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Vážená paní veřejná ochránkyně práv, 
 

zasílám Vám své vyjádření ke zprávě z návštěvy Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-
Jezová, vedeného pod Vaší sp. zn. 33/2016/NZ/NM ze dne 22.12.2016. 
K výše uvedené věci a k jednotlivým Vámi navrženým opatřením v zařízení pro zajištění 
cizinců uvádím následující vyjádření: 
k 1. "Odstraňte všechny mříže z oken a katry na příjmovém oddělení. " 

Mříže z oken a katry na příjmové místnosti budou odstraněny, a to po dohodě se Správou 
uprchlických zařízení v nejbližším možném termínu. 
k 2 "Zajistěte důstojnější místnost pro provádění osobních prohlídek, vybavenou 
rohožemi a odkládací plochou pro oblečení."  
Místnost pro provádění osobních prohlídek bude vybavena rohožemi a odkládací plochou 
pro oblečení. Vzhledem k možnostem dislokace v prostorách zařízení pro zajištění cizinců 
nelze zajistit jinou místnost pro provádění osobních prohlídek.  
k 3. "Zrušte stálý dohled pracovníků SBS v obytných budovách."  

Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. 
k 4. "Odstraňte kovové zábrany v oknech a dveřích na balkon." 

Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. 
k 5. "Zajistěte cizincům celodenní přístup do lednice pro ukládání potravin. 
Průběžně je informujte o této možnosti." 

Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. 
k 6. "Odstraňte katr před prostorem s volnočasovými aktivitami." 

Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. 
k 7 "Umožněte cizincům mít u sebe zapalovač." 
Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. Do zařízení pro zajištění cizinců je zák. č. 
326/1999 Sb. cizincům zakázáno vnášet věci, které by mohly ohrozit život a zdraví osob. 
Kouření v prostorách zařízení pro zajištění je kouření zakázáno. Zajištěné osoby kouří 
venku, kde je jim cigareta připálena ze strany pracovníka SBS. 
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k 8. "Zajistěte pro cizince levnější telekomunikační služby." 

Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. 
k 9. "Odstraňte všechny vnitřní ploty a ostnaté dráty v zařízení." 

Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. 
k 10. "Omezte eskortování pracovníky SBS při pohybu cizinců po venkovních 
prostorách areálu." 

SBS není oprávněna provádět eskortu. Nejedná se o eskorty. Je v kompetenci Správy 
uprchlických zařízení. 
k 11. "Zrušte pochůzky se psy uvnitř areálu." 
Je v kompetenci Správy uprchlických zařízení. 
 
S pozdravem  
 
 plk. Mgr. Milan Majer 
 podepsáno elektronicky 
 
 
Vážená paní 
Veřejná ochránkyně práv 
Mgr. Anna Šabatová, Ph. D. 
Údolní 39 
602 00 Brno 
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