobě cen SDGs (Ceny 
oceňují projekty, které 
přispívají k naplňování 
Cílů udržitelného 
rozvoje od OSN a mění 
Česko a svět k lepšímu) 
ve sklárně ve Světlé nad 
Sázavou, kterou pak na 
slavnostním předávání 
v Černínském paláci 
předával ředitel SUZ MV 
Pavel Bacík.
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Auditní a kontrolní činnost u SUZ MV byla i v  roce 2021 
omezena v  době nouzového stavu dodržováním všech 
mimořádných opatření nařízených usneseními vlády ČR, 
mimořádnými a ochrannými opatřeními Ministerstvem zdra-
votnictví ČR, včetně resortních pokynů, rozhodnutí, opatření 
vydaných ministrem vnitra, státním tajemníkem Ministerstva 
vnitra a odborem zdravotního zabezpečení MV – oddělením 
ochrany veřejného zdraví k onemocnění COVID-19. 

I přes uvedená opatření byla provedena většina plánovaných 
kontrol na základě plánu interních auditů a kontrol SUZ MV 
na rok 2021, který byl vydán rozhodnutím ředitele SUZ MV 
dne 14. 12. 2020.

U finančních kontrol provedených v roce 2021 nebylo zjiště-
no žádné porušení rozpočtové kázně nebo nesprávné použití 
finančních prostředků. V rámci vnějších kontrol provedených 
externími kontrolními orgány a orgány zřizovatele (Minister-
stvo vnitra) nebylo rovněž zjištěno, že by došlo k porušení 
rozpočtové kázně, jinému porušení zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole nebo vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se 
provádí zákon o finanční kontrole a zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví. 

1) VNĚJŠÍ KONTROLY U SUZ MV V ROCE 2021 VYKONALY TYTO 
STÁTNÍ ORGÁNY, ÚŘADY NEBO INSTITUCE:
Nejvyšší kontrolní úřad
v době od 25. 5. 2020 do 11. 12. 2020 uskutečnil u SUZ MV 
„Kontrolní akci NKÚ č. 20/10 – Peněžní prostředky státu vy-
nakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České 
republiky“, kdy kontrolovanou osobou bylo souběžně také 
Ministerstvo vnitra. 

Cílem kontroly bylo prověřit, zda SUZ MV vynaložila peněžní 
prostředky státu na plnění vybraných cílů migrační politiky 
České republiky hospodárně a efektivně a zda realizace aktivit 
a projektů přispěla k plnění stanovených cílů. Kontrolovaným 
obdobím byly roky 2017 až 2019, v případě věcných souvis-
lostí i období předcházející období do ukončení kontroly.

Kontrole byly podrobeny peněžní prostředky státu vyna-
kládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České 
republiky a to: 

 � Název projektu AMIF/8/01 „Rekonstrukce objektů v PoS 
Havířov a PoS Kostelec nad Orlicí”

 � Název projektu AMIF/14/01 „AZ Havířov – koupě a  re-
konstrukce rozšiřujícího objektu“

 � Název projektu AMIF/16/01 „Zřízení a provoz Centra na 
podporu integrace cizinců pro Středočeský kraj“

 � Název projektu AMIF/20/04 „Provoz Center na podporu 
integrace cizinců 1“

 � Název projektu AMIF/20/05 „Provoz Center na podporu 
integrace cizinců 2“

 � Státní integrační program 

 � Individuální integrační plány – cizinců na zajištění 
integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou 
u vybraných vzorků za roky 2016 až 2019

