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Anotace 

Práce charakterizuje rozdíly ve výši nákladů a způsobu financování 

azylových zařízení před a po vstupu ČR do EU.  

V první fázi práce je popsáno jakým způsobem se uděluje azyl v České 

republice a podmínky udělení azylu. Je zde také krátce zmíněn vznik Evropské 

unie a Schnegenského prostoru. Hlavní a zároveň nejdůleţitější část práce se 

zabývá financováním azylových zařízení před a po vstupu ČR do EU a náklady na 

provoz těchto azylových zařízení. Je zde i popsáno jak velký vliv mají mezinárodní 

úmluvy přijaté ČR na azylová řízení.  

V závěru této práce je uvedeno vyhodnocení, zda vstup ČR do EU měl vliv 

na sníţení nebo zvýšení nákladů na provoz azylových zařízení v České republice.  

Klíčová slova: azyl, azylová zařízení, Evropská unie, náklady na provoz 

Summary 

The dissertation characterizes differences in the level of costs and in the 

way of financing of asylum camps in the time before the entrance and after the 

entrance of the Czech Republic to the European Union.   

In the first phase of this dissertation is introduced the way how to grant an 

asylum in the Czech Republic and what were conditions before and after the 

entrance of the Czech Republic to the European Union and subsequently to the 

Schengen area. There is briefly mentioned beginning of the European Union and 

the Schnegen area in this part too. The main and the most important part of the 

dissertation deals with financing of asylum camps before the entrance and after 

the entrance of the Czech Republic to the European Union and with costs of 

asylum camps operation. There is described how big is the influence of 

international conventions adopted by the Czech Republic on asylum camps too. 

In the end of this dissertation there is an evaluation, if the entrance of the 

Czech Republic to the European Union had some influence over decrement or 

increment of asylum camps operation costs.  

Keywords: asylum, asylum camps, European Union, operation costs 
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1. Úvod 

S problémem migrace lidí z jednoho území nebo státu do druhého se 

lidstvo setkávalo jiţ odpradávna. Především se jednalo o stěhování národů i 

různých skupin lidí. Zejména se jednalo o stěhování lidí z náboţenských důvodů, 

válek, ale i z důvodu snahy získat lepší způsob obţivy na  jiném místě. Jednalo se 

především o uprchlíky z méně vyspělých států, kteří viděli snadnější zdroj i způsob 

získávání obţivy ve vyspělejším státě. Zejména tento ekonomický faktor přetrvává 

jiţ od počátku uprchlictví aţ do současné doby. Dalším důvodem je i politické 

pronásledování, které společně s ekonomickým faktorem patří mezi nejčastější 

důvody, proč lidé opouštějí území státu, kde ţijí,  mají tu své rodiny apod. 

V broţuře Uprchlíci v Česku autorka cituje: „Historie uprchlictví na území 

tehdejšího Československa v minulém století je dosti veliká, ať uţ se jednalo o 

příliv uprchlíků z tehdejšího Ruska, kteří hledali v naší zemi útočiště, protoţe se 

obávali o svůj ţivot po ruské revoluci z roku 1917. Ve třicátých letech přišla další 

vlna z fašistického Německa, ale následně se Československo stalo zemí, kterou 

v době od začátku nástupu fašismu začali lidé opouštět, protoţe se báli o svůj 

ţivot. Po roce 1948 aţ do roku 1989 se Československo stalo zemí, kterou začaly 

opouštět tisíce obyvatel především z politických důvodů. V této době opustilo 

Československo více neţ dvě stě tisíc obyvatel a většina těchto uprchlíků získala 

v zahraničí azyl“ [16]. Z důvodů politických změn v tehdejším Československu po 

roce 1989, které vedly k budování nového demokratického státu, se 

Československo začalo stávat zemí, která je postupně vyhledávána lidmi, kteří 

utíkají ze svých domovů jak z politických, ekonomických či náboţenských důvodů 

a v neposlední řadě i válkou postiţených zemí. Pro některé tyto osoby z třetích 

zemí se náš stát stává  cílovou zemí kde chtějí ţádat o udělení azylu, pro některé 

je ČR jen jakousi přestupní zemí odkud mají v úmyslu se vydat dál do západní 

Evropy. 

Cílem této práce bude popsat problémy uprchlíků v České republice, 

vytvořit ucelený přehled, jak se situace vyvíjela od roku 2002 do roku 2008 a 

vyhodnotit především ekonomickou stránku celého problému ţadatelů o azyl 
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v ČR. Jako hlavní bude provést rozbor nákladů na financování azylových zařízení 

v ČR, které spravuje Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, která 

byla zřízena 1.ledna 1996 jako organizační sloţka státu.  

Tato práce se bude soustředit především na zkištění, jaké výdaje vydává 

ČR na financování azylových zařízení od roku 2002 do roku 2008. V tomto 

časovém rozpětí je důleţitá hlavně ta skutečnost, ţe je zde moţnost porovnání 

nákladů, které byly vynaloţeny před vstupem ČR do Evropské unie a po vstupu 

ČR do Evropské unie. Obě srovnávaná období jsou zhruba stejně dlouhá, protoţe 

ČR vstoupila do EU 1. května 2004 a z tohoto důvodu zde bude patrno, jakým 

směrem se náklady pohybovaly a jakou měrou se podílely na ekonomickém 

rozpočtu ČR. Jedná se hlavně o to, zda vstup ČR do EU se projevil sníţením 

výdajů na financování azylových zařízení či nikoliv.  
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2. Udělování azylu v ČR 

2.1. Obecný úvod do problematiky 

2.1.1.  Definice jednotlivých pojmů 

Vzhledem k tomu, ţe cílem této práce je rozbor nákladů na financování 

azylových zařízení, povaţuji za důleţité popsat a vysvětlit jednotlivé pojmy, které 

se  týkají azylového řízení a pouţívají se jak ve světě, tak i v ČR.  

V internetové publikaci Wikipedia jsou citovány následující  důleţité pojmy 

tímto způsobem: „Azyl ( z řeckého slova asylon, útočiště) je ochrana uprchlého 

cizince, který ve státě, jehoţ je občanem, má odůvodněné obavy 

z pronásledování, rasových, náboţenských nebo národnostních důvodů, kvůli 

zastávání určitých politických názorů nebo příslušnosti k určité sociální skupině a 

vzhledem k těmto obavám se nechce nebo nemůţe vrátit zpět do svého 

domovského státu. Azyl můţe být udělen jak z humanitárních důvodů, tak za 

účelem sloučení rozdělené rodiny“ [25].    

„Uprchlík je kaţdá osoba, která se nachází mimo svou  vlast a má 

oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboţenských nebo 

národnostních nebo z důvodu příslušnosti  k určitým společenským vrstvám nebo i 

zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo vzhledem ke 

shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; totéţ platí pro osobu bez 

státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu 

následkem shora zmíněných událostí a která vzhledem ke shora uvedeným 

obavám se tam nechce vrátit“ [26]. 

„Evropská unie (EU) je politická a ekonomická unie, kterou od posledního 

rozšíření v roce 2007 tvoří 27 evropských států. EU vznikla z Evropského 

společenství v roce 1993 na základě Smlouvy o Evropské unii, známější jako 

Maastrichtská smlouva, která navazovala na evropský integrační proces od 

padesátých let. Mezi základní principy EU patří přenesení některých pravomocí 

národních států na Evropské společenství. EU má však pouze ty pravomoci, které 

jí byly svěřeny jednotlivými členskými státy. Cílem EU je vytvoření společného trhu 
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a hospodářské a měnové unie, podpora rozvoje a růstu hospodářství, 

zaměstnanosti a zlepšování ţivotní úrovně a kvality ţivotního prostředí“. ČR 

vstoupila do EU 1. 5. 2004“ [23]. 

„Schengenský prostor (zkráceně Schengen) je území většiny evropských 

států (zemí Schengenské dohody), na kterém mohou osoby překračovat hranice 

smluvních států na kterémkoliv místě, aniţ by musely projít hraniční kontrolou. 

Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku u níţ byla 14. června 

1985 podepsána Schengenská dohoda a v níţ byla 19. června 1990 podepsána 

prováděcí úmluva. Smluvní státy jsou převáţně země Evropské unie, ale i některé 

nečlenské země EU. Do schengenského prostoru spadají i některé ze zámořských 

území členských zemí. ČR vstoupila do Schengenu 21. prosince 2007“ [24]. 

Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. [5] definuje další důleţité pojmy v § 2 

odstavec číslo 1, 2, 3, 6 a 10 následujícím způsobem: 

 Bezpečná země původu je stát, jehoţ je cizinec státním občanem, nebo 

kdyţ se jedná o cizince bez státní příslušnosti, tak je to stát s posledním 

trvalým pobytem. 

 První země azylu,  jedná se o jiný stát neţ ten, kde je cizinec státním 

občanem a v případě osoby bez státní příslušnosti,  kde má trvalé bydliště. 

Je to stát, kde mu bylo uděleno postavení uprchlíka a můţe-li cizinec této 

ochrany vyuţívat a můţe-li se cizinec do tohoto jiného státu bezpečně 

vrátit.  

 Bezpečná třetí země je stát neţ kterého je cizinec státním příslušníkem, 

nebo osoba bez státní příslušnosti stát posledního trvalého bydliště, ve 

kterém cizinec pobýval před vstupem na území a do kterého se můţe 

bezpečně vrátit a poţádat o udělení postavení uprchlíka aniţ by byl 

vystaven pronásledování, mučení a nelidskému zacházení nebo jinému 

trestu. 

 Azylant azylantem je cizinec, kterému byl udělen azyl podle zákona číslo 

325/1999 Sb. o azylu. 
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 Azylová zařízení se pro účely zákona číslo 325/1999 Sb. O azylu rozumí 

přijímací středisko, pobytové středisko a integrační středisko . 

