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Anotace 
 
Studie se zabývá možností vzniku sociogenní mimořádné události v azylových zařízeních na 
území České republiky. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy, které souvisejí 
s problematikou. Druhá kapitola se věnuje uprchlictví v České republice, je zde popsána 
azylová procedura a uveden výčet azylových zařízení na území České republiky. Třetí kapitola 
obsahuje definici sociogenní mimořádné události. Čtvrtá, pátá, šestá a sedmá kapitola jsou 
praktické části studie, ve kterých je dotazníkové šetření se zaměstnanci azylových zařízení, 
dále případová studie, monitoring otevřených zdrojů a dále informace od Policie České 
republiky. Osmá kapitola stručně shrne praktickou část a v závěru je zhodnocen současný 
stav možnosti vzniku sociogenní mimořádné události v azylovém zařízení. 
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Sociogenic Extraordinary Situations, Related to the Assylum Centers on the Territory  
of the Czech Republic 
 
This study focuses on the possibility of a sociogenic emergency in asylum facilities in the 
Czech Republic. The first chapter outlines the basic concepts related to this issue. The 
second chapter looks at the refugees’ situation in the Czech Republic, particularly describing 
asylum procedures and overview of the asylum facilities in the Czech Republic. The third 
chapter contains a definition of the sociogenic emergency. The fourth, fifth, sixth and 
seventh chapter cover the practical part of this dissertation, specifically there is a survey of 
asylum shelters’ employees, case study, monitoring of open sources and information from 
the Police of the Czech Republic. In the eighth chapter is a brief assessment of the practical 
part and the final part of the dissertation looks at the assessment of a current state of the 
sociogenic emergency possibility in asylum facilities. 
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Úvod 
 
 Problematika rasismu nebo xenofobie souvisí s řešením migrace po roce 1989  
a s postojem k uprchlíkům, kteří žádají v jiném státě o azyl. Stát tuto „problematiku“ řeší 
vytvořením legislativního rámce a také přistoupením k mezinárodním dohodám, které se 
problematiky uprchlíků týkají. Do roku 1989 na území České republiky převažuje „bílá“ 
populace, neboť hlídané hranice zabraňovaly nejen útěku do zahraničí, ale i přílivu uprchlíku 
na území státu. V současné době se migruje z ostatního světa do Evropy – Evropa je ve 
srovnání s ostatními kontinenty „bohatá“, a to i včetně státu jako je Česká republika.  
V 90. letech XX. století byly hlavní příčinou mezistátní, ale i vnitrostátní migrace válečné 
konflikty, politické pronásledování, náboženské boje, kmenové genocidy nebo ekologické 
katastrofy. 

Cílem současné migrace je v daleko větší míře zlepšení ekonomické situace 
jednotlivce nebo celé rodiny. 
  Obyvatelstvo České republiky je národnostně a rasově homogenní. Má to svoje 
historické příčiny, dané holocaustem prováděným fašisty, odsunem Němců ze Sudet, 
čtyřiceti lety izolace země za reálného socialismu i rozpadem Československa na dva státy.1 
Zdejší veřejnost tak nebyla ve větší míře dlouhodobě konfrontována s tzv. „jinými“ lidmi, což 
se odrazilo na jejím formování. 

Po socioekonomických změnách na přelomu let 1989 a 1990 se hranice tehdejšího 
Československa otevřely, a to pro migraci „oběma směry“. Co se týče aspektu imigrace, země 
nebyla ani významnou zdrojovou, ale ani cílovou zemí pro mezistátní migraci, ale sehrávala 
spíše roli země tranzitní – mostu, přes který se přecházelo dále na „západ“. 
 Po mnoha změnách, v rámci ekonomiky státu či změně zákonů dotýkajících se např. 
pracovních podmínek, se Česká republika stala zemí, která začala migranty lákat mnohem 
více. V posledních letech se tedy Česká republika stala tzv. cílovou zemí uprchlíků, a to 
včetně důvodu členství v Evropské unii, po roce 2007 i s ohledem na vstup do 
Schengenského prostoru. 
 S přílivem cizinců na území České republiky, resp. žadatelů o mezinárodní ochranu, se 
museli vytvořit ubytovací podmínky pro tyto žadatele. Vznikaly nejdříve uprchlické tábory, 
poté se tyto tábory přejmenovaly na azylová zařízení, která jsou rozdělena podle jejich účelu. 
 V azylových zařízeních na území České republiky (nejenom na území České republiky) 
se nachází „mix“ celosvětových náboženství, kultur, přesvědčení, ale také i předsudků vůči 
ostatním lidem. Jak tito lidé spolu dokážou žít pod „jednou střechou“, když jim ve světě 
nestačí území, které má své hranice. Dochází ke střetům uvnitř těchto azylových zařízení 
nebo lidé spolu dokážou vyjít, když je spojují obdobné problémy s integrací? Protestují 
(jakýmkoliv způsobem) žadatelé o mezinárodní ochranu v azylových zařízeních? Jak se 
k těmto azylovým zařízení staví obyvatelé měst, kde se tyto azylové zařízení nacházejí? Mají 
s jejich výstavbou a samotným fungování problém? Může tedy vně/uvnitř azylových 
zařízeních na území České republiky dojít k sociogenní mimořádné události? Kdo je 
zodpovědný za řešení těchto mimořádných událostí? Cílem studie je najít odpovědi na tyto 
otázky. 

                                            
1
 Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník: zdroje a formy rasismu a netolerance, informace o národnostních 

menšinách (hry a cvičení pro žáky a studenty). Vyd. 1. Editor Tatjana Šišková. Praha: Portál, 1998, 203 s. ISBN 
80-717-8285-8. 
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V souvislosti s tématem studie byly naformulovány následující hypotézy: 
 
Hypotéza č. 1: V rámci České republiky nejsou v současnosti incidenty (sociogenní 

povahy či jiné) výjimkou, ať již v rámci azylových zařízení nebo v jejich bezprostředním okolí. 
Hypotéza č. 2: Postoje veřejnosti ve sledované oblasti více formuje bulvární 

medializace některých případů, než reálná statistika. 
Hypotéza č. 3: Součinnost aktérů, zainteresovaných (alespoň teoreticky) do řešení 

problémů, souvisejících s azylovými zařízeními, je v rámci České republiky na dobré úrovni. 
 

Text je rozdělen do celkem osmi kapitol. V první kapitole jsou vymezeny základní 
pojmy. Druhá kapitola má název Uprchlictví v České republice a jsou zde informace o azylové 
proceduře v České republice, dále jsou zde popsána jednotlivá azylová zařízení v České 
republice a princip jejich fungování. Třetí kapitola se věnuje definici sociogenní mimořádné 
události. Čtvrtá až sedmá kapitola, jsou kapitoly, kde se autorka snaží prostřednictvím 
dotazníků, rozhovorů, případové studie a monitoringem otevřených zdrojů zjistit, zda může 
dojít k sociogenní mimořádné události v azylových zařízeních na území České republiky. 
V osmé kapitole je krátké zhodnocení praktické části a v závěru se autorka pokusila zhodnotit 
současný stav možnosti vzniku sociogenní mimořádné události v azylovém zařízení na území 
České republiky. 
 Studie vychází z údajů a informací poskytnutých správou uprchlických zařízení, dále 
z právních předpisů související s azylovou problematikou a také z internetových zdrojů. Dále 
z literatury týkající se sociogenních mimořádných událostí, negativních sociálních jevů/ 
konfliktů, azylové procedury, azylového řízení. 
 
1.   Vymezení základních pojmů 
 
 Na začátku autorka vymezí několik pojmů, které s obsahem studie úzce souvisí.  
 
1.1 Pojem uprchlík 
 

Definice uprchlíka vychází z Úmluvy o právním postavení uprchlíků, kde se pojem 
uprchlík vztahuje na osobu, jenž se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před 
pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů 
příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 
neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti; 
totéž 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 nebo nemůže vrátit.2 
 
1.2 Pojem žadatel o azyl 
 

Žadatelem o azyl se rozumí osoba, která o sobě tvrdí, že je uprchlíkem a žádá  
o mezinárodní ochranu před pronásledováním nebo nebezpečím vážné újmy v zemi původu. 