Na základě závěrů kontrolního protokolu NKÚ nebylo zjiště-
no žádné porušení rozpočtové kázně nebo porušení hospo-
daření s majetkem státu. Ze strany NKÚ byly učiněny závěry 
a uvedeno 23 zjištění. Proti tomuto hodnocení NKÚ podala 
SUZ MV dne 4. ledna 2021 námitky. Na základě podaných 
námitek bylo ze strany NKÚ provedeno přehodnocení závěrů 
a bylo vyhověno v 6 případech, v 5 případech částečně a ve 
12 případech nebylo vyhověno. S  tímto závěrem SUZ MV 
nesouhlasila. Vůči závěru k odvolání proti námitkám a jejich 
částečnému nebo úplnému nevyhovění SUZ MV podala dne 
11. února 2021 odvolání ke Kolegiu NKÚ. Ze strany SUZ MV 
se odvolání týkalo hodnocení individuálních integračních 
plánů. Z 33 plánů bylo hodnoceno 28 efektivními, 3 efektivní 
s  mírnými nedostatky, 1  omezeně efektivní a 1 neefektivní. 
Právě proti hodnocení omezeně efektivním v  1 případu 
a 1 neefektivním případu podala SUZ MV odvolání. Nesouhla-
silo se se závěrem k projektu AMIF/14/01 „AZ Havířov – koupě 
a rekonstrukce rozšiřujícího objektu“, kdy kontrolní komise 
hodnotila v závěru, že projekt je efektivní pouze omezeně. 
S  tímto hodnocením SUZ MV zásadně nesouhlasila, a proto 
se odvolala ke kolegiu NKÚ. Své odvolání navíc podpořila 
Zprávou o  auditu operace Auditního orgánu Ministerstva 
financí ČR ze dne 1. 2. 2021 k projektu AMIF/14/01 Havířov. 

Kontrolní akce NKÚ byla ukončena dne 15. 3. 2021, kdy 
Kolegium NKÚ projednalo odvolání kontrolované osoby SUZ 
MV proti rozhodnutí o námitkách a následně Kolegium NKÚ 
vydalo usnesení č. 8/V/2021. Kontrolní závěr z kontrolní akce 
20/10 Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybra-
ných cílů migrační politiky České republiky NKÚ zveřejnilo 
dne 7. června 2021 společně s Tiskovou zprávu ke kontrolní 
akci č. 20/10.

Samotná kontrola NKÚ probíhala v době pandemie COVID-19 
od 25. 5. 2020 do 11. 12. 2020. Kontrolní protokol NKÚ vedený 
pod spisovou značkou 20/10NKU540/185/20 byl dne 11. 12. 
2020 předán ze strany vedoucí skupiny kontrolujících zástup-
cům SUZ MV. SUZ MV využila práva odvolání a dne 4. 1. 2021 
podala námitky proti některým závěrům protokolu v souladu 
s  ustanovením § 27 odst. 1 zákona  č.  166/1993 Sb.,  o  NKÚ. 
Následným Rozhodnutím o námitkách, vydaném dne 27. 1. 
2021 (pod  spisovou značkou 20/10NKU540/33/21), vedoucí 
skupiny kontrolujících z  podaných 22  námitek vyhověla 
u 5 námitek a u 3 vyhověla částečně. 

SUZ MV podala dne 10. 2. 2021 odvolání ke  Kolegiu NKÚ 
proti „Rozhodnutím o  námitkách“ vzhledem ke skutečnosti, 
že nebylo vyhověno u 14 podaných námitek. Odvolání 
bylo podáno v souladu s ustanovením § 27 odst. 3 písm. c) 
uvedeného zákona. Kolegium NKÚ na  svém V.  jednání dne 
15. 3. 2021 projednalo odvolání kontrolované osoby SUZ MV 
proti rozhodnutí o námitkách a následně Kolegium NKÚ vy-
dalo Usnesení č. 8/V/2021 (pod sp. zn. 20/10NKU30/195/21), 
kterým v námitkách 3x vyhovělo a 2x částečně vyhovělo, a to 
upřesněním k již částečně akceptovaným námitkám. 

V Usnesení Kolegia NKÚ, je uvedeno: „… pokud v kontrolním 
protokolu není vyhodnoceno porušení právních předpisů tak 
ani nebylo zjištěno.“ vyhodnocuje, že z hlediska hospodaření, 

VÝSLEDKY FINANČNÍCH, VNITŘNÍCH 
A VNĚJŠÍCH KONTROL A AUDITŮ



Výroční zpráva 2021   27

efektivnosti, účelnosti, migrační politiky péče o klienty dodr-
žuje a plní ustanovení:

 � zákona č. 325/1999 Sb., o azylu,

 � zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR,

 � zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupová-
ní v právních vztazích, 

 � zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, 

 � zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
všechny zakázky jsou uvedeny na etržišti NEN,

 � zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,

 � zákona č. 563/199 Sb., o účetnictví,

 � zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě,

 � vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon 
č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. 