2.1.2. Legislativa 

Právo azylu v naší republice je jiţ zakotveno v článku 43 Listiny základních 

práv a svobod. Tato listina je součástí Ústavy České republiky. V České republice 

je pro posuzování udělení azylu a celkově k problematice azylového řízení 

stěţejní zákon č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o 

Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Dalším důleţitým zákonem  

je zákon číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky [15]. 

Jednou z nejdůleţitějších mezinárodních úmluv je Smlouva o Evropské unii, 

která byla podepsána v Maastrichtu dne 7.2.1992 a vstoupila v platnost 1.11.1993, 

zavedla oblasti spolupráce evropských zemí. Druhou důleţitou mezinárodní 

úmluvou, která má významný vliv na průběh azylového řízení a upravuje 

podmínky, je Dublinská úmluva, která se týká určení státu odpovědného za 

posouzení ţádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropského 

společenství, byla uzavřena v roce 1990 a vstoupila v platnost v roce 1997. 

Další důleţité právní normy, které mají vztah k azylovému řízení jsou 

mezinárodní úmluvy. Především se jedná o Úmluvu o postavení uprchlíků z roku 

1951, která ve všeobecné rovině upravuje právní postavení uprchlíků. ČSFR k této 

úmluvě přistoupila dne 24. 2. 1992 a dále Protokol z roku 1967 týkající se 

právního postavení uprchlíků. Tento protokol ČSFR také podepsala a v platnost 

vstoupil jiţ o rok dříve neţ Úmluva z roku 1951. Jedná se o dva mezinárodní 

nástroje přijaté Valným shromáţděním  OSN. 

Vzhledem k tomu, ţe tato práce je zaměřená především na výdaje, které 

vydává ČR na provoz azylových zařízení, je důleţité se zmínit především  o 

zákonech, které upravují výdaje na tuto oblast, na kterou je ve státním rozpočtu 

ČR vyčleněna určitá finanční částka. Protoţe porovnání výdajů na provoz 

azylových zařízení a následné porovnání se bude týkat období od roku 2002 do 

roku 2008, je nutno uvést zákony o státním rozpočtu ČR, které se vztahují na 
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kaţdý příslušný rok porovnávaného období na porovnání výdajů SUZ v letech 

2002 aţ 2008.  

 Zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2002, jehoţ 

součástí je i rozpočet kapitoly 314 (součástí této kapitoly je i rozpočet 

SUZ) , schváleno PS PČR ze dne 18. 12. 2001 

 Zákon č. 579/2002 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2003, jehoţ 

součástí je i rozpočet kapitoly 314 , schváleno PS PČR ze dne 17. 12. 

2002 

 Zákon č. 457/2003 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2004, jehoţ 

součástí je i rozpočet kapitoly 314 , schváleno PS PČR ze dne 3. 12. 

2003 

 Zákon č. 675/2004 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2005, jehoţ 

součástí je i rozpočet kapitoly 314 , schváleno PS PČR ze dne 15. 12. 

2004      

 Zákon č. 543/2005 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2006, jehoţ 

součástí je i rozpočet kapitoly 314 , schváleno PS PČR ze dne 2. 12. 

2005 

 Zákon č. 622/2006 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2007, jehoţ 

součástí je i rozpočet kapitoly 314 , schváleno PS PČR ze dne 30. 12. 

2006 

 Zákon č. 360/2007 Sb. o státním rozpočtu ČR na rok 2008, jehoţ 

součástí je i rozpočet kapitoly 314 , schváleno PS PČR ze dne 5. 12. 

2007 

Hospodaření Ministerstva vnitra se řídí zejména zákonem o rozpočtových 

pravidlech a vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. a od roku 2005 ve 

znění vyhlášky č. 581/2004 Sb. Tato vyhláška především určuje, jak má vypadat 

průvodní zpráva k návrhu závěrečného účtu kapitoly 314 MV a uvádí podrobné 

informace o plnění příjmů a výdajů resortního rozpočtu MV.   
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2.1.3. Průběh azylového řízení 

Azylová procedura je zde znázorněna od doby, kdy poprvé cizinec poţádá 

o azyl v České republice [5]. Cizinec, který se rozhodl poţádat v České republice o 

azyl, se po provedení vstupních formalit dostaví do přijímacího střediska. V tomto 

přijímacím středisku probíhá tzv. vstupní procedura. Jedná se především o 

zdravotní vyšetření, úkony spojené s identifikací cizince a poté je s cizincem 

v tomto přijímacím středisku zahájeno azylové řízení. Kdyţ skončí tato vstupní 

procedura, je ţadatel o azyl přemístěn do pobytového střediska. V tomto středisku 

čeká na konečné rozhodnutí, zda mu bude udělen azyl či nikoliv. V pobytovém 

středisku má ţadatel nárok na  bezplatné poskytnutí ubytování, stravy, zdravotní 

péče, která je v rozsahu péče hrazené zdravotní pojišťovnou a  jsou zde ţadateli o 

azyl poskytnuty další sluţby [15]. Ţadatel můţe rovněţ po schválení OAMP 

pobývat i v soukromí mimo pobytové středisko, ale i nadále má moţnost vyuţívat 

všech sluţeb v pobytovém středisku. S ţadatelem  o azyl je sepsán pohovor, který 

slouţí ke zjištění všech skutečností,  proč cizinec ţádá o udělení azylu. Tento 

pohovor je s cizincem sepisován v jeho rodném jazyce za přítomnosti tlumočníka. 

Ţadatel o azyl je povinen se na provedení pohovoru po předchozím předvolání 

dostavit. V případě, ţe se  ţadatel na výzvu opakovaně a bez důvodu   

nedostavuje nebo neposkytuje potřebnou součinnost, MV řízení o udělení azylu 

zastaví. Ţadatel můţe kdykoliv v průběhu řízení vzít ţádost zpět a můţe pak 

poţádat MV o úhradu nákladů spojených s návratem do jeho země původu. 

Ministerstvo rozhoduje o tom jestli mu bude cesta hrazena nebo ne.  V případě 

udělení azylu můţe cizinec odejít bydlet do soukromí nebo do Integračního 

azylového střediska. Toto středisko slouţí k dočasnému ubytování ţadatelům, 

kterým byl udělen azyl. Nejdéle zde azylant můţe bydlet 18 měsíců. V případě 

neudělení azylu ministerstvem můţe ţadatel podat ţalobu ke krajskému soudu a 

má právo aţ do konečného rozhodnutí zůstat v ČR. Soud ale nerozhoduje o 

udělení azylu, pouze můţe rozhodnutí zrušit a vrátit věc zpět ministerstvu 

k dalšímu řízení. V případě, ţe soud rozhodne a potvrdí rozhodnutí vydané 

ministerstvem o ukončení řízení o azylu, tak má ţadatel moţnost podat si kasační 

stíţnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Tento soud buď vrátí zpět k dalšímu 
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řízení, nebo neodůvodněnou ţádost zamítne. V tomto případě končí celé azylové 

řízení s ţadatelem [20, 22]. 

2.1.4. Správa uprchlických zařízení 

SUZ vznikla dne 1. ledna 1996 jako rozpočtová organizace Ministerstva 

vnitra České republiky, která je podřízená náměstkovi ministra vnitra pro veřejný 

pořádek a bezpečnost. Otázky azylu a migrace jsou plně v kompetenci těchto tří 

uvedených sloţek Ministerstva vnitra. Jedná se o Správu uprchlických zařízení, 

Odboru azylové a migrační politiky a Policie České republiky .  

SUZ hlavně spolupracuje s vládními a mezinárodními institucemi, 

samosprávou, nevládními organizacemi. Některé níţe uvedené její činnosti jsou 

od roku 2006 spolufinancovány z prostředků Evropského uprchlického fondu, 

zejména se jedná o programy prevence, integrace, repatriací, vybavení středisek. 

Smyslem tohoto fondu je podpora úsilí členských států při přijímání uprchlíků, 

vysídlených osob a řešení těchto důsledků. 

SUZ vznikla rozdělením dřívějšího odboru pro uprchlíky. Rozdělení 

proběhlo hlavně proto, aby, byl oddělen výkon státní správy v oblasti azylové 

politiky a správního řízení o udělení azylu od zabezpečování sluţeb ţadatelům o 

udělení mezinárodní ochrany.  Od 1. ledna 2006 SUZ spravuje i zařízení pro 

zajištění cizinců. ČR zabezpečuje prostřednictvím SUZ ubytování a další sluţby 

ţadatelům, azylantům a zajištěným cizincům. Vše je zabezpečováno na základě 

zákonů č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR a zákona č. 325/1999 Sb. o 

azylu [19, 22]. 

2.1.5. Organizační struktura SUZ 

Organizační struktura SUZ, obr. 1, je vytvořena, aby byla SUZ schopna 

pruţně reagovat zajištěním dostatečných kapacit na změny ve vývoji migrace (a to 

jak v oblasti azylové migrace a dále zajištění kapacit pro cizince, kteří pobývali na 

území České republiky bez právního podkladu a jsou umístěni do zařízení pro 

zajištění cizinců). 
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Vedení a zároveň hlavní sídlo SUZ je v Praze, ul. Lhotecká 7 v prostorách 

Policejní akademie.  V prostorech hlavního sídla se nachází odbory práce s 

klienty, organizační odbor, odbor ekonomiky a provozu, odbor Centra na podporu 

integrace cizinců a také zde pracuje interní auditor [19, 22]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1 - organizační schéma SUZ platné k 30. 3. 2010   

 

2.1.6. Zařízení spravované SUZ   

Hlavním úkolem Správy uprchlických zařízení MV je správa a provoz 

azylových zařízení a zařízení pro zajištění cizinců a poskytování ubytování, stravy 

a dalších důleţitých a nezbytných sluţeb a věcí pro ţadatele o azyl. 

