
 

 

Západočeská univerzita v Plzni, Správa uprchlických zařízení 
Ministerstva vnitra České republiky (SUZ MV) a Univerzita Bayreuth si Vás 

dovolují pozvat na exkurzi: 
 

Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová 
 

dne 5. listopadu 2019, od 12.30 na adrese Jezová 1501, 294 21 Bělá pod 
Bezdězem 

 
V roce 2015, tedy v kritickém období tzv. evropské migrační krize bylo ZZC 

Bělá-Jezová jediným zařízením svého typu v ČR. S rostoucím počtem zajištěných 
cizinců a po otevření nových detenčních center provedlo Ministerstvo vnitra změnu 
koncepce tohoto zařízení. Výsledkem následných stavebních, organizačních i 
personálních změn je, že ve středisku vznikly důstojné podmínky pro pobyt samotných 
zadržených žen, rodin a zranitelných skupin osob včetně dětí, které zde mohou 
pobývat se svými rodiči, a jsou zde tedy vytvořeny podmínky zohledňující jejich 
specifické potřeby.  

Toto zařízení je jedním z pilířů efektivní návratové politiky ČR a slouží pro 
zajištění cizinců, kteří se na území ČR dostali do rozporu se zákony a kterým bylo 
vydáno rozhodnutí o zajištění za účelem správního vyhoštění, mají být transferováni 
do jiného státu EU podle tzv. dublinského nařízení a u kterých panuje obava z útěku, 
či jsou v postavení žadatelů o udělení mezinárodní ochrany. 

Realizované změny, jejichž cílem je minimalizace dopadů zajištění na psychiku 
rodin s dětmi a dalších zranitelných skupin osob, také zohledňují doporučení Veřejné 
ochránkyně práv ČR a Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 

 
Program exkurze: 

12.30 Uvítání ředitelem SUZ panem Pavlem Bacíkem a představení poslání a 
funkce SUZ MV a ZZC Bělá-Jezová 

14.00  Prohlídka ZZC 
15.30  Konec prohlídky 

 
Exkurze bude probíhat v anglickém jazyce. Účast je bezplatná.  
V případě zájmu o účast či jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na Jana 

Pěchotu (ZČU), e-mail jpechota@kbs.zcu.cz, tel. 735 713 945.  
 
 
Tato akce se koná v rámci projektu Migrace a integrace v česko-bavorském 

příhraničním regionu: Analýza, strategie, spolupráce a řešení, který společně řeší 
Západočeská univerzita v Plzni a Univerzita Bayreuth. 
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Více o Správě uprchlických zařízení Ministerstva vnitra: 
Jedná se o organizační složku státu, jež spadá do působnosti prvního náměstka 

ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti a policejního vzdělávání. 
Organizace byla zřízena k 1. lednu 1996. Vznikla vyčleněním z tehdejšího odboru pro 
uprchlíky (nyní odbor azylové a migrační 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 části migrační a integrační politiky státu. 

Od počátku svého fungování provozuje SUZ MV azylová zařízení – přijímací a 
pobytová střediska pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany a integrační azylová 
střediska pro držitele mezinárodní ochrany. Od roku 2006 SUZ MV provozuje zařízení 
pro zajištění cizinců, kam jsou umísťovány osoby, které na území České republiky 
pobývají nelegálně. Od roku 2009 SUZ MV provozuje také síť Center na podporu 
integrace cizinců v deseti krajích. V roce 2017 se SUZ MV stala generálním 
poskytovatelem integračních služeb v rámci Státního integračního programu. 

 
Více o Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová: 
Součástí zařízení je dětské centrum s učebnou a hernou, které funguje jako 

předškolní zařízení a kde s dětmi pracuje zkušená vychovatelka, která se stará o jejich 
všestranný rozvoj. Volnočasové aktivity se přizpůsobují dle aktuální věkové kategorie 
a jsou pořádány i výlety a sportovní akce mimo zařízení. Dále se v areálu nachází 
víceúčelové hřiště a velká tělocvična. Bezpečnostní prvky jsou upraveny za účelem 
minimalizace dopadu detenčního typu zařízení na děti a prostor i přes režimový 
charakter nepůsobí jako detence či jako věznice. Cizincům jsou k dispozici sociální 
pracovníci a pedagogové volného času, kteří jsou vysoce kvalifikovanými profesionály. 
Také je zajištěn přístup k internetu, služby tlumočníků, právní a psychologické 
poradenství. Samozřejmostí je stravování s možností volby preferencí, kvalitní 
zdravotní péče i zajištění povinné školní docházky. 

 
Více o projektu: 
Projekt Migrace a integrace v česko-bavorském příhraničním regionu zkoumá 

dopady migrace na analyzovaný region a propojuje zástupce akademických, vládních 
i nevládních institucí z obou stran česko-bavorské hranice angažujících se v oblasti 
integrace. Cílem projektu je formulovat praktická doporučení založená jak na terénním 
výzkumu mezi migranty, tak na zkušenostech širokého spektra institucí, které se věnují 
každodenní práci s migranty. Projekt je podpořen z programu INTERREG – Cíl EÚS. 

 