Při uplatňování námitek včetně námitky: podle jakých kritérií 
NKÚ hodnotil účelnost, efektivnost a  hospodaření projektů 
NP ISF a NP AMIF, nebyla kritéria v jejich odpovědích uvede-
na. Hodnotící kritéria uvedl NKÚ na svých webových strán-
kách až dne 7. června 2021, kdy  zveřejnilo Kontrolní závěr 
z kontrolní akce 20/10 Peněžní prostředky státu vynakládané 

na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky, 
a to v samém závěru a současně dne 7. června 2021 zveřejnil 
Tiskovou zprávu ke kontrolní akci č. 20/10.

Auditní orgán Ministerstva financí ČR
provedl následující audity:

vnější audit pod č. j.: MFISAO-398/2020/5210-8 ze dne 2. 2. 
2021 na využití prostředků na koupi a  rekonstrukci objektů 
v Pobytovém středisku Havířov číslo projektu: AMIF/14/01 ve 
výši 26 211 457,32 Kč. Porušení rozpočtové kázně nebo jiné 
porušení nebylo zjištěno;

vnější audit pod č. j.: MF-17420/2021/5210-9 ze dne 26. 11. 
2021 na „Vybudování čistírny odpadních vod pro objekt 
ZZC Balková“ číslo projektu: AMIF/19/01 ve výši 21 566 018 
Kč. Porušení rozpočtové kázně nebo jiné porušení nebylo 
zjištěno. Auditní orgán MF sdělil SUZ MV, že došlo k  poru-
šení zadání VZ na stavbu ČOV, neboť podle jejich názoru 
se nejedná o podlimitní VZ. Proti tomuto závěru se SUZ MV 
ohradilo a  dne 27. 10. 2021 zaslalo nesouhlasné stanovisko 
s odůvodněním, že veřejná zakázka s ev. č. Z2020-013723 
je podlimitní VZ na stavbu a argumentovala, že neporušila 
pravidla o  nediskriminaci dodavatelů, protože dle výkladu 
MMR využití přímých odkazů v rámci technických podmínek 
zákon o ZZVZ v podlimitním režimu neupravuje. Tato námit-
ka podaná SUZ MV byla Auditním orgánem MF akceptována. 

Také v roce 2021 byla činnost Správy uprchlických zařízení MV významnou měrou ovlivněna pokračující 
epidemií COVID-19. Zde zaměstnanci karanténního zařízení PřS Bělá-Jezová.
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Finanční úřad pro hlavní město Prahu
provedl následující kontroly:

vnější daňová kontrola na základě podnětu a v rozsahu pod-
nětu Odboru fondů EU v  oblasti vnitřních věcí Ministerstva 
vnitra ČR č. j.: MV-57848-98/SFV-2018 ze dne 23. 03. 2021. 
Zpráva o  daňové kontrole č. j.: 6538426/21/2000-31472-
110321 ze dne 27. 7. 2021 byla ukončena s výsledkem – k po-
rušení rozpočtové kázně nedošlo;

vnější daňová kontrola uskutečněná na základě podnětu 
a v rozsahu podnětu Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí 
Ministerstva vnitra ČR č. j.: MV-37899-14/SFV-2019 ze dne 20. 
06. 2019. Zpráva o  daňové kontrole č. j.: 3319978/21/2000-
31472-110321 ze dne 27. 7. 2021 byla ukončena s výsledkem 
– k  porušení rozpočtové kázně nedošlo, neboť vyplacené 
rozpočtové prostředky byly rozpočtově kryty a SUZ MV 
zpochybnění o špatném zaúčtování označených prostředků 
stačila účetně opravit ještě před ukončením projektu;