Azylová zařízení jsou rozdělena na přijímací, pobytová a integrační azylová 

střediska, která spravuje SUZ [14].  
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Přijímací středisko slouţí k ubytování nově příchozích ţadatelů o udělení 

mezinárodní ochrany aţ do doby provedení a ukončení nezbytných úkonů 

stanovených právním předpisem. Jedná se zejména o provedení základních 

vstupních procedur jako je identifikace totoţnosti,  zahájení řízení o udělení 

mezinárodní ochrany vstupní pohovor a sociální šetření a  předepsaná vstupní 

zdravotní prohlídka. Přijímací středisko nelze volně opustit. Je zde poskytováno 

ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče a ţadatelé mají k 

dispozici sociální a psychologické sluţby a mohou se účastnit volnočasových 

aktivit.  

Pobytové středisko je typ azylového zařízení, které je určeno k ubytování 

ţadatelů o azyl, kteří prošli předepsanými vstupními procedurami v přijímacím 

středisku, a to po dobu řízení ve věci jejich ţádostí o mezinárodní ochranu. 

Ţadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo vyuţít moţnosti pobytu v 

soukromí. Sluţby, které jsou zde ţadatelům poskytovány jsou obdobné jako 

v přijímacím středisku. Důraz je kladen na sociální práci doplněnou o volnočasové 

aktivity. Jsou zde k dispozici dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, 

hřiště, sportovní vybavení a klienti se mohou účastnit různých kulturních akcí a 

výletů. 

Integrační azylové středisko slouţí k přechodnému ubytování osobám, 

kterým byla přiznána mezinárodní ochrana a které vstoupily do Státního 

integračního programu a poţádaly o dočasné ubytování v integračním azylovém 

středisku. V tomto středisku můţou osoby, kterým byl přiznán azyl pobývat max. 

po dobu 18 měsíců. Tato doba je určena azylantům především k osvojení českého 

jazyka a získání samostatného bydlení a zaměstnání. Sluţby jsou zde 

zpoplatněny. Ubytovací kapacity jsou zde bytovými jednotkami a při ubytování 

jsou respektovány rodinné vazby.  

Zařízení pro zajištění cizinců, je zařízení, které slouţí k vykonání rozhodnutí 

o zajištění cizince a rozhodnutí o správním vyhoštění vydané Policií České 

republiky. Jsou sem umísťováni především cizinci, kteří svým pobytem na území 

ČR se dostaly do rozporu s legislativou. Důraz je zde kladen zejména na úkony 

spojené se ztotoţněním cizince (především se jedná o cizince, který je bez 
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platných dokladů opravňujících k pobytu na území ČR). Zajištěny mohou být jen 

osoby ve věku nad 15 let, a to na dobu maximálně 180 dní. Vnější ostrahu těchto 

zařízení zajišťuje Policie ČR, vnitřní smluvní bezpečnostní agentura. Hlavním 

úkolem  SUZ je v tomto ohledu poskytnutí ubytování a stravy, o celou další řadu 

sluţeb se stará zdravotnický personál a sociální pracovníci [19].  

Poslední zařízení spravované Správou uprchlických zařízení je  Centrum na 

podporu integrace cizinců, protoţe se jedná o zařízení, které zahájilo svoji činnost 

aţ od 1. července 2009 a nebude zahrnuto v této práci do porovnání nákladů 

vynakládaných SUZ v období od roku 2002 do 2008. Uvedené Centrum na 

podporu integrace cizinců má za cíl vytvořit prostor pro dlouhodobou a koncepční 

podporu integrace cizinců. Projekt těchto center je spolufinancován z Evropského 

integračního fondu. Centra především poskytují poradenskou a informační činnost, 

právní poradenství, kurzy českého jazyka, sociokulturní kurzy, internetové 

pracoviště a knihovnu [20, 22].   
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3. Financování azylových zařízení před a po vstupu  

ČR do EU 

  

Rozpočet a vlastní financování azylových zařízení spravovaných Správou 

uprchlických zařízení MV ČR se kaţdý rok řídí zákonem o státním rozpočtu, který 

je kaţdoročně schvalován ke konci roku Poslaneckou sněmovnou Parlamentu  

České republiky. 

Hlavním faktorem, který kaţdý rok ovlivňuje zásadním způsobem čerpání 

rozpočtu je počet ţadatelů o azyl, azylantů a zajištěných osob, kterým Správa 

uprchlických zařízení MV na základě zákona o azylu č. 325/1999 Sb. a zákona č. 

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR zajišťuje ubytování, stravu a další 

servis, který je nutný pro průběh azylového řízení. Dalšími a velmi důleţitými 

faktory které ovlivňují výši rozpočtu, jsou legislativní změny, ke kterým dochází 

v průběhu roku. Jsou to změny, které následují po sestavení rozpočtu na příští 

rok. K legislativním změnám dochází průběţně na základě různých novel zákonů, 

jedná se především o novely zákonů č. 325/1999 Sb. o azylu a zákona č. 

326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR, které se uskutečňují na základě 

aktuální situace, jaká nastává k dané problematice cizinců na území ČR 

v závislosti na mezinárodní situaci [14]. 

3.1. Přehled žadatelů v letech 2002 do první poloviny roku    

            2004 

V uvedeném grafu, obr. 2,  je znázorněn počet cizinců, kteří průběţně 

ţádali o azyl v letech 2002 aţ do vstupu ČR do EU. Jedná se o kolísavé období 

v počtu cizinců ţádajících o azyl. Na tomto období je patrné to, ţe ČR v této době 

nebyla součástí EU a většina cizinců, kteří se dostali nějakým způsobem do ČR, 

ať uţ se jednalo o cizince, kteří přicestovali legální cestou, nebo se jednalo o 

cizince, kteří se dostávali na území ČR nelegálně, tak zde poté ţádali o udělení 

azylu. Důvodem bylo především to, ţe cizinci, kteří se dostávali na území ČR 

nelegální cestou, většinou se jednalo o cizince vyuţívající sluţeb převaděčských 
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organizací, tak po svém zadrţení z obavy, ţe budou vyhoštěni zpět do země 

původu, poţádali v ČR o azyl [21].   

 

obr. 2 - počet žadatelů o azyl za uvedená období 

3.2. Přehled žadatelů v letech od druhé poloviny 2004 do roku 

2008 

V níţe uvedeném grafu, obr. 3, je graficky znázorněn počet cizinců 

ţádajících o azyl po vstupu ČR do EU. Na tomto období je jiţ vidět, ţe zde došlo 

k úbytku počtu cizinců ţádajících o azyl. Počet se kaţdý rok jiţ jen sniţoval a 

oproti období před vstupem ČR do EU se jiţ neprojevil kolísavý stav, ale jednalo 

se o rovnoměrný úbytek cizinců ţádajících o azyl. Pouze rok 2004 ještě není 

moţné plně zahrnout do srovnávaného období po vstupu do EU, protoţe se jedná 

o data pouze za druhou polovinu roku 2004. Tento trend sniţování má pokračující 

charakter. Především se začal projevovat po vstupu ČR do schengenského 

prostoru (ČR se stala součástí schengenu 21. 12. 2007), ale pro toto období jiţ 

není proveden samostatný rozbor vynaloţených nákladů vzhledem k tomu, ţe ho 

nelze samostatně vyhodnotit a porovnat s předchozími obdobími pro malý počet 

srovnávacích materiálů (k dispozici jsou pouze materiály za období roku 2008, rok 

2009 není v současné době kompletně vyhodnocen). Vzhledem k této skutečnosti 

je zde rok 2008, kdyţ uţ ČR byla členem schengenu, zahrnut pouze do období 

vstupu ČR do EU [21].  
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obr. 3 - počet žadatelů o azyl za uvedená období 

3.3. Celkový přehled výdajů SUZ na provoz azylových zařízení 

V grafu, obr. 4, je znázorněna celková výše nákladů, jaké vynaloţila Správa 

uprchlických zařízení MV. Jedná se o srovnávané období od roku 2002 do roku 

2008. 

 

obr. 4 - Celková výše nákladů na provoz SUZ za uvedené období (v tis.) 

 

Z uvedeného obrázku, který zobrazuje výdaje SUZ ve srovnávaném 

období, je vidět, jak náklady na provoz azylových zařízení a zařízení pro zajištění 
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cizinců a vším, co souvisí s provozem těchto zařízení, nerovnoměrně stoupaly a 

klesaly. Klesající tendence se začala projevovat aţ od roku 2007. V celkových 

výdajích SUZ se projevil i počet zaměstnanců, obr. 5, v jednotlivých letech 

porovnávaného období a s tím související výdaje na jejich platy, tyto údaje jsou 

pak dále vyhodnoceny v jednotlivých srovnávaných obdobích. 

Vzhledem k tomu, ţe počty cizinců ţádajících o azyl měly od roku 2003 

klesající tendenci, na vynaloţených nákladech se tato skutečnost začala 

projevovat aţ od uvedeného roku 2007. Toto bylo hlavně zapříčiněno tím, ţe tak 

jak se sniţovali počty ţadatelů o azyl, tak ale nedocházelo ke stejnému sniţování 

výdajů. 

 

obr. 5 - počty zaměstnanců SUZ s průměrným měsíčním platem 

3.4. Vliv mezinárodních úmluv na azylové řízení v ČR 

Na sniţování počtu ţadatelů o azyl, který se jednoznačně začal projevovat 

po vstupu ČR do EU, mělo v důsledku tohoto vstupu,  přijetí mezinárodních úmluv, 

které Česká republika přijala a zavázala se k jejich dodrţování. Jednalo se 

především o mezinárodní smlouvy týkající se přijetí České republiky do EU a 

následně do Schengenu. Velmi důleţitá úmluva pro přijetí ČR do EU je Smlouva o 

Evropské unii, která byla podepsána v Maastrichtu dne 7.2.1992 a vstoupila 
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v platnost 1.11.1993, zavedla oblasti spolupráce evropských zemí. Tato smlouva 

vytvořila novou politickou a hospodářskou strukturu, která sestává z třech pilířů 

Evropské unie. Pro danou problematiku je rozhodující třetí pilíř, který pojal 

azylovou politiku jako zvláštní druh spolupráce v oblasti vnitřních věcí a justice. Po 

začátku platnosti Amsterodamské smlouvy, která je součástí třetího pilíře (jedná 

se o tzv. policejní a soudní spolupráci v trestních věcech), se otázky azylu 

přesunuli do prvního pilíře. 