                                            
2
 Pokud není uvedeno jinak, definuje stěžejní pojmy Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951. 
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Uprchlík je tedy nejdříve žadatelem o azyl, ale ne každý žadatel se stane azylantem. Pokud 
„uprchlík“ podá žádost o azyl, tak v době, kdy je o jeho žádosti rozhodováno, má postavení 
žadatele o azyl, v České republice se jedná o žadatele o mezinárodní ochranu.3 

 
1.3  Pojem azylant 
 

Azylant je osoba, které byl podle vnitrostátních předpisů udělen azyl (v České 
republice se jedná o udělení mezinárodní ochrany formou azylu), a to po dobu platnosti 
rozhodnutí o azylu.4 
 
1.4 Pojem azylové zařízení  
 
 V České republice existují tzv. azylová zařízení, která jsou zřizována ministerstvem 
vnitra a slouží k ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu formou azylu. Existují tři druhy 
azylových zařízení, a to přijímací středisko, pobytové středisko a integrační azylové 
středisko.5 Zvláštní kategorií je zařízení pro zajištění cizinců.6 V kapitole 2.3 Azylová zařízení, 
rozebere autorka jednotlivá azylová zařízení podrobněji. 
 
1.5  Pojem azylová procedura 
 
 Žadatelem o azyl se osoba stane podáním žádosti o azyl na hraničním přechodu, 
v přijímacím středisku, dále na odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie za 
podmínky, že se dostavil dobrovolně a další možností je podání žádosti v zařízení pro 
zajištění cizinců. Odbor azylové a migrační politiky je orgánem rozhodujícím ve správním 
řízení o žádosti o mezinárodní ochranu formou azylu, zatímco Správa uprchlických zařízení 
spravuje uprchlická střediska a jejím hlavním cílem je poskytování základních sociálních 
služeb. Odbor azylové a migrační politiky by měl rozhodnout o žádosti o mezinárodní 
ochranu do 90 dnů7, ovšem mnoho žadatelů čeká na rozhodnutí i několik let. Mezinárodní 
ochrana formou azylu je udělena tehdy, je-li během řízení skutečně zjištěno pronásledování 
žadatele z důvodů, které jsou uvedeny v Úmluvě.8  
 
1.6 Mimořádná událost 
 

Mimořádnou událostí se rozumí škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností 
člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 
prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.9 
 
1.7  Sociogenní mimořádná událost 

                                            
3
 § 2 odst. 4, odst. 5 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 

4
 § 2 odst. 6 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 

5
 § 79 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 

6
 § 130 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 

7
 § 27 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 

8
 Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951. 

9
 § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 
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 Možné vymezení pojmu „sociogenní mimořádná událost“ je událost do jisté míry 
predikovatelnou, částečně nebo zcela neovládánou (avšak odpovědné orgány se ji snaží 
dostat pod kontrolu), časově a prostorově ohraničenou událost v sociální realitě, která 
vznikla v důsledku narušení sociálních vztahů, jež se manifestovala jako sociální konflikt 
(konkrétní sociální skupina se snaží prosadit a dosáhnout uspokojení vlastních potřeb na 
úkor jiného sociálního subjektu).10 
 
2. Uprchlictví v České republice 
 

Území České republiky (do roku 1993 i Československé republiky) je spjata s osudy 
mnoha uprchlíků. Ve XX. století se území České republiky potýkalo s větším přílivem 
uprchlíků. Po první světové válce to byli uprchlíci ze Sovětského svazu, ve třicátých letech to 
byl proud uprchlíků z Německa.11 Během druhé světové války a okolí let „přelomového“ roku 
1968 se z obyvatel Československé republiky stali uprchlíci, kteří se snažili si zachránit život 
před nastupujícím nacismem, a poté komunismem. 
 Mezi lety 1968 – 1989 se větší uprchlické vlny nevyskytovali, neboť v této době byly 
silně střeženy státní hranice (jak ze strany komunistického Československa, tak „západních 
zemí“) a z tohoto důvodu ani neexistovala ucelená politika nebo koncepce, která by se 
věnovala problematice uprchlictví. Samozřejmě to neznamenalo, že by se na území 
Československa nevyskytovali žádní cizinci. Dlouhodobě usazení cizinci zde byli, ale obvykle 
z tzv. „spřátelených zemí“, resp. ze zemí, kde byl také komunistický režim (případně, jako 
například s ohledem na Řecko, se jednalo o uprchlíky, pronásledované za jejich levicové 
názory). 
 V rámci státu nicméně již v této době vznikala početná komunita osob původem 
z Vietnamské socialistické republiky, neboť mezi Československou republikou a Vietnamskou 
socialistickou republikou existovaly mezistátní dohody.12 Do 90. let XX. století bylo občanům 
Vietnamské socialistické republiky nabízeno vysokoškolské vzdělávání nebo vyučení, a poté 
praxe na území Československa. Opustit Vietnamskou socialistickou republiku nemohl každý, 
možnost vycestovat měli jen ti nejlepší studenti, potomci zasloužilých „bojovníků za vlast“  
a samozřejmě příbuzní funkcionářů.  
 Další komunitou byli občané Mongolska. Mezi Československou republikou  
a Mongolskem fungovala spolupráce v oblasti rozvoje hospodářství, jejíž součástí byla  
i výměna pracovních sil.13 Mongolští obyvatelé pracovali na území Československa 
v kožedělném průmyslu, ve stavebnictví nebo ve strojírenství. Mongolští studenti také 
snadno získávali stipendia. 

                                            
10

 ŠUGÁR, Ján a Lenka JAKUBCOVÁ. Bezpečnostní aspekty vybraných negativních sociálních jevů v názorech 
policistů ČR. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2013. ISBN 978-808-7500-415. 
11

 Uprchlíkem v Česku. In: [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/PINF_Azyl.pdf 
12

 MARTÍNKOVÁ, Eva PECHOVÁ, Vlastimila FEISTINGEROVÁ a Yana LEONTIYEVA. Vietnamci, Mongolové  
a Ukrajinci v České republice: pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. Ministerstvo vnitra České 
republiky. 2011. ISBN 978-80-7312-063-4. 
13

 MARTÍNKOVÁ, Eva PECHOVÁ, Vlastimila FEISTINGEROVÁ a Yana LEONTIYEVA. Vietnamci, Mongolové  
a Ukrajinci v České republice: pracovní migrace, životní podmínky, kulturní specifika. Ministerstvo vnitra České 
republiky. 2011. ISBN 978-80-7312-063-4. 
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 Jak již bylo výše uvedeno, další komunitou byli (a v současné době stále jsou) občané 
Řecka. V roce 1944 – 194914 probíhal vojenský konflikt - Řecká občanská válka. Na jedné 
straně konfliktu byla konzervativní část řecké společnosti a na straně druhé, tzv. revoluční 
část, která byla vedena komunistickou stranou. Po skočení občanské války odešlo mnoho 
„komunistických“ rodin na území Československa, kde komunistický režim začínal vzkvétat. 
Řekové se usadili v příhraničních okresech severní Moravy a severozápadních Čech. Při 
posledním sčítání lidu v roce 2011 se k řecké menšině přihlásilo 2 043 osob. Největší počet 
příslušníků k této menšině najdeme v Praze, Brně a Ostravě15. 

Současný stav uprchlictví České republice je výsledkem vývoje v 90. letech XX. století, 
kdy Československá federace, později Česká republika, vytvořila útočiště, vybudovala 
podmínky pro azylové řízení a formulovala právní a sociální postavení pro cca 25 000 
uprchlíků (resp. žadatelům o azyl), kteří přicházeli z bývalé Jugoslávie a hledali dočasnou 
ochranu před hrůzami války a etnické nenávisti16. Hlavním úkolem státu bylo zajistit bezpečí 
těm, kteří v naší zemi hledali útočiště, a to prostřednictvím vytvoření ekonomických  
a sociálních podmínek v rámci státní administrativy v oblasti uprchlictví. Konkrétními cíli 
bylo:17 

 

 vznik a další vývoj uprchlické legislativy, 

 vznik a postupné propracování azylového řízení, 

 vznik a budování uprchlické infrastruktury, 

 integrace azylantů nebo repatriace těch, kteří status azylanta nezískali. 
 
První fáze řešení problematiky uprchlictví v České republice souvisí s rokem 1990. 

Několik týdnů po sametové revoluci se v České republice začali objevovat první cizinci, kteří 
se pouze chtěli dostat na území Německé spolkové republiky, ale uvízli na území České 
republiky a později žádali o totéž, čeho chtěli dosáhnout ve Spolkové republice. 

Tehdejší Československo nemělo žádnou právní úpravu „uprchlictví“ (například pohyb  
a pobyt cizinců na území), personál – který by zabezpečil důstojné zacházení s uprchlíky, 
ubytování – které by uprchlíkům zajistilo přechodné bydliště. Vláda Československa určila, že 
Ministerstvo vnitra bude gestorem odpovědným za přípravu právní úpravy, ale také za 
zabezpečení uprchlických středisek a samozřejmě uprchlíků v nich. 
  

