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Zařízení pro zajištění cizinců Bělá Jezová - zaslání vyjádření 

Zasílám své vyjádření k Vašim zprávám ze dne 9. září 2015 a 13. října 2015 vedené pod 
sp. zn. 24/2015/NZ/OV, které se týkají Zařízení pro zajištění cizinců Bělá Jezová. 

K výše uvedené věci a na základě jednotlivých Vámi navržených opatření uvádím 
následující: 
k 1. Zajistit zacházení, které je v souladu s mezinárodními závazky České republiky 
a právy vyplývajícími ze zákona o pobytu cizinců. 
K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. Nad rámec lze ze 
strany Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen "ŘSCP") uvést, že všem zařízením pro 
zajištění cizinců byl ředitelen ŘSCP vydán pokyn, aby s okamžitou platností byla ze strany 
policie zajištěným cizincům dána možnost uplatnění práva podle ustanovení  
§ 144 odst. 3 zák. č. 326/1999 Sb. a přijímat v zařízení návštěvy advokáta nebo zástupce 
právnické osoby, který prokáže, že předmětem její činnosti je oprávnění poskytovat právní 
pomoc cizincům. Současně bylo stanoveno, aby nebyly ze strany policistů činěny žádné 
obstrukce s uplatněním práva cizince na právní pomoc a uvedenému cizinci byla 
umožněna návštěva právní pomoci. 
k 2. Okamžitě ukončit ubytovávání osob v tělocvičně a v buňkách v lese. Ukončit 
společné ubytovávání žen s muži a nezletilých s dospělými, s výjimkou osob 
blízkých. 

K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. 
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k 3. Za stávajících podmínek, které ve vztahu k dětem představují porušování čl. 3 
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, neumisťovat rodiny s dětmi 
do Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová.  
K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. Policie rozhoduje o 
zajištění cizince a v případech, kdy spolu se zajišťovaným cizincem je nezletilý cizinec, je 
současně rozhodnuto o umístění nezletilého cizince společně s jeho doprovodem. V rámci 
rozhodování však nestanovuje konkrétní místo, kde cizinec bude zajištěn. O umístění 
cizince do konkrétního zařízení rozhoduje provozovatel. 
k 4. Garantovat poskytování bezplatné právní pomoci zajištěným osobám a 
aktivně participovat při zajištění její faktické dostupnosti.  

Garantování bezplatné právní pomoci není v kompetenci policie. Druhé části věty odkazuji 
na své vyjádření v bodě 1. 
k 5. Změnit skladbu personálu tak, aby práci s umístěnými zajišťovali výhradně 
civilní zaměstnanci. Uniformované pracovníky využívat pouze ke střežení.  
K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. 
k 6. Ukončit demonstraci síly skrze policisty v kuklách, helmách a se psy.  
Přítomnost policistů v kuklách, helmách a se psy byla ze strany policie prováděna po 
nepokojích, které vznikly v Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé Jezové, a to s cílem zajistit 
ochranu veřejného pořádku a bezpečnost mezi cizinci, kteří narušovali veřejný pořádek.  
V současné době probíhá ze strany policie pouze vnější ostraha zařízení pro zajištění 
cizinců. Pokud policie vstupuje do vnitřní části zařízení pro zajištění cizinců, tak pouze na 
základě žádosti provozovatele, a to k provedení požadovaného úkonu. Střežení v rámci 
vydávání stravy již policie neprovádí. 
k 7. Zajistit služby adekvátního počtu tlumočníků a zabezpečit jejich služby pro 
zdravotnické zařízení.  

V rámci prováděných úkonů v souvislosti se správním řízením probíhá veškerá 
komunikace za přítomnosti tlumočníka. Odbory cizinecké policie byly opětovně poučeni  
povinnosti v řízení z moci úřední ustanovit tlumočníka. 
k 8. Posílit sociální práci v zařízení za účelem zvýšení informovanosti umístěných 
osob a zajištění jejich základních sociálních potřeb. 

K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. 
k 9.  Aktivně pomáhat se zjišťováním situace a slučováním příbuzných, ať už v 
rámci zařízení v České republice, anebo do zahraničí. 
Policie se podílí na slučování s rodinou, pokud takové skutečnosti jsou zjištěny.  

k 10. Přijmout vhodná opatření v souvislosti s příchodem zimy, zejména ukončit 
ubytovávání rodin s dětmi v buňkách a zajistit adekvátní ošacení a obuv, zvláště pro 
děti.  

K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. 
k 11. Ukončit účtování úhrady nákladů spojených se zajištěním osob za účelem 
přemístění dle nařízení Dublin III, neboť proto neexistuje zákonný podklad. 
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K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. 
k 12. Zajistit psychologickou podporu pro personál zařízení. 
K navrhovanému opatření je příslušný provozovatel, nikoliv policie. 

Nad rámec výše uvedeného sděluji, že ze strany ŘSCP byla přijata odpovídající opatření, 
aby opětovně nedocházelo k situaci, že pracovníci Kanceláře veřejné ochránkyně práv 
nebudou ze strany policie vpuštěni do zařízení pro zajištění cizinců s elektronickými 
záznamovými zařízeními. 
 
 plk. Mgr. Milan Majer 
 ředitel 
  
 v z. plk. Mgr. Jan Kučera v.r. 

 
 
Za správnost vyhotovení: 

plk. Mgr. Soňa Szelesová 
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