Jednou ze stěţejních mezinárodních úmluv, kterou se Česká republika 

zavázala dodrţovat, je Dublinská úmluva, která je jiţ zmíněna v kapitole zabývající 

se legislativou. Vstup ČR do EU, následně v roce 2007 do Schengenu a s tím 

přijetí a podepsání mezinárodních smluv, včetně Dublinské úmluvy, má za 

následek klesání počtu ţadatelů o azyl. Hlavním důvodem je to, ţe cizinci ze 

třetích zemí, musí dle přijaté Dublinské úmluvy, kterou se zavázali dodrţovat 

všechny státy EU, poţádat o azyl v první bezpečné zemi. Pro cizince, kteří 

v minulosti nejvíce ţádali v ČR o udělení azylu (jednalo se o státy bývalého 

Sovětského svazu, Afghánistán a další asijské státy) to znamená, ţe Česká 

republika jiţ není ve většině případů první bezpečnou zemí v rámci EU. Většina 

těchto cizinců ţádá o azyl v zemích, jako je Polsko a Slovensko, kteří tvoří tzv. 

vnější hranici Schengenu.  Z  tohoto důvodu cizinci vstupující na jejich území, 

pokud chtějí poţádat o azyl, ve většině případů ţádají zde v těchto uvedených 

státech, pokud nelegálním způsobem neprojdou dále směrem do západní Evropy.  

Vzhledem k tomu, ţe před  vstupem ČR do EU a přijetím Dublinské úmluvy, ţádali 

v ČR o udělení azylu i cizinci, kteří měli jiţ poţádáno v jiné zemi, např. jiţ ve 

zmíněném Polsku a Slovensku,  byl v té době nárůst cizinců oproti současné době 

větší. Jednalo se např. o cizince, kteří měli ţádost o udělení azylu na Slovensku, 

ale rozhodli se ilegálně dostat dále do západní Evropy. Po jejich zadrţení byli tito 

cizinci vráceni zpět do ČR, pokud se jim prokázalo, ţe do SRN se dostali ilegálně 

přes ČR. Po vrácení těchto cizinců zpět do ČR (jedná se o tzv. Readmisní dohodu 

o vracení a předávání cizinců uzavřenou mezi ČR a SRN) poţádali tito vrácení 

cizinci o udělení azylu v České republice.  

V současné době je situace taková, ţe pokud je zjištěno, ţe cizinec poţádal 

o azyl např. na Slovensku, je automaticky v rámci Dublinské úmluvy vrácen zpět 
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do země, kde poţádal o azyl poprvé. Toto je jeden z hlavních důvodů proč 

dochází k postupnému úbytku cizinců ţádajících o azyl v České republice.  

Jedním z dalších důvodů je snaha cizinců ze třetích zemí dostat se především do 

zemí západní Evropy, jako je Velká Británie, SRN, Francie a Itálie. Tito cizinci se 

snaţí především vyuţívat volného pohybu osob v rámci Schengenu a k tomuto 

vyuţívají především sluţeb převaděčských organizací, které jim nelegálním 

způsobem pomáhají dopravit se ze země původu přes vnější schengenskou 

hranici a dopravit je do cílové země. Důvodem je hlavně to, ţe ČR pro většinu 

cizinců není cílovou zemí, ale pouze zemí tranzitní. Jednou z hlavních příčin proč 

se snaţí tito cizinci projevovat snahu dostat se do států západní Evropy je vidina 

lepší ekonomické situace a i ta skutečnost, ţe v zemích západní Evropy je 

mnohem větší komunita těchto cizinců, kteří zde jiţ mají uděleny různé formy 

pobytů nebo i občanství daného státu. 

Dle provedeného vyhodnocení o počtu cizinců, kteří v ČR poţádali o 

udělení azylu, kde je vidět výrazný rozdíl v úbytku mezi jednotlivými srovnávanými 

roky v období po vstupu ČR do EU, obr. 3.  Toto se jiţ nedá jednoznačně říci o 

výdajích v tom samém období po vstupu ČR do EU, obr. 4.  Na uvedeném grafu je 

patrné, ţe výdaje mají rovněţ klesající tendenci, ale jiţ ne v tak velké míře jako při 

počtu ţádostí o azyl. Tato situace je zapříčiněna i tím, ţe v tomto srovnávaném 

období začalo docházet k mírnému zvyšování zajištěných cizinců pobývajících na 

území ČR nelegálně, obr. 6. Jako jedna z hlavních příčin zvyšování zadrţených 

cizinců, kteří pobývají na území ČR nelegálně, je i ta skutečnost, ţe vstupem ČR 

do Schengenu v roce 2007 mělo za následek odstranění policejních kontrol na 

hraničních přechodech, přesunutí činnosti cizinecké policie více do vnitrozemí a 

zvýšení kontrol cizinců pobývajících na území ČR. Tímto krokem byla zajištěna 

větší kontrola dodrţování pobytového reţimu cizinců na území ČR a tím následně 

došlo i k většímu počtu odhalování cizinců pobývajících v ČR nelegálně  a  jejich 

následné umístění do zařízení pro cizince. Toto se týká cizinců  odhalených 

s nelegálním pobytem na území ČR.  Situace, která se dotýká cizinců, kteří byli 

odhalováni v rámci nelegální migrace přes státní hranici, je jiná. U těchto případů 

došlo k výraznému poklesu, z důvodu upuštění kontrol na hraničních přechodech, 

kde byl kontrolován kaţdý jednotlivý cizinec a vozidlo překračující hranici pře 



Josef Cibulka: Udělování azylu v ČR a financování azylových zařízení spravovaných SUZ MV ČR 

 

2010 18 

hraniční přechod i ukončení střeţení tzv. „zelené hranice“(jedná se o provádění 

střeţení státní hranice mimo hraniční přechody) [2, 20]. 

 

obr. 6 - cizinci umístění v zařízeních pro zajištění cizinců 
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4. Náklady na provoz azylových zařízení před a po  

    vstupu ČR do EU 

 

Na základě prováděného rozboru a porovnání nákladů na provoz azylových 

zařízení Správy uprchlických zařízení MV je tato část jiţ zaměřena na jednotlivá 

porovnávaná období  od 1. ledna 2002 do  30. dubna 2004, kdy Česká republika 

vstoupila do Evropské unie a období, které zahrnuje vstup ČR do Evropské unie 

od 1. května 2004 do konce roku 2008. 

4.1. Přehled žadatelů v letech 1990 až 2001 

Pro lepší porovnání jsou zde na grafu ukázány, obr. 7, i počty ţadatelů do 

roku 2001.  Nejvíce osob s uděleným azylem v ČR bylo z Afghánistánu, Arménie, 

Běloruska a Ruské federace. V začátku 90. let bylo mnoho ţadatelů, kterým byl 

udělen azyl z Rumunska. Jednalo se o více jak 400 osob [21].  

 

obr. 7 - počty žadatelů o azyl v letech 1990 až 2001 
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4.2. Náklady před vstupem ČR do EU v období od roku 2002 do 

konce roku 2004 

Zde v této části bude jiţ podrobněji vyhodnocen kaţdý rok, počínaje rokem 

2002 do konce roku 2004. Nejdříve bude za kaţdý daný rok provedeno 

vyhodnocení o počtu ţadatelů o azyl, neboť je to jeden z hlavních faktorů, který se 

významnou měrou podílí a zásadním způsobem ovlivňuje čerpání schváleného 

rozpočtu na daný rok a vyhodnocení dalších provozních výdajů, jedná se hlavně o 

počty zaměstnanců SUZ a náklady s tím spojené. Poté bude vyhodnoceno, zda 

schválený rozpočet pro SUZ vzrostl, nebo klesl. V závěru této kapitoly bude 

provedeno porovnání jakým způsobem se výdaje SUZ pohybovali aţ do doby 

vstupu ČR do EU. 

4.2.1. Přehledy žadatelů o azyl v ČR 

V roce 2002 celkem poţádalo v ČR o mezinárodní ochranu 8484 cizinců. 

Azyl byl z tohoto počtu udělen ve 103 případech, [21], obr. 8.  

 

obr. 8 - počet udělených azylů v roce 2002 
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V roce 2003 poţádalo v České republice o azyl celkem 11400 cizinců. 

Z uvedeného počtu byla mezinárodní ochrana v ČR udělena celkem 208 cizincům 

[21], kteří v tomto roce poţádali o azyl, obr. 9.  

 

obr. 9 - počet udělených azylů v roce 2003 

Celkem bylo v roce 2004 v ČR poţádáno o udělení azylu v 5 459 

případech. Z tohoto počtu byl azyl udělen celkem 142 cizincům [21], kteří poţádali 

o mezinárodní ochranu, obr. 10. 

 

obr. 10 - počet udělených azylů v roce 2004 
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Vzhledem k tomu, ţe Česká republika v tomto roce dne 1. května 2004 

vstoupila do Evropské unie, došlo k celkem velkému sníţení počtu ţadatelů o azyl, 

které se začalo projevovat v druhé polovině roku 2004. Z tohoto důvodu došlo 

k úsporám v oblasti čerpání neinvestičních prostředků. To v přiměřeném rozsahu 

umoţnilo provedení oprav movitého majetku, který byl z minulých let značně 

opotřebován. To bylo zejména zapříčiněno velkou vytíţeností azylových zařízení 

v roce 2003, kdy do ČR proudil větší příliv ţadatelů o azyl z Čečenska. 