                                            
14

 Řecká občanská válka - http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eck%C3%A1_ob%C4%8Dansk 
%C3%A1_v%C3%A1lka 
15

 ÚŘAD VLÁDY ČR, Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny. Zpráva o situaci národnostních menšin  
v České republice za rok 2012. 2012. vyd. ISBN 978-80-7440-079-7. 
16

 Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace  
o národnostních menšinách (hry a cvičení pro žáky a studenty). Vyd. 1. Editor Tatjana Šišková. Praha: Portál, 
1998, 203 s. ISBN 80-717-8285-8. 
17

 Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník : zdroje a formy rasismu a netolerance, informace  
o národnostních menšinách (hry a cvičení pro žáky a studenty). Vyd. 1. Editor Tatjana Šišková. Praha: Portál, 
1998, 203 s. ISBN 80-717-8285-8. 
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Ve druhé polovině roku 1990 vznikly první dva uprchlické tábory:18 
 

 tábor v Bělé, okr. Mladá Boleslav, 

 tábor v Zastávce u Brna. 
 

V roce 1991 vzniká uprchlický tábor v Červeném Újezdu a v roce 1994 vzniká 
uprchlický tábor ve Vyšních Lhotách. 

 
2.1  Právní předpisy související s uprchlictvím v České republice 

 
Postavení České republiky se v souvislosti s otázkou uprchlictví v poslední 25 letech 

proměňuje. Jak již bylo naznačeno, v době totalitního režimu byla Česká republika zemí, 
která uprchlíky spíše produkovala a zároveň zemí k cizincům uzavřenou (mimo spřátelených 
zemí), zatímco v devadesátých letech jsme se stali „klasickou“ zemí tranzitní a v současné 
době jsme pro mnohé cizince zemí cílovou. Měnící se migrační situace na území České 
republiky se odrazila v migrační politice vlády České republiky. V roce 1990 byl přijat zákon  
o uprchlících19 a v roce 1992 byl přijat zákon o pobytu cizinců20. Oba tyto zákony byly až do 
konce roku 1999 základními nástroji regulace cizinců v České republice. Členství (nebo 
přípravy na vstup) České republiky v mnoha mezinárodních organizacích jako je například 
Severoatlantická aliance, Organizace spojených národů, Evropská unie – a zároveň změny 
v pohybech osob (globálního i regionálního charakteru) si vyžádaly změny u obou 
dosavadních právních předpisů. Od ledna 2000 byly přijaty Parlamentem České republiky 
zákon č. 325/ 1999 Sb., zákon o azylu a zákon č. 326/ 1999 Sb., zákon o pobytu cizinců. Výše 
uvedené zákony jsou samozřejmě podřazeny mezinárodním smlouvám o lidských právech  
a základních svobodách a mají tedy ve vztahu k našim právním předpisům bezprostřední 
závaznost a přednost. Jedná se především o Ženevskou úmluvu o právním postavení 
uprchlíků.  

V lednu 1992 byla v Praze otevřena styčná kancelář Vysokého komisaře pro 
uprchlíky21, kterému jsou doručovány rozhodnutí správních orgánů, vydávána v řízení  
o status uprchlíka.22 
 Nový zákon o azylu změnil celou řadu institutů azylového práva. Důležitým prvkem 
celé úpravy je snaha o přiblížení se právním předpisům azylového práva států Evropské unie, 
což se především projevilo začleněním nových pojmů jako je bezpečná třetí země, bezpečná 
země původu, zjevně nedůvodný návrh a mnohé další. Dalším změnou bylo zpřesnění 
povinností subjektů azylového systému oproti staré právní úpravě, např. byla více 
propracována otázka vstupu do azylové procedury, dále bylo lépe objasněné azylové řízení  

                                            
18

 Výchova k toleranci a proti rasismu: sborník: zdroje a formy rasismu a netolerance, informace 
o národnostních menšinách hry a cvičení pro žáky a studenty. Vyd. 1. Editor Tatjana Šišková. Praha: Portál, 
1998, 203 s. ISBN 80-717-8285-8. 
19

 Zákon č. 498/1990 Sb., zákon o uprchlících. 
20

 Zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky. 
21

 Nejdůležitější úkolem Vysokého komisaře pro uprchlík je tzv. mezinárodní ochrana, tedy zabezpečení 
dodržování lidských práv uprchlíků, včetně možnosti ucházet se o azyl, a garanci, že nikdo z nich nebude proti 
své vůli vrácen do země, kde mu hrozí perzekuce. 
22

 SLAVÍKOVÁ, Květa. Předpisy o cizincích a uprchlících: zákon o uprchlících s komentářem : Zákon o pobytu 
cizinců--úplné znění a předpisy souvisící. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 1996, 190 p. ISBN 80-720-1044-1. 
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a především jsou zde jasně definovány povinnosti a práva osob žádajících o mezinárodní 
ochranu formou azylu. V zákoně o azylu se také počítá se zapojením nevládních organizací, 
jak v oblasti právního procesu projednání návrhu na udělení azylu (např. právní poradenství), 
tak v oblasti péče o osoby čekající na rozhodnutí o udělení azylu. Dalším rysem je také 
následná péče u osob, kterým byl přiznán status uprchlíka (byl jim tedy udělen azyl). Došlo 
k zakotvení státního integračního programu, jehož hlavním úkolem je zejména zajištění 
bydlení a výuka českého jazyka.23 
 Největším problémem „současného“24 azylového systému v České republice je jeho 
snadná zneužitelnost. Ve fázi vstupu do procedury v podstatě neexistuje možnost 
nepřijmout jednotlivce do azylové procedury, což by bylo v pořádku, kdyby po vstupu 
účastníka do řízení byly vybudovány účinné mechanismy odmítnutí žádosti o status uprchlíka 
v nejkratším možném termínu. Vstup do řízení je garantován každému a jeho přítomnost 
v něm zaručena minimálně na dobu šesti měsíců. Azylová zařízení se tak stala směsí lidí, ve 
kterých velká většina odpočívá na cestě do cílové země, dále lidí, kteří nebyli schopni 
legalizovat pobyt na území České republiky jinak než vstupem do azylového řízení (a jejich 
šance na získání azylu je nulová), lidí, kteří řeší pobytem v azylových zařízeních svoje rodinné 
nebo ekonomické problémy a minimem lidí, u nichž stojí za to provádět skutečnou 
rozhodovací činnost za účelem spravedlivého získání azylu.25 
 
2.1.1  Úmluva o právním postavení uprchlíků 
 
 Než se autorka bude zabývat dvěma právními předpisy, které upravují problematiku 
uprchlíků a azylových zařízení v České republice, je třeba zmínit Úmluvu o právním postavení 
uprchlíků z roku 1951, která je klíčovým dokumentem v mezinárodní ochraně uprchlíků. 
 Úmluva byla přijata dne 28. července roku 1951 Valným shromážděním Organizace 
spojených národů.26 
 Úmluva definuje pojmy jako je „kdo je uprchlík“ – je to osoba, „která se nachází mimo 
svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodu rasových, náboženských 
nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo  
i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout, nebo i vzhledem ke shora 
uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti totéž platí i pro osobu bez státní příslušnosti 
nacházející se mimo zemi svého dosavadního pobytu následkem výše uvedených událostí,  
a která vzhledem ke shora uvedeným obavám se tam nechce nebo nemůže vrátit“.27 Úmluva 
definuje základní práva a povinnosti uprchlíků vůči zemi, kde žádají o mezinárodní ochranu  
a naopak. Cílem této Úmluvy není vyřešení příčiny útěku, ale pomoc uprchlíkům začít nový 
život – udělením mezinárodní ochrany a další podpoře v integraci. 

                                            
23

 DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000, 316 p. ISBN 80-210-2388-0. 
24

 Týká se především zákona o azylu v roce 2000. 
25

 DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Národnostní politika v postkomunistických zemích. 1. vyd. Brno: Masarykova 
univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2000, 316 p. ISBN 80-210-2388-0. 
26

 Úmluva o uprchlících. [online]. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: 
http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/zakladni-informace/umluvy/umluva-o-uprchlicich.html 
27

 Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951. 
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Úmluva je rozdělena do několikakapitol:28 
 

 Všeobecná ustanovení (např. zákaz diskriminace, náboženství). 

 Právní postavení (movitý a nemovitý majetek, přístup k soudům). 

 Výdělečná činnost (placená zaměstnání, samostatné podnikání, svobodná povolání). 