Odbor fondů Evropské unie v oblasti vnitřních věcí MV
realizoval v roce 2021:

vnější kontrolu č. AMIF/2020/05 pod č. j.: MV-180257-3/SFV-
2020 ze dne 19. 4. 2021 „Provoz Center na podporu integrace 
cizinců I., č. AMIF/20/04“ v celkové částce 21 684 894 Kč. Po-
rušení rozpočtové kázně nebo jiné porušení nebylo zjištěno;

vnější kontrolu č. AMIF/2020/06 pod č. j.: MV-186218-6/
SFV-2020 ze dne 27. 5. 2021 „Výměna oken a dveří v ZZC Bělá 
– Jezová a ZZC Vyšní Lhoty, č. AMIF/19/02“ v částce 8 300 000 
Kč. Porušení rozpočtové kázně nebo jiné porušení nebylo zjiš-
těno. Bylo konstatováno, že vykázané výdaje jsou skutečné 
a z hlediska projektu odůvodněné;

2) INTERNÍ AUDITY, NÁSLEDNÁ VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLA 
DOTACÍ A OBECNÉ KONTROLY V ROCE 2021 V RÁMCI SUZ MV
Oddělení interního auditu a kontroly
V  roce 2021 bylo dle  plánu realizováno 9  následných veřej-
nosprávních kontrol na místě u příjemce dotací s  ověřením 
správnosti použití finančních prostředků VFP 2020 v souladu 
s účelovým vynaložením, hospodárností a efektivností podle 
nařízení MV č. 21/2010. V roce 2021 byly opět veřejnosprávní 
kontroly vykonány administrativní formou, ale díky částeč-
nému uvolnění protipandemických opatření byly některé 
záznamy podepsány při osobních jednáních na jednotlivých 
úřadech příjemců (např. v Kostelci nad Orlicí, Havířově, Vyš-
ních Lhotách, Tisu u Blatna a v Zastávce). Kontroly proběhly 
bez  kontrolních zjištění, které by měly za následek vracení 
části nebo celé dotace. 

Plánované vnitřní audity a kontroly byly v roce 2021 prove-
deny a záznamy z těchto kontrol jsou uloženy v elektronické 
spisové službě. Byla provedena kontrola Rozhodování o ne-
potřebnosti majetku a  způsob naložení s  tímto majetkem, 
kontrola plnění nápravných opatření z  interních auditů 
a  kontrol z  roku. Mimo plánované kontroly a audity byly 
provedeny kontroly vycházející z jiných právních norem, jako 
např. kontroly hotovosti pokladny, telefonních karet a strave-
nek. Pro zpracování závěrečného účtu SUZ MV byl proveden 
plánovaný Audit nastavení vnitřního kontrolního systému.   

Veřejně správní kontrolou dotací obcím v  roce 2021 prošlo 
celkem 1  866  420 Kč bez zjištění neoprávněného použití 
dotačních prostředků. Celkový objem prověřených finanč-
ních prostředků rozpočtu SUZ MV oddělením IAK SUZ MV 
v kontrolovaných oblastech a kontrolovaných obdobích byl 
4 363 487 Kč.

Jednotlivé odbory a samostatná oddělení SUZ MV v době 
mimořádných vládních opatření souvisejících s pandemií 
COVID-19 uskutečnily většinu plánovaných kontrol. 

Organizační odbor
Pověření zaměstnanci realizovali v roce 2021 plánované dílčí 
kontroly u organizačních součástí SUZ MV v těchto okruzích:

 � dodržování pravidel bezpečnostní ochrany areálů,

 � tlumočení po telefonu, fyzické tlumočení, překlady u vy-
braných AZ, ZZC a SIP,

 � smlouvy v IAS, PoS a ZZC,

 � sekretariáty v AZ a ZZC,

 � pohledávky a škody v AZ a ZZC,

 � nakládání s osobními údaji v AZ a ZZC, CPIC, SIP, ředitelství 
SUZ Praha,

 � zpracování podkladů pro Fond kulturních a sociálních 
potřeb v AZ a ZZC,

 � příprava, vydávání a aktualizace interních aktů řízení 
v odborech SUZ MV,

 � program kontrol dodržování zákazu požívání alkoholic-
kých nápojů či zneužívání jiných návykových látek všech 
zaměstnanců SUZ MV.