4.2.2.  Přehled vynaložených nákladů za dané období 

Pro rok 2002 byl pro Správu uprchlických zařízení MV ČR rozepsán 

rozpočet o celkové výši 313 844 tis. Kč. Celkové výdaje činily 392 673 tis. Kč. 

V konečné fázi za rok 2002 bylo čerpáno 388 296 tis. Kč,  příloha 1.  

Jedním z nejdůleţitějších a určujících faktorů, který má vliv na výdaje SUZ 

je počet ţadatelů o azyl, kterým je zabezpečen veškerý servis v azylových 

zařízeních. Výdaje SUZ se určují podle počtu fyzických pobytových dní ţadatelů o 

azyl v zařízeních. Pro rok 2002 to bylo celkem 748 104 dní. Z celkové částky 

výdajů SUZ je podíl na jeden pobytový den v tomto roce 519,04,- Kč [8]. 

V  roce 2003 SUZ měla výdaje dle schváleného rozpočtu 338 861 tis. Kč.  

Výdaje celkem za rok 2003 činily 433 378 tis. Kč. V konečné fázi za rok 2003 bylo 

vyčerpáno 433 366 tis. Kč, příloha 2. 

Počet fyzických pobytových dní ţadatelů o azyl pro tento rok činil 958 601 

dní. Z celkové částky výdajů SUZ pro rok 2003 je podíl výdajů na jeden pobytový 

den částka 452,09,- Kč [9]. 

V roce 2004 byly pro SUZ výdaje ve výši 334 925 tis. Kč. Po realizaci 

rozpočtových opatření Ministerstva financí a provedených rozpočtových opatření, 

které byly v kompetenci Ministerstva vnitra, byl upravený rozpočet SUZ schválen 

s výdaji v částce 425 496 tis. Kč. V konečné fázi byla nakonec vyčerpána suma ve 

výši 425 504 tis. Kč, příloha 3.  

Počet fyzických pobytových dní ţadatelů o azyl pro tento rok byl 535 665 

dní. Z celkové částky výdajů SUZ pro rok 2004 je podíl výdajů na jeden pobytový 

den částka 690,89,- Kč [10]. 
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4.2.3. Přehled o počtech zaměstnanců a výdajů na mzdy 

V roce 2002 zaměstnávala SUZ celkem 448 zaměstnanců, při původním 

schváleném rozpočtu byl stanoven počet 454 s průměrem platu 12 376,- Kč na 

jednoho zaměstnance a po úpravě rozpočtu bylo stanoveno 456 míst s průměrem 

12 644,- Kč na jednoho zaměstnance, výdaje na platy zaměstnanců znázorňuje 

tabulka, příloha 1. V konečné fázi činil průměrný plat na jednoho zaměstnance 

12 870,- Kč při výše uvedeném počtu 448 zaměstnanců.  Celkový počet 

zaměstnanců se v roce 2002 nepodařilo naplnit v celkovém počtu 8 míst. Hlavním 

důvodem je, ţe se za odcházející pracovníky nepodařil okamţitý nábor nových 

zaměstnanců [8]. 

V roce 2003 zaměstnávala SUZ celkem 458 zaměstnanců, při původním 

schváleném rozpočtu byl stanoven počet 456 s průměrem platu 13 444,- Kč na 

jednoho zaměstnance a po úpravě rozpočtu bylo stanoveno 457 míst s průměrem 

13 854,- Kč na jednoho zaměstnance, výdaje na platy zaměstnanců znázorňuje 

tabulka, příloha 2. V konečné fázi činil průměrný plat na jednoho zaměstnance 

13 824,- Kč při výše uvedeném počtu 458 zaměstnanců.  Celkový počet 

zaměstnanců byl v roce 2003 překročen o jedno místo [9]. 

V roce 2004 zaměstnávala SUZ celkem 447 zaměstnanců, při původním 

schváleném rozpočtu byl stanoven počet 467 s průměrem platu 13 954,- Kč na 

jednoho zaměstnance a po úpravě rozpočtu bylo stanoveno 465 míst s průměrem 

14 900,- Kč na jednoho zaměstnance, výdaje na platy zaměstnanců znázorňuje 

tabulka, příloha 3. V konečné fázi činil průměrný plat na jednoho zaměstnance 

15 467,- Kč, při výše uvedeném počtu 447 zaměstnanců.  Celkový počet 

zaměstnanců se v roce 2004 nepodařilo naplnit v celkovém počtu 18 míst. Místa 

nebyla naplněna jak z důvodu zpřísnění poţadavků ve kvalifikaci u pracovníků 

dětských center a u řidičů z důvodu nízkého platového zařazení. Do platů 

občanských zaměstnanců se především promítlo zvýšení schváleného rozpočtu. 

Toto zvýšení pokrylo dopady přechodu z 12třídní na 16třídní platovou soustavu 

[10]. 
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4.2.4. Přehled zařízení provozovaných SUZ  

V roce  2002 prováděla SUZ správu několika azylových středisek [22], 

příloha 8. Jednalo se především o tyto uvedené druhy: 

 Pobytová střediska Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Červený Újezd, Bělá pod Bezdězem, Bruntál, Zbýšov, Kašava, Seč, 

Stráţ pod Ralskem. 

 Přijímací střediska Praha – Ruzyně, Červený Újezd, Vyšní Lhoty  

 Integrační střediska Jaroměř, Předlice, Zastávka u Brna, Havířov a 

Hošťka. 

 Zařízení pro zajištění cizinců Bálková bylo ve správě Policie ČR. 

V roce 2003 SUZ spravovala tyto zařízení [22]. Jednalo se o : 

 Pobytová střediska Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Červený Újezd, Bělá pod Bezdězem, Bruntál, Zbýšov, Kašava, Seč, 

Stráţ pod Ralskem. 

 Přijímací střediska Praha – Ruzyně, Červený Újezd, Vyšní Lhoty  

 Integrační střediska Jaroměř, Předlice, Zastávka u Brna, Havířov a 

Hošťka. 

 Zařízení pro zajištění cizinců Bálková bylo ve správě Policie ČR. 

V roce 2004 SUZ prováděla správu těchto azylových zařízení [10, 22]:  

 Pobytová střediska Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Červený Újezd, Bělá pod Bezdězem, Bruntál, Zbýšov, Kašava, Seč, 

Stráţ pod Ralskem. 

 Přijímací střediska Praha – Ruzyně, Červený Újezd, Vyšní Lhoty  

 Integrační střediska Jaroměř, Předlice, Zastávka u Brna, Havířov a 

Hošťka. 

 Zařízení pro zajištění cizinců Bálková, Bělá pod Bezdězem, Frýdek-

Místek,Velké Přílepy, Poštorná. Uvedená zařízení byla ve správě 

Policie ČR. 
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4.2.5. Vyhodnocení vynaložených nákladů za dané období 2002 až 2004 

 V závěru je uvedeno celkové vyhodnocení jednotlivých kapitol, jak se 

pohybovaly výdaje, které měla  SUZ na celkový provoz. V grafu, obr. 11, jsou 

uvedeny výdaje dle jednotlivých hodnocených kategorií. V kategorii „ostatní 

provozní výdaje“ jsou zahrnuty kompletní výdaje na ţadatele o azyl a provoz 

jednotlivých zařízení. Celkové výdaje jsou pro názornost zpracovány v grafu, obr. 

4 a celkový přehled ţadatelů o azyl je uveden v grafu, obr. 2. Oba tyto grafy jsou 

znázorněny v kapitole o celkovém přehledu výdajů SUZ na provoz azylových 

zařízení.  

 

obr. 11 - souhrn jednotlivých nákladů 

4.3. Náklady po vstupu ČR do EU v období roku 2005 do konce 

roku 2008          

4.3.1. Přehledy žadatelů o azyl v ČR                

V průběhu roku 2005 poţádalo v České republice o udělení mezinárodní 

ochrany celkem 4 021 ţadatelů o azyl. Z tohoto počtu byl azyl udělen 251 

ţadatelům o azyl [21], obr. 12. 
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obr. 12 - počet udělených azylů v roce 2005 

 

Za období roku 2006 poţádalo o udělení azylu v České republice celkem 

3016 cizinců. Jiţ na tomto počtu je vidět, ţe došlo oproti minulému roku k úbytku 

ţádostí o udělení mezinárodní ochrany. Z uvedeného počtu 3016 cizinců byl 

v tomto roce azyl udělen 268 cizincům [21], obr. 13. 

 

obr. 13 - počet udělených azylů v roce 2006 



Josef Cibulka: Udělování azylu v ČR a financování azylových zařízení spravovaných SUZ MV ČR 

 

2010 27 

V roce 2007 poţádalo v České republice o azyl celkem 1 878 cizinců.  

Oproti roku 2006 došlo k dalšímu sníţení, tento rok to bylo jiţ o 1 138 cizinců. 

Z uvedeného počtu 1 878 získalo azyl 191 ţadatelů o azyl [21], obr. 14. 

 

obr. 14 - počet udělených azylů v roce 2007 

Během roku 2008, který je posledním rokem v celkovém porovnání výdajů 

Správy uprchlických zařízení MV poţádalo o azyl celkem 1 656 cizinců. Azyl byl 

z tohoto počtu udělen celkem 157 ţadatelům o azyl [21], obr. 15. 

 

obr. 15 - počet udělených azylů v roce 2008 
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4.3.2. Přehled vynaložených nákladů za dané období 

Celkové výdaje Správy uprchlických zařízení MV po roce 2005 činily a byly 

rozepsány v celkové výši 347 061 tis. Kč. Po provedení realizace rozpočtových 

opatření Ministerstva financí a rozpočtových opatření ve vlastní kompetenci MV se 

tato částka sníţila na 338 837 tis. Kč. Celkem ale byly v roce 2005 vynaloţeny 

náklady na provoz SUZ ve výši 373 845 tis. Kč, příloha 4. 