 Sociální otázky (bydlení, veřejné vzdělávání). 

 Správní opatření (svoboda pohybu, osobní/ cestovní doklady, vyhoštění, zákaz 
vyhoštění a navracení, udělení státní příslušnosti). 

 Prováděcí a přechodná ustanovení. 

 Závěrečná ustanovení (řešení sporů). 
 
2.1.2 Zákon o uprchlících č. 498/1990 Sb. 
 
 Zákon o uprchlících upravoval postup státních orgánů v řízení o postavení uprchlíka  
a stanovil práva a povinnosti cizinců, kteří požádali o přiznání nebo kterým bylo přiznáno 
postavení uprchlíka na území České republiky.29  
 Postavení uprchlíka se dle výše uvedeného zákona přiznávalo cizinci, který má ve 
státě, jehož státní občanství má, odůvodněný strach z pronásledování z důvodů rasy, 
náboženství, národní, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení. 
Zákon taxativně vymezil, kdy se postavení uprchlíka nepřizná: 
 

 dobrovolně znovu přijme ochranu státu, jehož občanství má, 

 dobrovolně znovu získá své ztracené státní občanství, 

 získá nové státní občanství a přijme ochranu státu, jehož občanství získal, 

 dobrovolně znovu pobývá ve státě, který opustil z odůvodněného strachu před 
pronásledováním, 

 může užívat ochrany státu, jehož státní občanství má, protože důvody uvedené v § 2 
odst. 130 pominuly, 

 má více než jedno státní občanství a bez důvodu založeného na odůvodněném 
strachu nevyužil ochrany některého ze států, jejichž státní občanství má, 

 nemá žádné státní občanství a může se vrátit do státu svého posledního stálého 
pobytu, protože důvody uvedené § 2 odst. 1 pominuly, 

 spáchal trestný čin proti míru, proti lidskosti nebo válečný zločin, 

 spáchal jiný zvlášť závažný úmyslný trestný čin, 

 dopustil se činů, které jsou v hrubém rozporu s cíli a zásadami Organizace spojených 
národům, jakož i s cíli a zásadami mezinárodních úmluv, kterými je Česká republika 
vázána.31 
 

                                            
28

 Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951. 
29

 Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících. 
30

 Postavení uprchlíka se dle výše uvedeného zákona přiznávalo cizinci, který má ve státě, jehož státní občanství 
má, odůvodněný strach z pronásledování z důvodů rady, náboženství, národní, příslušnosti k určité sociální 
skupině nebo pro politické přesvědčení. 
31

 Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících. 
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 Cizinec, který chce v České republice požádat o přiznání postavení uprchlíka, musí 
tento záměr oznámit při překročení státní hranice České republiky, a to písemným 
prohlášením, které předloží u pasové kontroly. Po učinění prohlášení obdrží cizinec průkaz,  
a díky němu získá nárok na bezplatnou přepravu do uprchlického tábora. Tento průkaz je 
platný 24 hodin od jeho vydání.  
 Pokud cizinec nemohl (z objektivních důvodů) požádat o přiznání postavení uprchlíka 
na státní hranici České republiky, nebo u kterého nastaly důvody pro podání žádosti až 
v průběhu povoleného pobytu na území České republiky, může žádost o přiznání postavení 
uprchlíka podat u orgánů pasové kontroly, útvaru Policie České republiky nebo v uprchlickém 
táboře.32 
 Když se cizinec dopraví do uprchlického tábora je povinen podat žádost o přiznání 
uprchlíka a současně je mu zabaven cestovní doklad (nebo jiný), kterým cizinec prokázal svou 
totožnost.  

Žadatel je v rámci řízení o azyl povinen: 
 

 podrobit se lékařským prohlídkám, karanténním opatřením, případně obdobným ze 
zdravotního hlediska nezbytným opatřením, 

 zdržovat se do vyřízení žádosti v určeném uprchlickém táboře; výjimku může, se 
souhlasem orgánu rozhodujícího ve věci, povolit vedení uprchlického tábora, 

 aktivně v průběhu řízení o žádosti spolupracovat, zejména podávat úplné a pravdivé 
informace a vysvětlení k žádosti, 

 dodržovat stanovený režim uprchlického tábora.33 
 

 K řízení o přiznání postavení uprchlíka je Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra 
rozhodne buď o přiznání postavení uprchlíka, nebo žádost zamítne, a podle potřeby 
projedná další opatření se zainteresovanými státními orgány. Uprchlík má stejné postavení 
jako občan České republiky, s výjimkami: 
 

 nemá volební právo, 

 nepodléhá branné povinnosti, 

 může vykonávat výdělečnou činnost jen za podmínek stanovených zvláštní úpravou 
pro cizince, 

 může nabývat nemovitý majetek jen za podmínek stanovených zvláštní úpravou pro 
cizince. 

 
2.1.3 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. 
 

Zákon o azylu jde mnohem více do hloubky než předchozí zákon o uprchlících. „Nový“ 
zákon o azylu upravuje za a) podmínky vstupu a pobytu cizince, který projeví úmysl požádat 
Českou republiku o mezinárodní ochranu formou azylu nebo doplňkové ochrany na území 
České republiky, a pobyt azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany, b) řízení  
o udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany a řízení o odnětí azylu 

                                            
32

 Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících. 
33

 Zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících. 
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nebo doplňkové ochrany, c) práva a povinnosti žadatele o udělení mezinárodní ochrany, 
azylanta a osoby požívající doplňkové ochrany na území, d) působnost Ministerstva vnitra, 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Policie České republiky v této oblasti státní 
správy, e) státní integrační program, f) azylová zařízení.34 
 V § 2 jsou nově definovány základní pojmy, které se dotýkají problematiky uprchlictví 
– např. žádost o udělení mezinárodní ochrany, žadatel o mezinárodní ochranu, azylant nebo 
azylové zařízení. 
 Zákon o azylu nerozlišuje pojmy jako je azyl a uprchlictví, oba pojmy jsou zahrnuty 
pod pojem mezinárodní ochrana. Novou situací je možnost udělení mezinárodní ochrany 
formou azylu nebo tzv. doplňkové ochrany.35  
 Prohlášením o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu se rozumí projev vůle cizince, 
z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu před pronásledováním nebo 
před hrozící vážnou újmou.36 Prohlášení lze učinit písemně nebo ústně do protokolu – poté 
cizinec obdrží osvědčení o mezinárodní ochraně, podmínkou je prokázání totožnosti dle 
platného cestovního dokladu. Kde je možné prohlášení učinit se dle nového zákona liší, 
cizinec je oprávněn učinit prohlášení o mezinárodní ochraně za a) na policii (na hraničním 
přechodu, v přijímacím středisku, na odboru cizinecké policie krajského ředitelství policie, 
v zařízení pro zajištění cizinců), b) na ministerstvu (důvody jsou uvedeny v § 3a písm. b) 
zákona o azylu č. 325/1999 Sb.). Cizinec má 24 hodin na to, aby se dostavil do přijímacího 
střediska určeného Ministerstvem vnitra. 
 Důvody udělení azylu jsou vymezeny v § 12 zákona o azylu č. 325/1999 Sb., pokud se 
v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjistí, že: 
 

 cizinec je pronásledován za uplatňování politických práv, 

 má odůvodněný strach z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, 
národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých 
politických názorů ve státě, jehož občanství má, nebo, v případě že je osobou bez 
státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště. 
 

 Dále je možnost udělení humanitárního azylu – pokud cizinec nebude splňovat jednu 
z možností uvedených v § 12, lze v případě hodném zvláštního zřetele udělit azyl 
z humanitárního důvodu. V případě hodném zvláštního zřetele lze udělit azyl rodinnému 
příslušníkovi azylanta. Kdo je rodinným příslušníkem azylanta, je uvedeno v § 13 odst. 2 
zákona o azylu č. 325/1999 Sb. 
 Důvody vylučující udělení mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové 
ochrany nejsou obdobné jako v zákoně o uprchlících. Důvody neudělení mezinárodní 
ochrany formou azylu jsou uvedeny v § 15 zákona o azylu č. 325/1999 Sb., a neudělení 
mezinárodní ochrany formou doplňkové ochrany jsou uvedeny v § 15a zákona o azylu  
č. 325/1999 Sb. 

                                            
34

 Viz § 1 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. 
35

 Osoba, která nesplňuje důvody pro udělení azylu podle zákona o azylu, ale byla jí udělena doplňková 
ochrana. 
36

 Viz § 3 odst. 1 zákona o azylu č. 325/1999 Sb. 
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 Zákon dále nově37 definuje řízení o mezinárodní ochraně a v hlavě VI je vymezen Úřad 
vysokého komisaře. 
 
