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Vážená paní veřejná ochránkyně práv, 

 
dne 9. září 2015 jste zaslala ministru vnitra zprávu z návštěvy zařízení 

pro zajištění cizinců v Bělé Jezové. Ministrem vnitra jsem byl pověřen k vyřízení této 
záležitosti. 

 
S ohledem na skutečnost, že zpráva byla zaslána též Správě uprchlických 

zařízení Ministerstva vnitra, Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra a Policii 
České republiky, dovoluji si reagovat na celkovou situaci v zařízeních pro zajištění 
cizinců s tím, že ke konkrétním zjištěním se Vám vyjádří zástupci dotčených útvarů. 

 
Ministerstvo vnitra spolu s ostatními dotčenými útvary (zejména SUZ MV 

a Policie ČR) intenzívně řeší situaci v zařízeních pro zajištění cizinců. Opatření 
ke zlepšení celkové situace byla a jsou přijímána průběžně. Níže si dovoluji shrnout 
klíčová opatření: 
 
1. Zvýšení kapacity v zařízeních pro zajištění cizinců 

- otevření dalších zařízení pro zajištění cizinců – v současné době již funguje 
zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách, v nejbližších dnech bude otevřeno 
další zařízení v Drahoňicích  
 - v roce 2016 by dále mělo být otevřeno zařízení pro zajištění cizinců 
v Balkové 
 - zařízení v Bělé Jezové by primárně mělo být určeno pro rodiny s dětmi 
a zranitelné skupiny 
  
2. Situace rodin s dětmi 
 - Ministerstvo vnitra jedná v současné době s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí o zlepšení podmínek pro nezletilé děti v zařízení pro zajištění cizinců. Kromě 
uvolnění kapacity zařízení v Bělé Jezové pro tyto účely je cílem Ministerstva vnitra 
v nejbližší době celkové podmínky pro rodiny s dětmi zlepšit a dále průběžně 
zkvalitňovat. Pro úplnost sděluji, že v době enormní vytíženosti zařízení Bělá Jezová 
byla řada zajištěných cizinců, se kterými byly v zařízení ubytovány děti, převezena 
do zařízení v Zastávce u Brna. Z kapacitních důvodů však nebylo možno tímto 
způsobem řešit situaci všech osob s nezletilými dětmi. 
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3. Navýšení personálních kapacit dotčených útvarů 
 - Správa uprchlických zařízení MV i Policie ČR byly personálně posíleny, resp. 
byl odsouhlasen nárůst počtu pracovních/služebních míst vč. finančního zajištění. 
Zařízení pro zajištění cizinců by po přijetí nových pracovníků měla být personálně 
dostatečně zajištěna. Do doby ukončení výběrových řízení je personální situace 
řešena dočasnými opatřeními (přesun pracovníků z jiných útvarů) tak, aby nebyl 
řádný provoz zařízení narušen. 

 
Závěrem bych Vás rád informoval o tom, že situaci cizinců v zařízeních pro 

zajištění cizinců je věnována ze strany Ministerstva vnitra mimořádná pozornost. 
Průběžně jsou přijímána jak krátkodobá tak i dlouhodobá opatření, která řeší mimo 
jiné aktuální a akutní problémy v těchto zařízeních, ale směřují i k vybudování 
dostatečné kapacity.     
 

 

S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
Veřejná ochránkyně práv 
Údolní 39 
Brno 
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