Počet fyzických pobytových dní ţadatelů o azyl pro tento rok byl 377 426 

dní. Z celkové částky výdajů SUZ pro rok 2005 je podíl výdajů na jeden pobytový 

den částka 886,41,- Kč [11]. 

Pro rok 2006 byly rozepsány výdaje v celkové výši 288 057 tis. Kč. Při 

realizaci rozpočtových opatření Ministerstva financí ČR byly výdaje navýšeny na 

částku 388 873 tis Kč, ale celková vyčerpaná částka za rok 2006 činila 450 020 

tis. Kč, příloha 5. 

Počet fyzických pobytových dní ţadatelů o azyl pro tento rok byl 455 050 

dní. Z celkové částky výdajů SUZ pro rok 2006 je podíl výdajů na jeden pobytový 

den částka 787,74,- Kč [12]. 

Výdaje na rok 2007 byly stanoveny na částku 382 277 tis. Kč. Po úpravě 

rozpočtu byla částka sníţena na 342 413 tis. Kč. Skutečné výdaje, které SUZ 

vynaloţila v roce 2007 byly ve výši 358 014 tis. Kč, příloha 6. Proti roku 2006 

došlo k poklesu, který souvisí s menším počtem cizinců, kteří poţádali v ČR o azyl 

a z tohoto důvodu byla provedena i redukce zařízení provozovaných SUZ. 

Počet fyzických pobytových dní ţadatelů o azyl pro tento rok byl 383 334 

dní. Z celkové částky výdajů SUZ pro rok 2007 je podíl výdajů na jeden pobytový 

den částka 789,- Kč [13]. 

Výdaje pro rok 2008 byly stanoveny na částku 319 328 tis. Kč. Vlivem úprav 

rozpočtu byla částka za výdaje SUZ sníţena na 315 230 tis. Kč. Nakonec výdaje 

za rok 2008 dosáhly na částku 309 750 tis. Kč, příloha 7. 

Vzhledem k tomu, ţe počet cizinců pro které SUZ zajišťuje veškerý servis, 

ať uţ se jedná o ţadatele o azyl nebo zajištěné cizince, se neustále sniţuje, tak od 
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roku 2008 se jiţ neprovádělo porovnání údajů podle počtu pobytových dní a tím 

související rozpočítání nákladů na jeden pobytový den [14]. 

4.3.3. Přehled o počtech zaměstnanců a výdajů na mzdy 

V roce 2005 zaměstnávala SUZ celkem 424 zaměstnanců, při původním 

schváleném rozpočtu byl stanoven počet 465 s průměrem platu 15 768,- Kč na 

jednoho zaměstnance a po úpravě rozpočtu bylo stanoveno 465 míst s průměrem 

15 585,- Kč na jednoho zaměstnance, výdaje na platy zaměstnanců znázorňuje 

příloha 4. V konečné fázi činil průměrný plat na jednoho zaměstnance 16 763,- 

Kč, při výše uvedeném počtu 424 zaměstnanců.  Celkový počet zaměstnanců se 

v roce 2005 nepodařilo naplnit v celkovém počtu 41 míst. Deset míst zůstalo 

v rezervě MV. Dalších 31 míst se neobsadilo z důvodu neprodluţování smluv na 

dobu určitou a nepřijímání nových zaměstnanců. Hlavní důvod byl ten, ţe začalo 

docházet ke sniţování ţadatelů o azyl z důvodu vstupu České republiky do 

Evropské unie a tím pádem došlo i k omezení provozu jednotlivých azylových 

zařízení. Vliv měly i navrhované změny v legislativě. Jednalo se především o 

novelizaci zákonů 325/1999 Sb o azylu a 326/1999 Sb. o pobytu cizinců. V těchto 

návrzích ještě nebyla známa konečná podoba rozmístění jednotlivých azylových 

zařízení. Konečná podoba byla známa aţ v říjnu 2005 [11]. 

V roce 2006 zaměstnávala SUZ celkem 452 zaměstnanců, při původním 

schváleném rozpočtu byl stanoven počet 454 s průměrem platu 17 259,- Kč na 

jednoho zaměstnance a po úpravě rozpočtu bylo stanoveno 490 míst s průměrem 

17 431,- Kč na jednoho zaměstnace, výdaje na platy zaměstnanců znázorňuje 

příloha 5. V konečné fázi byl průměrný plat na jednoho zaměstnance 18 899,- Kč, 

při výše uvedeném počtu zaměstnanců 452. Celkový počet zaměstnanců se 

v roce 2006 nepodařilo naplnit  v celkovém počtu 38 míst. Tato místa zůstala 

neobsazena z důvodu sníţení pracovních míst v azylovém středisku Červený 

Újezd, začala jeho konzervace a v polovině roku se uzavřel pobytová střediska 

Seč, Kašava a Bruntál [12]. 

V roce 2007 zaměstnávala SUZ celkem 424 zaměstnanců, při původním 

schváleném rozpočtu byl stanoven počet 490 s průměrem platu 18 574,- Kč na 

jednoho zaměstnance a po úpravě rozpočtu bylo stanoveno 499 míst s průměrem 
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18 487,- Kč na jednoho zaměstnance, výdaje na platy zaměstnanců znázorňuje 

příloha 6. V konečné fázi činil průměrný plat na jednoho zaměstnance 20 013,- 

Kč, při výše uvedeném počtu 424 zaměstnanců.  Celkový počet zaměstnanců se 

v roce 2007 nepodařilo naplnit v celkovém počtu 75 míst. Z tohoto počtu 

nenaplněných 75 míst zůstalo 40 míst v rezervě MV a zbylých 35 míst nebylo 

naplněno z důvodu ukončení činnosti středisek Kašava, Seč a Bruntál v roce 2006 

a uzavření zařízení Frýdek – Místek a ukončení pobytového střediska Zbýšov 

k 1.11.2007 [13]. 

V roce 2008 zaměstnávala SUZ celkem 383 zaměstnanců, při původním 

schváleném rozpočtu byl stanoven počet 466 s průměrem platu 19 149,- Kč na 

jednoho zaměstnance a po úpravě rozpočtu bylo stanoveno 466 míst s průměrem 

20 646,- Kč na jednoho zaměstnance, výdaje na platy zaměstnanců znázorňuje 

příloha 7. V konečné fázi činil průměrný plat na jednoho zaměstnance 21 454,- 

Kč, při výše uvedeném počtu 383 zaměstnanců.  Celkový počet zaměstnanců se 

v roce 2007 nepodařilo naplnit v celkovém počtu 83 míst [14]. 

4.3.4. Přehled zařízení provozovaných SUZ 

V období roku 2005 spravovala SUZ následující zařízení [11, 22]: 

 Pobytová střediska Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Červený Újezd, Bělá pod Bezdězem, Bruntál, Zbýšov, Kašava, Seč, 

Stráţ pod Ralskem. 

 Přijímací střediska Praha- Ruzyně, Vyšní Lhoty 

 Integrační střediska Jaroměř, Předlice, Zastávka u Brna, Havířov, 

Hošťka, Bruntál, Stráţ pod Ralskem 

 Zařízení pro zajištění cizinců  Bělá pod Bezdězem, Frýdek-

Místek,Velké Přílepy, Poštorná. Uvedená zařízení byla ve správě 

Policie ČR. 

V tomto roce došlo i k omezení provozu některých zařízení nebo jejich 

uzavření. Důvodem tohoto opatření bylo sníţení počtu cizinců, kteří zaţádali v ČR 

o mezinárodní ochranu po vstupu ČR do EU. Dále se na tomto kroku projevili 
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plánované změny v legislativě, zejména navrhovaná novelizace zákona                

č. 325/1999 Sb. o azylu a zákona č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců. Protoţe 

nebyla známa konečná podoba těchto navrhovaných změn uvedených zákonů, 

proto nebyla zcela jasná podoba uspořádání jednotlivých středisek a ani jejich 

počet. Náklady které byly vynaloţeny v roce 2005 na provoz jednotlivých 

azylových zařízení byly stejně jako  v předchozích letech spojeny hlavně s výdaji 

na potraviny, stravování ţadatelů, lékařská péče, ostraha objektů, kapesné 

podobně. 

V průběhu roku 2006 SUZ spravovala tato zařízení:  

 Pobytová zařízení Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Stráţ pod Ralskem, Zbýšov, Kašava, Seč, Bruntál, Červený Újezd 

(jiţ mimo provoz, pouze údrţba objektu) 

 Přijímací střediska Praha – Ruzyně, Vyšní Lhoty 

 Integrační střediska Jaroměř, Předlice, Zastávka u Brna, Havířov, 

Stráţ pod Ralskem 

 Zařízení pro zajištění cizinců  Poštorná, Bělá pod Bezdězem, Frýdek 

– Místek, Velké Přílepy 

K 30. září 2006 byl ukončen provoz v objektech Kašava, Seč a Bruntál. 

Na základě novely zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. v platném 

znění SUZ provozovala a prováděla správu v roce 2006 zařízení pro zajištění 

cizinců a je určená hospodařit se státním majetkem v areálech zařízení pro 

zajištění cizinců Poštorná, Frýdek-Místek, Velké Přílepy a Bělá pod Bezdězem. Od 

Policie ČR byla převedena pod správu SUZ zařízení pro zajištění cizinců 

Poštorná, Velké Přílepy a Frýdek-Místek. Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé 

Jezové bylo zřízeno místo původního pobytového střediska a na základě tohoto 

prošel areál stavebními úpravami, aby zde mohlo být vybudováno zařízení ve 

kterém budou zajišťováni cizinci dle zákona 326/1999 Sb. o pobytu cizinců [12,22]. 