2.2 Azylová procedura v České republice 
 

Zákonem číslo 165/2006 Sb., došlo k upravení azylové procedury v České republice, 
tak jak je tato procedura uskutečňována v ostatních členských zemích Evropské unie. Jak již 
bylo výše zmíněno, cizinec již nežádá přímo o azyl, ale o tzv. mezinárodní ochranu, která má 
dvě podoby – ochrana formou azylu nebo doplňková ochrana. 
 Důležitým bodem celé azylové procedury je určení, který stát Evropské unie bude  
o žádosti o mezinárodní ochranu rozhodovat. Případy, kdy je České republiky povinna 
posoudit žádost o mezinárodní ochranu stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 604/201338 ze dne 23. 06. 2013 (předtím se jednalo o nařízení Evropské rady  
č. 343/2003 ES). Toto nařízení stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu 
příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu, která byla podána státním 
příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti. V souladu s tímto nařízením je 
každý členský stát Evropské unie (a dále Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko) povinen 
určit, který členský stát je příslušný k posouzení žádosti o azyl. Kritéria lze rozdělit do 
několika oblastí:39 
 

 rodinné vazby – stát, kde se oprávněně zdržuje rodinný příslušník žadatele  
o mezinárodní ochranu, je příslušný rozhodnout v této žádosti, 

 vydané vízum či povolení k pobytu – stát, který žadateli vydal povolení k pobytu či 
vízum, je příslušný rozhodnout v této žádosti, 

 neoprávněný vstup a pobyt – stát, jehož státní hranice nelegálně žadatel překročil 
(přicházející ze třetího státu nebo zde 5 měsíců nelegálně pobýval), je příslušný 
rozhodnout v této žádosti, 

 bezvízový styk – stát, kam žadatel o mezinárodní ochranu vstoupil a je osvobozen od 
vízové povinnosti, je příslušný rozhodnout 

 první podaná žádost o azyl – stát, kde žadatel o mezinárodní ochranu požádal poprvé, 
je příslušný rozhodnout. 

 
 Stát může z humanitárních důvodů, na žádost jiného členského státu nebo z jiného 
„vlastního“ rozhodnutí převzít žadatele o mezinárodní ochranu, i když není příslušný dle výše 
uvedených kritérií. Členský stát, který je určen jako příslušný k rozhodnutí žádosti  
o mezinárodní ochranu je povinen převzít na své území žadatele o mezinárodní ochranu. 
 Rozhodnutí ve věci udělení mezinárodní ochrany vydá Ministerstvo vnitra do 90 dnů 
od zahájení řízení.40 Tuto lhůtu může Ministerstvo vnitra přiměřeně prodloužit, o tomto 
prodloužení informuje písemně žadatele o mezinárodní ochranu, a to bez zbytečného 

                                            
37

 Oproti zákonu č. 498/1990 Sb., zákon o uprchlících. 
38

 Dublinský systém. Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/dublinsky-system.aspx 
39

 Dublinský systém. Ministerstvo vnitra České republiky. [online]. [cit. 2014-12-20]. Dostupné z:  
http://www.mvcr.cz/clanek/dublinsky-system.aspx 
40

 Viz § 27 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
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odkladu. Řízení může být přerušeno z důvodu vyzvání žadatele o mezinárodní ochranu 
k odstranění vad podání, nejdéle však na 14 dnů nebo nejdéle na 90 dnů, pokud žadatel  
o mezinárodní ochranu se nemůže řízení zúčastnit, a to ze zdravotních nebo jiných vážných 
důvodů, které mají trvalejší charakter.41 
 Důvody pro zastavení řízení jsou uvedeny v § 25 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
Důvody vylučující udělení mezinárodní ochrany jsou uvedeny v § 15, § 15a, § 16 zákona  
č. 325/1999 Sb., o azylu. 
 Pokud je žádosti o udělení mezinárodní ochrany vyhověno, žadatel o mezinárodní 
ochranu se stává azylantem. V případě, kdy je žádost odmítnuta, má žadatel o mezinárodní 
ochranu právo podat proti rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany žalobu proti 
rozhodnutí Ministerstva vnitra ve věci mezinárodní ochrany do 15 dnů ode dne doručení 
rozhodnutí.42 
 K řízení o žalobě je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je žadatel o udělení 
mezinárodní ochrany v den podání žaloby hlášen k pobytu. Pokud je žadatel o udělení 
mezinárodní ochrany hlášen k pobytu v přijímacím středisku na mezinárodním letišti, je 
místně příslušný Krajský soud v Praze.43 Soud o podané žalobě může rozhodnout dvěma 
způsoby – buď žalobu zamítne (není důvodná) nebo přezkoumávané rozhodnutí zruší.44 
 Proti rozhodnutí příslušného krajského soudu může žadatel o udělení mezinárodní 
ochrany podat kasační stížnost. „Důvody kasační stížnosti jsou uvedeny v soudním řádu 
správním. Kasační stížnost se podává u soudu, který napadané rozhodnutí vydal, ve lhůtě do 
dvou týdnů od doručení rozhodnutí. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud. 
Nejvyšší správní soud rozhoduje rozsudkem, jestliže zrušuje rozhodnutí krajského soudu nebo 
jestliže zamítá kasační stížnost jako nedůvodnou. Dojde – li ke zrušení rozhodnutí krajského 
soudu, věc se mu vrací k dalšímu řízení.“45  
 
2.3 Azylová zařízení 
 

Azylová zařízení jsou upravena v hlavě XI zákona o azylu č. 325/1999 Sb. Azylová 
zařízení slouží k hromadnému ubytování žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, azylantů  
a osob požívající doplňkové ochrany za podmínek zaručujících zachování lidské důstojnosti.46 
Rozdělení azylových zařízení spočívá v účelu, které jednotlivé zařízení plní. Azylovým 
zařízením se dle zákona o azylu rozumí: 
 

 přijímací středisko, 

 pobytové středisko, 

 integrační azylové středisko. 
 

                                            
41

 Viz § 26 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
42

 Viz § 32 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
43

 Viz § 32 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
44

 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní: (vysokoškolská učebnice). 2., aktualiz. vyd., V 
nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2008, 348 s. Student (Leges). ISBN 978-808-7212-011. 
45

 HORZINKOVÁ, Eva a Vladimír NOVOTNÝ. Správní právo procesní: (vysokoškolská učebnice). 2., aktualiz. vyd., V 
nakl. Leges vyd. 1. Praha: Leges, 2008, 348 s. Student (Leges). ISBN 978-808-7212-011. 
46

 Viz § 79 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
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 Žadatel o udělení mezinárodní ochrany ubytován v azylovém zařízení je povinen za  
a) dodržovat ubytovací řád, b) dodržovat hygienické předpisy v ubytovacích prostorách 
azylového zařízení a podílet se v prostorách azylového zařízení na udržování hygienického 
standardu stanoveného ubytovacím řádem, c) plnit v azylovém zařízení příkazy a pokyny 
police nebo ministerstva vydané při zajišťování úkolů, d) šetřit majetek azylového zařízení  
a ostatních ubytovaných.47 
 Za bezpečný pobyt v azylovém zařízení je odpovědné Ministerstvo vnitra, které je 
dále odpovědné za rozvoj podpory soužití žadatelů o udělení mezinárodní ochrany, azylantů 
a osob požívající doplňkové ochrany s obyvatelstvem. 
 Azylová zařízení zřizuje Ministerstvo vnitra a také provozuje přijímací středisko. 
Pobytové středisko a integrační azylové středisko provozuje Ministerstvo vnitra nebo 
právnická osoba (za úplatu).48 V praxi azylová zařízení provozuje Správa uprchlických 
zařízení, organizační složka státu. 
 Cizinec, který je ubytován v přijímacím středisku nebo pobytovém středisku má 
právo:49 
 

 na bezplatné zajištění základního hygienického standardu, 

 na zajištění stravy odpovídající zásadám správné výživy a zdravotnímu stavu cizince 
třikrát denně, v případě dětí do 18 let pětkrát denně, 

 na lůžko a skříňku na uložení osobních věcí, 

 přijímat návštěvy, 

 přijímat balíčky a peníze, 

 přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení, 

 na nepřetržitý osmihodinový čas ke spánku, 

 opustit pobytové středisko dle podmínek stanovených zákonem o azylu. 
 