Na části kontrol se podíleli také zaměstnanci kanceláře 
ředitele. 

Odbor práce s klienty
Pověření zaměstnanci realizovali v roce 2021 kontroly v těch-
to zařízeních SUZ MV:

 � PřS Praha-Ruzyně,

 � PPS Zastávka,

 � PoS Kostelec nad Orlicí,

 � PoS Havířov,

 � PoS a ZZC Bělá pod Bezdězem,

 � ZZC Balková,

 � ZZC Vyšní Lhoty.

Odbor ekonomiky a provozu
Pověření zaměstnanci realizovali plánované kontroly v rámci 
komplexního ověření stanovených postupů v  ekonomicko-
-provozní oblasti u:

 � ZZC a PoS Bělá pod Bezdězem (IAS Předlice),

 � ZZC Balková. 

Odbor Center pro integraci cizinců
Pověření zaměstnanci provedli kontroly v  oblastech vedení 
docházky zaměstnanců, vedení dokumentace a evidence 
klientů a oblasti fakturace za služby těchto centrech:
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 � CPIC pro Středočeský kraj, pracoviště Mladá Boleslav,

 � CPIC pro Středočeský kraj, pracoviště Kutná Hora,

 � CPIC pro Středočeský kraj, pracoviště Příbram,

 � CPIC pro Středočeský kraj, pracoviště Benešov,

 � CPIC pro Středočeský kraj, pracoviště Kladno,

 � CPIC pro Karlovarský kraj,

 � CPIC pro Jihočeský kraj,

 � CPIC pro Olomoucký kraj,

 � CPIC pro Moravskoslezský kraj,

 � CPIC pro Zlínský kraj.

Odbory ZZC a AZ
Prováděly kontrolní činnost v  rámci omezených možností 
při zajišťování svého základního fungování v  době dodr-
žování všech mimořádných opatření nařízených vládou ČR 
a  rezortními opatřeními souvisejícími s  řešením pandemie 
onemocněním COVID-19 a to:

 � Odbor ZZC a PoS Bělá pod Bezdězem – pověření zaměst-
nanci realizovali celkem 12 kontrol,

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

 � Odbor PoS Kostelec nad Orlicí – pověření zaměstnanci 
realizovali celkem 9 kontrol,

 � Odbor PoIS Havířov – pověření zaměstnanci realizovali 
celkem 6 kontrol,

 � Odbor PřS a PoS Zastávka – pověření zaměstnanci realizo-
vali celkem 5 kontrol,

 � Odbor PřS Praha Ruzyně – pověření zaměstnanci realizo-
vali celkem 3 kontroly,

 � Odbor ZZC Vyšní Lhoty – pověření zaměstnanci realizovali 
celkem 7 kontrol,

 � Odbor CPIC – pověření zaměstnanci realizovali celkem 10 
kontrol,

 � Personální a mzdové oddělení – pověření zaměstnanci 
realizovali 5 kontrol. 

AUDITNÍ ZJIŠTĚNÍ: 
Výše uvedené audity, veřejnosprávní kontroly a kontroly 
u odborů a oddělení proběhly bez závažnějších zjištění a lze 
konstatovat, že u SUZ MV nastavené procesy a činnosti fun-
gují a organizace plní své úkoly v souladu s obecně platnými 
právními předpisy, vnitřní kontrolní systém je správně formál-
ně nastaven a je účinný.  Nebyla zjištěna závažná porušení 
interních aktů řízení a zákonných norem, která by vyžadovala 
plnění oznamovací povinnosti vůči finančním orgánům nebo 
orgánům činným v trestním řízení.

Festival kultur v Mladé Boleslavi, jehož spoluorganizátorem je CPIC MB, v roce 2021 navštívilo na dva tisíce 
návštěvníků, kteří mohli shlédnout vystoupení deseti cizineckých komunit.
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IOM – Mezinárodní organizace pro migraci

EASO – Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu

MEDEVAC – Zdravotně humanitární program Ministerstva vnitra 

EU – Evropská unie

AMIF – Azylový, migrační a integrační fond

PČR – Policie České republiky

ÚP – Úřad práce

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ZZ MV – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
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