V roce 2007 byla SUZ provozována následující zařízení:  

 Pobytová střediska Kostelec nad orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Stráţ pod Ralskem, Zbýšov (provoz ukončen k 31. 10. 2007), 
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Červený Újezd (převedeno od SUZ přímo pod MV a nabídnuto 

k prodeji). 

 Přijímací střediska Praha-Ruzyně, Vyšní Lhoty, Velké Přílepy (do 

30.4.2007 a opětovně od 21.12.2007) 

 Integrační střediska Jaroměř, Předlice, Zastávka u Brna, Havířov, 

Stráţ pod Ralskem. 

 Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná, Bělá pod Bezdězem, Frýdek 

– Místek (do 30. 9. 2007), Velké Přílepy ( od 30. 4. 2007 do 21. 12. 

2007) 

Správa uprchlických zařízení MV musela přizpůsobit celkovou strukturu 

provozovaných zařízení v závislosti na sniţování počtu ţadatelů o azyl a zajištění 

cizinců a celkově byla kapacita všech zařízení sníţena o 153 lůţek [13, 22]. 

SUZ  v roce 2008 provozovala tato zařízení : 

 Pobytová střediska Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna, 

Stráţ pod Ralskem 

 Přijímací střediska Praha – Ruzyně, Vyšní Lhoty, Velké Přílepy ( do 

31. 7. 2008, poté bylo zakonzervováno) 

 Integrační střediska Jaroměř, Předlice, Zastávka u Brna, Havířov, 

Stráţ pod Ralskem 

 Zařízení pro zajištění cizinců Poštorná, Bělá pod Bezdězem 

V průběhu roku 2008 SUZ provozovala a prováděla správu v přijímacích, 

pobytových střediscích, integračních azylových střediscích a zařízeních pro 

zajištění cizinců. V porovnání s rokem 2007 došlo k několika změnám jak v počtu 

lůţek v jednotlivých zařízeních, tak i v počtu jednotlivých středisek z důvodu 

měnícího se počtu ţadatelů o azyl a zajištěných cizinců. Vzhledem k této situaci 

bylo v průběhu roku SUZ  operativně reagováno na měnící se počty cizinců. 

Jednalo se především o zvýšení kapacity lůţek v přijímacím středisku ve Vyšních 

Lhotách (+ 5 lůţek). Přijímací středisko Velké Přílepy které bylo otevřeno na konci 

roku 2007, bylo ke dni 31.7.2008 uzavřeno a zakonzervováno. Toto středisko 
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slouţilo jako přijímací středisko pro mezinárodní letiště. Středisko bylo zřízeno pro 

mezinárodní letiště Praha-Ruzyně hlavně z důvodu, ţe nebyla dostatečná 

kapacita v přijímacím středisku Praha-Ruzyně, kde se projevila velká vlna přílivu 

cizinců z Turecka. Tato vlna opadla aţ po zařazení Turecka mezi ostatní země, u 

kterých je povinnost při mezipřistání v ČR mít u sebe platné tranzitní vízum. Tato 

skutečnost měla za následek velké sníţení počtu cizinců z Turecka a v důsledku 

toho došlo k výše uvedenému uzavření přijímacího střediska Velké Přílepy. 

Počet pobytových středisek, příloha 8, ani počet lůţek v těchto střediscích 

se oproti roku 2007 nezměnil.  V zařízeních pro zajištění cizinců došlo pouze 

k navýšení počtu lůţek pro osoby v přísném zajištění. V Bělé-Jezové to bylo 18 

lůţek a v Poštorné 6 lůţek. Během roku 2008, zejména od II. čtvrtletí je mírně 

stoupající tendence zajištěných cizinců [14, 22].  

4.3.5. Vyhodnocení vynaložených nákladů za dané období 2002 až 2004 

V závěrečném shrnutí je uvedeno celkové vyhodnocení jednotlivých kapitol, 

jak se pohybovaly výdaje, které měla  SUZ na celkový provoz. V grafu, obr. 16, 

jsou uvedeny výdaje dle jednotlivých hodnocených kategorií.  

 

obr. 16 - souhrn jednotlivých nákladů 
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V kategorii „ostatní provozní výdaje“ jsou zahrnuty kompletní výdaje na 

ţadatele o azyl a provoz jednotlivých zařízení. Celkové výdaje jsou pro názornost 

zpracovány v grafu, obr. 4 a celkový přehled ţadatelů o azyl je uveden v grafu, 

obr. 3. Oba tyto grafy jsou znázorněny v kapitole o celkovém přehledu výdajů SUZ 

na provoz azylových zařízení. 

V oblasti běţných výdajů došlo v roce 2006 v porovnání s rokem 2005 

k navýšení výdajů o 20. Hlavním důvodem byly zvýšené platby za pronájem 

přijímacího střediska Praha-Ruzyně a pak se hlavně projevilo převzetí provozu 

výše jmenovaných zařízení od Policie ČR.  Jednalo se o navýšení z 170 499 tis. 

Kč na 209 008 tis. Kč. 

Do běţných výdajů jsou zařazeny výdaje za poskytování ubytovacích, 

stravovacích a dalších různých sluţeb ţadatelům o azyl, dále jsou to výdaje na 

samotný provoz azylových zařízení, výdaje za ubytování a poskytnutí stravy 

ţadatelům. Uvedený nárůst o 31 037 tis. Kč. Oproti roku 2005 je v oblasti sluţeb 

způsoben hlavně náklady na cizince umístěných v delimitovaných zařízeních pro 

zajištění cizinců (cizinci zajištěni do zařízení dle zákona 326/1999 Sb. o pobytu 

cizinců), výdaje na tlumočníky, smluvní stravování a dále velkým navýšením 

běţných nákladů s provozem přijímacího střediska Praha-Ruzyně. Velkou poloţku 

tvoří i výdaje na ostrahu ve všech jednotlivých zařízeních [12].  

Další skutečností, která se projevila a má vliv na hospodaření Správy 

uprchlických zařízení MV je to, ţe v druhé polovině roku 2008 přišla ze ţádostí  

OAMP o uzavření smluv na pronájem prostor a zajištění vybavení pro nově vzniklá 

pracoviště, která jsou umístěna ve všech krajských městech. Tyto prostory jsou 

důleţité pro vyřizování trvalých pobytů cizinců, kdy tato agenda přešla od 1.1.2009 

od cizinecké policie na OAMP.  Vzhledem k tomu, ţe došlo ke sníţení nákladů 

během tohoto roku vlivem menšího počtu ţadatelů o azyl, společně ve spojení se 

získáním finančních prostředků z Evropského uprchlického fondu, projevilo se toto 

ve vytvoření úspory v běţných výdajích. Takto vytvořená úspora byla z části 

pouţita jako krytí úhrad nájmů a záloh za pronajaté prostory pro nově vzniklou 

činnost OAMP [14]. 
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5. Závěr 

Cílem práce bylo zhodnotit a provést srovnání jaké vynaloţila SUZ na 

provoz azylových zařízení a vším co s problematikou ţadatelů o azyl souvisí, 

včetně zajištěných cizinců. Rozbor a zhodnocení nákladů SUZ zahrnuje dobu od 

1. ledna 2002 do 30. dubna 2004 (před vstupem ČR do EU) a od 1. května 2004 

do 31. prosince 2008 (po vstupu ČR do EU).  

V této práci, jsou  porovnány výdaje, jaké měla Správa uprchlických 

zařízení MV za dané období (období před vstupem ČR do EU a po vstupu do EU). 

Záměrně byla vybrána srovnávací období od roku 2002 do roku 2008 z důvodu co 

moţná nejpřesnějšího vyhodnocení výše nákladů a z důvodu ţe se jedná o období 

pro které je k dispozici největší mnoţství dostupného materiálu, aby mohlo být 

srovnání vynaloţených nákladů Správou uprchlický zařízení MV provedeno co 

nejvěrohodněji. Jedná se o porovnání výdajů SUZ v období před vstupem ČR do 

EU a po vstupu ČR do EU.  Tato provedená analýza výdajů na provoz azylových 

zařízení má za cíl ukázat, zda vstup ČR do EU měl pozitivní vliv na sniţování 

nákladů na výdaje SUZ.   

Na základě provedeného rozboru bylo zjištěno, ţe vstupem ČR do EU se 

výdaje na provoz azylových zařízení začali postupně sniţovat v důsledku menšího 

přílivu cizinců, kteří v ČR poţádali o udělení azylu, ale jiţ nedochází k tak velkému 

sníţení nákladů na provoz zařízení pro zajištění cizinců, protoţe počet zajištěných 

cizinců má stoupající tendenci, jak je podrobněji popsáno v kapitole o vlivu 

mezinárodních úmluv přijatých ČR na azylové řízení. Vlivem zmenšujícího se 

přílivu cizinců ţádajících o azyl docházelo i k postupnému sniţování zaměstnanců 

SUZ. Tato skutečnost se také promítla do sníţení výdajů SUZ, tyto údaje jsou 

podrobněji vyhodnoceny v kapitolách nákladů k jednotlivým srovnávaným 

obdobím. Je zde také proveden krátký přehled o celkových pobytových dnech 

ţadatelů o azyl v zařízeních a celkové částky na jeden pobytový den. Tyto údaje 

jsou zde uvedeny aţ do roku 2007, v roce 2008 se uţ vyhodnocování tohoto 

kritéria z důvodu nízkého počtu cizinců neprovádělo. Údaj o pobytových dnech 

cizinců, kterým SUZ zajišťovala servis s jejich pobytem v zařízeních byl jeden 
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z hlavních, který určoval výši výdajů SUZ, ale jak  jiţ bylo zmíněno, vzhledem 

k malému počtu cizinců, přestal být tento údaj rozhodující.     