 Ministerstvo vnitra dle azylového zákona vydá ubytovací řád pro azylová zařízení, 
kterým se upravují podrobnosti o organizačně technickém zabezpečení pobytu žadatele  
o udělení mezinárodní ochrany. Ubytovací řád stanoví za a) časový rozvrh výplaty 
kapesného, b) časový rozvrh poskytování stravy, c) časový rozvrh poskytování zdravotních 
služeb, d) režim návštěv.50 
 
2.3.1 Přijímací středisko 
 
 Jak již bylo výše uvedeno, po žádosti o udělení mezinárodní ochrany se žadatel 
přesune do 24 hodin do přijímacího střediska. Přijímací středisko slouží k ubytování žadatele 
během provedení následujících úkonů:51 
 

 provedení identifikačních úkonů, 

                                            
47

 Viz § 79 odst. 6 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
48

 Viz § 80 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
49

 Viz § 81 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
50

 Viz § 83 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
51

 Viz § 46 odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
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 provedení lékařského vyšetření zaměřeného na zjištění, zda žadatel o udělení 
mezinárodní ochrany netrpní chorobou ohrožující jeho život či zdraví nebo život či 
zdraví ostatních osob, 

 vydání průkazu žadatele o mezinárodní ochranu. 
 

 Identifikačními úkony se dle azylového zákona rozumí sejmutí daktyloskopických 
otisků a pořízení obrazového záznamu s cílem zjistit nebo ověřit totožnost žadatele. Sejmutí 
otisků zajišťuje policie, pořízení obrazového záznamu zajišťuje Ministerstvo vnitra. Průkaz 
žadatele o udělení mezinárodní ochrany je žadateli vydán nejpozději do tří dnů od podání 
žádosti o udělení mezinárodní ochrany. V průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany 
jsou údaje, které slouží k identifikaci žadatele a zda je oprávněn pobývat na území.52 
 Osoba ubytována v přijímacím středisku nesmí do tohoto zařízení vnášet, ani v tomto 
zařízení vyrábět, přechovávat a konzumovat alkohol a jiné návykové látky, vyrábět  
a přechovávat věci, které by mohli být použity k ohrožení bezpečnosti osob a majetku nebo 
které by svým množstvím nebo povahou mohly narušovat pořádek nebo škodit zdraví.53 Dále 
žadatel nesmí do přijímacího zařízení vnášet nebo v něm přechovávat elektronické 
komunikační zařízení (mobil, vysílačku). 
 Přijímací středisko není možné opustit.54 Žadatelům o udělení mezinárodní ochrany je 
zde poskytnuto ubytování, strava, základní hygienické potřeby a lékařská péče. Dále má 
žadatel o udělení mezinárodní ochrany možnost využít sociální a psychologické služby, může 
se účastnit volnočasových aktivit nebo navštěvovat výtvarné dílny. 
 Přijímací střediska se na území České republiky nacházejí:55 
 

 v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Praha – Ruzyně (počet lůžek 45), 

 v Zastávce (Jihomoravský kraj, počet lůžek 202). 
 
2.3.2 Pobytové středisko 
 

Pobytové středisko slouží k ubytování žadatele o udělení mezinárodní ochrany do 
doby nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti.56  
 Žadatel o udělení mezinárodní ochrany, který je ubytován v pobytovém středisku 
nesmí do tohoto zařízení vnášet, ani v tomto zařízení vyrábět, přechovávat a konzumovat 
alkohol a jiné návykové látky, vyrábět a přechovávat věci, které by mohli být použity 
k ohrožení bezpečnosti osob a majetku, nebo které by svým množstvím nebo povahou mohly 
narušovat pořádek nebo škodit zdraví.57 
 Žadatel o udělení mezinárodní ochrany může opouštět pobytové středisko nebo 
využít možnosti pobytu v soukromí.58 

                                            
52

 Viz § 57 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
53

 Viz § 81a odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
54

 Správa uprchlických zařízení. [online]. [cit. 2014-12-15]. Dostupné z:  
http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/ 
55

 Správa uprchlických zařízení. [online]. [cit. 2014-12-15]. Dostupné z:  
http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/ 
56

 Viz § 79 odst. 3 zákona č. 498/1990 Sb., zákon o uprchlících. 
57

 Viz § 81a odst. 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. 
58

 Správa uprchlických zařízení. [online]. [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: 
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 Služby „nabízené“ v pobytovém středisku jsou obdobné jako v přijímacím středisku. 
Důraz je především kladen na sociální práci a volnočasové aktivity – žadatel o udělení 
mezinárodní ochrany zde může být i několik měsíců. V pobytových střediscích najdeme 
dětská centra, výtvarné dílny, knihovny, čajovny, sportovní vybavení a žadatelé o udělení 
mezinárodní ochrany se mohou účastnit kulturních akcí a výletů. 
 Pobytová střediska se na území České republiky nacházejí:59 
 

 v Kostelci nad Orlicí (Královéhradecký kraj, počet lůžek 275), 

 v Havířově (Moravskoslezský kraj, počet lůžek 151). 
 
2.3.3 Integrační azylové středisko 
 

Integrační azylové středisko slouží k přechodnému ubytování azylantů a osob 
požívajících doplňkové ochrany. Ubytování se poskytuje na dobu nejdéle 18 měsíců, 
Ministerstvo vnitra může výjimečně prodloužit tuto dobu.60 
 Azylanti a osoby, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana formou doplňkové 
ochrany, vstoupí do tzv. Státního integračního programu a zároveň požádají o dočasné 
ubytování v Integračním a azylovém středisku.61 Cílem pobytu v tomto středisku je osvojení 
si českého jazyka, získání bydlení či zaměstnání a seznámení se se základními českými 
právními předpisy. 
 Integrační a azylová střediska se na území České republiky nacházejí:62 
 

 v Jaroměři (Královéhradecký kraj, počet lůžek 36), 

 v Předlicích (Ústecký kraj, počet lůžek 44), 

 v Brně (Jihomoravský kra, počet lůžek 20j). 
  
2.3.4 Zařízení pro zajištění cizinců 
 

Toto zařízení slouží k zajištění cizinců, kteří se dostali do problémů s právními 
předpisy České republiky. Pracovníky cizinecké policie jim bylo vydáno rozhodnutí  
o správním vyhoštění a o zajištění. Důraz je kladen především na ztotožnění cizince, neboť 
ten je často bez platných dokladů (někdy i zfalšovaných). Vnější ostrahu zajišťuje Policie 
České republiky a vnitřní ochranu má na starosti na základě smlouvy bezpečnostní 
agentura.63  

                                                                                                                                        
http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/ 
59

 Správa uprchlických zařízení. [online]. [cit. 2014-12-15]. Dostupné z: 
 http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/ 
60

 Viz § 79 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu 
61

 Správa uprchlických zařízení. [online]. [cit. 2014-12-19]. Dostupné z: 
 http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/ 
62

 Správa uprchlických zařízení. [online]. [cit. 2014-12-19]. Dostupné z:  
http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/ 
63

 Správa uprchlických zařízení. [online]. [cit. 2014-12-19]. Dostupné z: 
http://www.suz.cz/zarizeni-suz/prehled/ 
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 Zařízení pro zajištění cizinců je upraveno v zákoně číslo 326/1999 Sb., o pobytu 
cizinců na území České republiky. Zajištění cizince může být za účelem:64 
 

 správního vyhoštění, 

 vycestování, 

 jeho předání nebo průvozu. 
 

 Rozhodnutí o zajištění cizince se vykonává v zařízení. Toto zařízení provozuje 
Ministerstvo vnitra prostřednictvím zřízení organizační složky státu. Zařízení pro zajištění 
cizinců se dělí na dva oddělené prostory, a to prostor s mírným režimem zajištění a prostor 
s přísným režimem zajištění. 
 Prostor s mírným režimem tvoří ubytovací místnost, společné sociální a kulturní 
zařízení a další část, ve které se mohou zajištění cizinci volně pohybovat, a to dle 
stanoveného vnitřního řádu.65 Ubytovací místnost je vybavena lůžky, skříňkami na uložení 
osobních věcí, stolkem a židlemi. 
 Prostor s přísným režimem je oddělen od prostoru s mírným režimem a tvoří ho 
ubytovací místnost a část určená pro vycházky.66 Pokud je cizinec za a) agresivní nebo 
vyžaduje zvýšení dohledu z jiného závažného důvodu, za b) opakovaně závažným způsobem 
poruší vnitřní řád nebo za c) opakovaně závažným způsobem poruší povinnost nebo zákaz 
dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky67, umístí policie 
zajištěného cizince na návrh provozovatele zařízení do prostoru s přísným režimem. 
V ubytovacích místnostech se nachází lůžka, stolky, židle. Sanitární zařízení je odděleno od 
zbývajícího prostoru neprůhlednou zástěnou a signalizačním zařízením. Ubytovací místnost 
je uzamykatelná pouze z vnější strany. 
 V zájmu zajištění bezpečnosti zajištěných cizinců a ostatních osob, které se nacházejí 
v zařízení, mohou být v prostorách zařízení nainstalovány prostředky audiovizuální techniky 
(mimo ubytovacích místností, sociálních zařízení a částí, kde probíhají osobní prohlídky 
cizinců).68 
 Provozovatel zařízení pro zajištění cizinců musí cizinci:69 
 

 poskytnout lůžko, židli, skříňku na uložení osobních věcí, stravu a základní hygienické 
prostředky, 

 umožnit přijímat a odesílat písemná sdělení bez omezení, 

 umožnit přijímat návštěvy, 

 dle možností zajistit knihy, denní tisk a časopisy včetně zahraničních, 

 umožnit podat žádost nebo jiný podnět státním orgánům České republiky nebo 
mezinárodním organizacím za účelem uplatnění jeho práv a odeslat je, 

 na jeho žádost zajistit rozmluvu s vedoucím zařízení nebo jeho zástupcem nebo 
s policií v zařízení, 

                                            
64

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
65

 Viz § 132 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
66

 Viz § 132 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
67

 Viz § 135 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
68

 Viz § 132a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
69

 Viz § 134 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
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 umožnit nepřetržitý osmihodinový spánek v době nočního klidu, 

 umožnit volný pohyb v rámci části s mírným režimem a styk s ostatními cizinci 
umístěnými v této části.  

 
Povinnosti zajištěného cizince jsou:70 
 

 dodržovat vnitřní řád zařízení, 

 šetřit majetek zařízení, 

 řídit se pokynem policie nebo provozovatele vydaným při plnění úkolů v souvislosti se 
zajištěním, 

 vyvarovat se jednání, které by mařilo účel zajištění, 

 strpět omezení svých práv, zejména práva na soukromí a svobodu pohybu a pobytu, 
v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu zajištění nebo pro ochranu veřejného 
zdraví, 

 dodržovat noční klid. 
 
 Dále musí cizinec strpět preventivní vstupní, periodickou a výstupní prohlídku 
v určeném rozsahu, včetně diagnostických a laboratorních vyšetřeních, očkování a preven-
tivních opatřeních stanovené orgánem ochrany veřejného zdraví. Po dobu umístění 
v zařízení cizinec nesmí za a) vnášet, vyrábět, přechovávat nebo konzumovat alkohol a jiné 
návykové látky, za b) vnášet, vyrábět nebo přechovávat věci způsobilé vážně ohrozit zdraví 
nebo život člověka nebo poškodit majetek, za c) vnášet nebo přechovávat věci, které by 
svým množstvím nebo povahou mohly narušit pořádek nebo škodit zdraví, nebo elektronické 
komunikační zařízení a za d) opustit zařízení bez souhlasu policie. 

                                            
70

 Viz § 136 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
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 Provozovatel vydá vnitřní řád zařízení, ve kterém stanoví:71 
 

 pravidla poskytovaných zdravotních služeb a poskytované psychologické a sociální 
péče, 

 časový rozvrh poskytování stravy, 

 pravidla a nabídku kulturního a sportovního vyžití, 

 pravidla výdeje základních hygienických potřeb, obuvi, oděvů a prádla, 

 režim návštěv, 

 prostor vymezený pro vycházky a časový rozvrh vycházek pro přísný režim zajištění, 

 prostory, kam je vstup cizincům bez doprovodu policie nebo pracovníka zařízení 
zakázán, 

 způsob realizace povinné školní docházky, 

 dobu, kdy je v části s mírným režimem zajištění, přístupný prostor vymezený pro 
vycházky, 

 místa vyhrazené pro kouření, 

 časový rozvrh pro zajištění nákupů věcí denní potřeby, knih, novin a časopisů, 

 další nezbytné organizačně technické podrobnosti. 
 
 Vnitřní řád zařízení je vydán v českém, anglickém, francouzském, německém, ruském, 
španělském, čínském, arabském, vietnamském, hindském jazyce, popřípadě v dalším jazyce, 
pokud je to pro informování zajištěného cizince nezbytné. 
 Při určení ubytovacích prostor je kladen důraz na náboženství cizince, jeho etnické či 
národnostní zvláštnosti, příbuzenské a rodinné vztahy, věk či zdravotní stav. Odděleně se 
umisťují nezletilí cizinci bez doprovodu od cizinců zletilých, dále muži od žen.72 
 Dozor nad dodržováním výše uvedeného (ve vztahu k cizincům zajištěných v zařízení) 
má na starosti Ministerstvo vnitra.73 
 V České republice je jen jedno zařízení pro zajištění cizinců, a to v Bělé pod Bezdězem 
(Středočeský kraj). 
 
2.4 Statistiky související s uprchlíky na území České republiky 
 

Ministerstvo vnitra na svých webových stránkách uvádí souhrnné statistky  
o uprchlících, resp. o žadatelích o mezinárodní ochranu. Občan České republiky tak získá 
informace např. o počtech podaných žádosti o azyl/ mezinárodní ochranu formou azylu,  
o počtu udělených/ neudělených azylech a mnohé další. Statistické údaje a informace týkající 
se jednotlivých let začínají rokem 1998. Období let 1990 – 1998 jsou pouze statistické údaje 
ve formě čísel, které jsou zařazeny u jednotlivých let 1990 a výše – řekněme lidově „jak se to 
chodí“. 

                                            
71

 Viz § 138 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 
72

 Viz § 141 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
73

 Viz § 148 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
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Ilustrace: Azylová střediska ve střední a jihovýchodní Evropě, stav z roku 2014.74 

                                            
74

 DEBNÁR, Ján. Koľko dostávajú azylanti v Európe? Mesačne aj 1450 eur, prichádzajú radikálne škrty. 
Aktuality.sk. 27. VIII. 2015.  [online]. [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://www.aktuality.sk/clanok/302778/ 
kolko-dostavaju-azylanti-v-europe-mesacne-aj-1450-eur-prichadzaju-radikalne-skrty/ 
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Ilustrace: Dva pohledy na přehled azylových zařízení na území České republiky.75 

                                            
75

 Zdroj: Vlastní zpracování autorky. 
LINDNER, Tomáš; SLUNEČKO, Jakub. Uvíznout pod Bezdězem. Respekt, 9. VIII. 2015.  
[online]. [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://www.respekt.cz/tydenik/2015/33/uviznout-pod-bezdezem 
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Graf: Statistické zprávy o mezinárodní ochraně za roky 1998 – 2013. 
 
 V rozmezí let 1990 – 2000 bylo podáno 33 898 žádostí o mezinárodní ochranu formou 
azylu. V letech 2001 – 2013 bylo podáno 58 279 žádostí, celkově bylo do konce roku 2013 
podáno 92 177 žádostí – viz graf č. 1. 

Jak lze v grafu vidět, nejvíce žádostí bylo podáno v roce 2001 – 18 094, oproti roku 
2000 narostl počet žádosti o 106 %, což bylo způsobeno změnou azylové legislativy. Další 
rapidní rozdíl je v počtu podaných žádostí v roce 2002 - 8 448, neboť opět došlo k novele 
zákona o azylu. Rok 2001 je „zlomovým“ rokem, neboť v tomto roce bylo podáno nejvíce 
žádostí a od tohoto roku počty žádostí o mezinárodní ochranu formou azylu klesají.  
 Mezi lety 1990 – 2000 byl azyl (mezinárodní ochrana formou azylu) udělen celkem  
2 030 osobám. V obdobích od roku 1990 do roku 2000 byl azyl (mezinárodní ochrana formou 
azylu) udělen 1 856 osobám Z období let 1990 – 2013 bylo nejvíce kladných rozhodnutí 
v roce 1991, což má jistě souvislost s rozpadem Sovětského svazu a začínajícím rozpadem 
Jugoslávie: viz graf č. 2. 
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Graf: Statistické zprávy o mezinárodní ochraně za roky 1998 – 2013. 
 