Jedním z řešení, ve kterém bych do budoucna spatřoval moţné další 

sniţování výdajů na provoz azylových zařízení a veškerých souvisejících výdajů, 

nebo alespoň zachování je na současné výši, je moţnost, ţe by se měla i nadále 

více prohlubovat spolupráce jednotlivých sloţek. Jedná se o sloţky, které jsou 

zapojeny do boje s nelegální migrací a i s orgány sousedních států v rámci 

uzavřených mezinárodních smluv. V rámci spolupráce s orgány sousedních států 

by mělo docházet i k častější výměně informací týkajících se boje s nelegální 

migrací. Jako další moţnost, která by mohla mít vliv na sníţení výdajů SUZ, bych 

do budoucna spatřoval v moţné úpravě legislativy, která se týká  úpravy zákona 

číslo 325/1999 Sb. O azylu a zákona číslo 326/1999 Sb. O pobytu cizinců. Mělo by 

se jednat především o změny, které by zpřísnily podmínky ţádosti o udělování 

azylu u cizinců, kteří ţádají o azyl v zařízeních pro zajištění cizinců, kde jsou 

umístěni z důvodu nelegálního pobytu na území ČR a změny související 

s pobytovým reţimem cizinců v ČR. Dále se snaţit důsledněji vyuţívat výše 

uvedené stávající zákony upravující pobyt cizinců na území ČR a pouţívat nové 

přístupy a výklady jednotlivých ustanovení. Důsledkem by měli být dostatečné 

pravomoce policie při kontrole dodrţování pobytu cizinců na území ČR a 

zabránění pobytu cizinců pobývajících na území ČR neoprávněně. Tito cizinci, 

kteří v momentě kdyţ jsou policií kontrolováni a je zjištěna nelegálnost  jejich  

pobytu, v mnoha případech se jedná o cizince bez dokladů a je v danou chvíli 

nemoţnost zjištění jejich totoţnosti, tak jsou umísťováni do zařízení pro zajištění 

cizinců a to znamená navýšení výdajů na provoz těchto zařízení. Cizinci umístění 

v těchto zařízeních se snaţí za kaţdou cenu zůstat jakýmkoliv způsobem v ČR a 

jako nejsnaţší způsob je poţádat o udělení azylu v ČR a to jsou další výdaje na 

provoz azylových zařízení a vším co souvisí s jejich provozem, tak i náklady na 

kaţdého ţadatele o azyl. 
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příloha 1 - výdaje Správy uprchlických zařízení MV ČR za rok 2002 

 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání v roce 
2002 

 a 1 2 3 

Výdaje celkem 313 844 392 673 388 296 

v tom:       

Běžné výdaje 
celkem 300 944 376 288 371 460 

Platy zaměstnanců a 
ostatní platby za prov. 
práci 70 869 72 487 72 487 

v tom: prostředky na 
platy občanských zam. 67 571 69 189 69 189 

OPPP+FKSP 3 298+1 351 3 298+1 384 3 298+1 384 

Povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 23 651 24 949 24 949 

Ostatní běţné výdaje 
(bez výzkumu a 
vývoje) 205 074 277 468 272 640 

Výdaje na fin. a prog. 
Reprodukci majetku) 12 900 16 385 16 836 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

příloha 2 - výdaje Správy uprchlických zařízení MV ČR za rok 2003 

 

 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání v roce 
2003 

a 1 2 5 

Výdaje celkem 338 861 425 741 433 366 

v tom:       

Běžné výdaje 
celkem 318 497 405 192 412 827 

Platy zaměstnanců a 
ostatní platby za prov. 
práci 77 880 80 372 80 372 

v tom: prostředky na 
platy 73 568 75 974 75 974 

OPPP+FKSP 4 312+1 471 4 398+1 519 4398+1 519 

Povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 25 749 27 844 27 844 

Ostatní běţné výdaje 
(bez výzkumu a 
vývoje) 213 397 295 457 303 092 

Výdaje na fin. a prog. 
Reprodukci majetku 
(bez výzk. a vývoje) 20 364 20 549 20 539 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

příloha 3 - výdaje Správy uprchlických zařízení MV ČR za rok 2004 

 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání v roce 
2004 

a 1 2 5 

Výdaje celkem 334 925 425 496 425 504 

v tom:       

Platy zaměstnanců a 
ostatní platby za prov. 
práci 70 357 83 143 82 964 

OPPP+FKSP 3 906+1 407 3 706+1663 3 706+1659 

Povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 24 625 29 975 29 739 

Ostatní běţné výdaje 
(bez výzkumu a 
vývoje) 202 875 264 987 237 606 

Výdaje na financování 
programů reprodukce 
majetku+převod do 
rezervního fondu 31 755 42 022 14 412+55 418 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

příloha 4 - výdaje Správy uprchlických zařízení MV ČR za rok 2005 

 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání v roce 
2005 

a 1 2 3 

Výdaje celkem 347 061 338 837 373 845 

v tom:       

Platy zaměstnanců a 
ostatní platby za prov. 
práci 86 000 85 095 85 290 

OPPP+FKSP 4 892+1 720 4 892+1702 4 292+1710 
Povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 30 100 30 752 30 832 
Ostatní provozní 
výdaje 176 572 168 690 170 499 
Výdaje na financování 
programů reprodukce 
majetku+převod do 
rezervního fondu 47 777 47 706 41 931+39 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

příloha 5 - výdaje Správy uprchlických zařízení MV ČR za rok 2006 

 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání v roce 
2006 

a 1 2 3 

Výdaje celkem 288 057 388 873 450 020 

v tom:       

Platy zaměstnanců a 
ostatní platby za prov. 
práci 93 312 102 496 102 510 

OPPP+FKSP 5  112+1 866  7 006+2 049 7 625+2 050 
Povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 32 659 37 127 37 267 

Ostatní běţné výdaje 114 096 192 427 209 008 

Výdaje na financování 
programů reprodukce 
majetku+rezervní fond 41 012 47 768 67 562+23998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

příloha 6 - výdaje Správy uprchlických zařízení MV ČR za rok 2007 

 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání v roce 
2007 

a 1 2 3 

Výdaje celkem 382 277 342 413 358 014 

v tom:       

Platy zaměstnanců a 
ostatní platby za prov. 
práci 109 333 101 828 101 828 

OPPP+FKSP 7 754+2 187 4 615+2 036 4 553+2 036 
Povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 38 267 36 142 36 127 

Ostatní běţné výdaje 177 371 154 277 158 091 

Výdaje na financování 
programů reprodukce 
majetku+rezervní fond 47 365 43 515 49 759+5 620 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

příloha 7 - výdaje Správy uprchlických zařízení MV ČR za rok 2008 

 

Ukazatel Schválený 
rozpočet 

Upravený 
rozpočet 

Čerpání v roce 
2008 

a 1 2 5 

Výdaje celkem 319 328 315 230 309 750 

v tom:       

Mzdové prostředky a 
související výdaje  107 079 98 604 98 604 

 OPPP+FKSP 4 771+2 142 3 600+1 972 3 593+1 972 
Povinné pojistné 
placené 
zaměstnavatelem 37 478 34 931 34 924 

Ostatní běţné výdaje 132 215 152 686 147 370 

Výdaje na financování 
programů reprodukce 
majetku 35 643 23 437 23 287 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

příloha 8 - seznam zařízení spravovaných SUZ 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pobytové středisko Kostelec n/Orlicí Kostelec n/Orlicí Kostelec n/Orlicí Kostelec n/Orlicí Kostelec n/Orlicí Kostelec n/Orlicí Kostelec n/Orlicí 

  Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov Havířov 

  Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna 

  Červený Újezd Červený Újezd Červený Újezd Červený Újezd Stáž p/Ralskem Stráž p/Ralskem Stráž p/Ralskem 

  Bělá - Jezová Bělá - Jezová Bělá - Jezová Bělá - Jezová Červený Újezd Červený Újezd   

Kašava, Seč, Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál Bruntál 
(již mimo provoz, 
pouze údržba) 

(převedeno od SUZ 
pod MV a nabídnuto 
k prodeji)   

(provoz do 30.6.2006) Zbýšov Zbýšov Zbýšov Zbýšov Zbýšov Zbýšov   

  Kašava Kašava Kašava Kašava   
(provoz ukončen 
31.10.2007)   

  Seč Seč Seč Seč       

  Stráž p/Ralskem Stráž p/Ralskem Stráž p/Ralskem Stráž p/Ralskem       

Přijímací středisko Praha-Ruzyně Praha -Ruzyně Praha -Ruzyně Praha - Ruzyně Praha - Ruzyně Praha - Ruzyně Praha - Ruzyně 

  Červený Újezd Červený Újezd Červený Újezd Vyšní Lhoty Vyšní Lhoty Vyšní Lhoty Vyšní Lhoty 

  Vyšní Lhoty Vyšní Lhoty Vyšní Lhoty     Velké Přílepy Velké Přílepy 

            

(do 30.4.2007 a 

opětovně od 
21.12.2007) 

(do 31.7.2008, poté 

bylo 
zakonzervováno) 

ZZC Bálková  Bálková  Bálková  Poštorná Poštorná Poštorná Poštorná 

(do 31.12.2005 ve správě     Bělá - Jezová Bělá - Jezová Bělá - Jezová Bělá - Jezová Bělá - Jezová 

Policie ČR)     Frýdek - Místek Frýdek - Místek Frýdek - Místek Frýdek - Místek   

Velké Přílepy     Velké Přílepy Velké Přílepy Velké Přílepy (do 30.9.2007)   

(30.4.2007 až 21.12.2007)     Poštorná     Velké Přílepy   

Integrační středisko Jaroměř Jaroměř Jaroměř Jaroměř Jaroměř Jaroměř Jaroměř 

  Předlice Předlice Předlice Předlice Předlice Předlice Předlice 

  Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna Zastávka u Brna 

  Havířov Havířov Havířov Havířov, Bruntál Havířov Havířov Havířov 

  Hoštka Hoštka Hoštka Hoštka, Stráž p/R Stráž p/Ralskem Stráž p/Ralskem Stráž p/Ralskem 

 