 Celkem byl azyl (mezinárodní ochrana formou azylu) udělen 3 88676 osobám 
z různých zemí z celého světa. V následujícím grafu můžeme vidět počty získaných azylů za 
jednotlivé země – autorka vybrala do grafu ty země, jejíž občané uspěli v azylovém řízení  
a získali tak azyl (mezinárodní ochranu formou azylu) na území České republiky. 
 Z uvedeného grafu zjistíme, že složení „obyvatel“ azylových zařízení na území České 
republiky je velice různorodé – jak barvou pleti, náboženským vyznáním nebo  
i pouhým stylem života. 
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 Do roku 2013, včetně. 
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Ilustrace: Počty klientů v přijímacích a pobytových střediscích mezi lety 2000 a 2014.77 
 

 
 
Graf: Statistické zprávy o mezinárodní ochraně za roky 1998 – 2013. 
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 Bude se zvyšovat kapacita v českých azylových zařízeních? Spustilo Maďarsko dominový efekt? Security 
magazín, 25. VI. 2015. [online]. [cit. 2015-09-11]. Dostupné z: http://www.securitymagazin.cz/zpravy/bude-se-
zvysovat-kapacita-v-ceskych-azylovych-zarizenich-spustilo-madarsko-dominovy-efekt-1404045678.html 
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3. Sociogenní mimořádná událost 
 

Mimořádnou událostí se dle zákona o integrovaném záchranném systému, rozumí 
škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, 
které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 
a likvidačních prací.78 Sociogenní mimořádná událost jako pojem není v České republice 
upravena žádným právním předpisem 
 
3.1 Dělení mimořádných událostí 
 
 Základní dělení mimořádných událostí79 je na přírodní (tzv. naturogenní) mimořádné 
události a antropogenní (způsobené činností člověka) mimořádné události. 
 Přírodní mimořádné události dále dělíme80 na abiotické (způsobené neživou 
přírodou) mimořádné události a na biotické (způsobené živou přírodou) mimořádné události. 
 Antropogenní mimořádné události dělíme:81 
 

 technogenní mimořádné události, 

 sociogenní mimořádné události interní (vnitrostátní společenské, sociální  
a ekonomické krize), 

 sociogenní mimořádné události externí (vojenské krizové situace), 

 agrogenní mimořádné události. 
 

Sociogenní mimořádnou události vnitřní se rozumí82 (vnitrostátní společenské, 
sociální a ekonomické negativní jevy): 
 

 narušení finančního a devizového hospodářství státu, 

 narušení dodávek ropy a ropných produktů, 

 narušení dodávek elektrické energie, plynu a tepla, 

 narušení dodávek potravin, 

 narušení dodávek pitné vody, 

 narušení dodávek léčiv a zdravotnického materiálu, 

 narušení funkčnosti dopravních systémů, 

 narušení funkčnosti informačních systémů a komunikačních vazeb, 

 narušení funkčnosti systémů pro varování a vyrozumění obyvatelstva, 
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 Viz § 2 písm. b) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 
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 MARTÍNEK, Jiří. Základní rozdělení mimořádných událostí. In: [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné 
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 totální zhroucení ekonomiky státu, 

 migrační vlny a rozsáhlá emigrace státu, 

 rozvoj rasové, národností a náboženské nesnášenlivosti, 

 hromadné postižení osob mimo epidemii, 

 hrozba teroristických akcí, aktivity vnitřního a mezinárodního zločinu a terorismu, 

 závažné narušení veřejného pořádku, nárůst závažné majetkové a násilné 
kriminality, soupeření militantních nebo extrémních politických skupin mezi sebou, 

 ohrožení života a zdraví občanů jiných zemí takového rozsahu, kde je vyžadována 
humanitární pomoc nebo nasazení záchranných sil v rámci zahraniční pomoc, 

 ohrožení demokratických základů státu extrémistickými politickými skupinami, 

 psychosociální negativní jevy, 

 záměrné šíření poplašných a nepravdivých zpráv, vyvolávání stavu paniky, 

 záměrné šíření drogových závislostí, 

 působení toxických odpadů na okolí, 

 použití zbraní hromadného ničení jaderných, chemických a biologických, 

 decimování a vyhlazování obyvatelstva, 

 vliv přelidnění. 
 

Sociogenní mimořádnou události vnější se zpravidla rozumí83: 
 

 násilné akce subjektů cizí moci spojené s použitím vojenských sil a prostředků na 
území, kterému jsou plněny spojenecké závazky, nebo je poskytována mezinárodní 
humanitární pomoc, 

 diverzní činnost spojená s přípravou vojenské agrese nebo v průběhu vojenské 
agrese, 

 vnější vojenské napadení státu nebo jeho spojenců, 

 ohrožení základních demokratických hodnot v takovém rozsahu, že je požadováno 
nasazení ozbrojených sil pro provedení mezinárodní mírové nebo humanitární 
operace, 

 hospodářské sankce a hospodářský nátlak, 

 rozsáhlé ekologické havárie, přesahující hranice států, 

 politický nátlak, 

 přenos hospodářských krizí z důvodu propojení ekonomik. 
 

 Přípravu a řešení mimořádných událostí řeší tzv. havarijní plánování. Úkolem 
havarijního plánování je určení rizik ohrožující dané území a jeho cílem je teoretická příprava 
a poskytnutí metodiky k zajištění připravenosti daného území na řešení mimořádných 
situací.84 Zatímco krizové řízení představuje souhrn řídících činností orgánů krizového řízení 
zaměřených na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik, a dále plánování, organizování, 
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realizaci a kontrolu činností.85 Krizová situace je vymezena jako mimořádná událost podle 
zákona o integrovaném záchranném systému, narušení kritické infrastruktury nebo jiné 
nebezpečí, při nichž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav nebo stav ohrožení státu.86 
Havarijní plánování tedy slouží k zajištění připravenosti na řešení mimořádných události, 
které nedosahují rozsahu krizové situace, zatímco krizové plánování je nástrojem krizového 
řízení, kdy orgány krizového řízení uskutečňují činnosti k realizaci cílů a úkolů při zajišťování 
bezpečnosti státu a jeho obyvatelstva za krizové situace.  
 Z výše uvedených charakteristik je zřejmé, že sociogenní mimořádné události v rámci 
azylových zařízení (uprchlických táborů) jsou tzv. sociogenní mimořádné události vnitřní. 
Jedná se tedy o vnitrostátní společenské, sociální a ekonomické negativní jevy. Z přehledu 
„sociogenních mimořádných událostí vnitřních“ může v souvislosti s azylovým zařízením 
dojít, dle názoru autorky, k migrační vlně, k rozvoji rasové, národností a náboženské 
nesnášenlivosti nebo k závažnému narušení veřejného pořádku. 
 
3.2 Vymezení pojmu sociogenní mimořádná událost 
 

Co se týče sociogenních mimořádných událostí (vnitřní – dle výše uvedeného dělení), 
tak zatím žádná sociogenní mimořádná událost nebyla příčinou vyhlášení jednoho 
z krizových stavů. Sociogenní mimořádné události by neměli dosahovat takové intenzity  
a rozměrů, aby bylo nutné vyhlásit jeden z krizových stavů. Tyto události jsou spíše lokálního 
charakteru a měly by být zvládnutelné místně příslušnými orgány, ovšem výskyt 
sociogenních mimořádných událostí může být první varování, které poté může vyústit do 
závažnějších situací.87 
 Jednou z definic sociogenní mimořádné událost může být, že sociogenní mimořádná 
událost představuje nenadálou (i když při včasném rozpoznávání a identifikaci jejích 
indikátorů predikovatelnou), částečně nebo zcela neovládanou (avšak odpovědné orgány se 
ji snaží dostat pod svou kontrolu), časově a prostorově ohraničenou sociální událost, která 
vznikla v důsledku narušení sociálních vztahů mezi sociálními skupinami navzájem nebo mezi 
sociálními skupinami a státní nebo veřejnou správou. 
 Co znamená pojem sociogenní? „Sociogenní“88 má svůj původ v sociálním prostředí, 
ve společnosti. „Sociální“89 se týká lidské společnosti, snahy o zlepšení společenských 
problémů a také se týká životních podmínek jednotlivce ve vztahu ke společnosti. Tyto pojmy 
řeší vědní disciplína sociologie. Sociologie je společenská věda, která zkoumá sociální život 
jednotlivců, skupin a společnosti. Sociologie především zkoumá jednání lidí ve společnosti, 
sociální interakci, sociální skupiny, sociální fakty a společnost. Každého člověka a každou 
společnost ovlivňují různá sociální fakta. Na základě těchto faktů si člověk utváří své postoje 
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a chování k okolí. „Sociální jev je vnější stránka vnitřních procesů, které ve společnosti jedinec 
či skupina realizuje svou činností.“90 
 Narušení sociálních vztahů (v případě definice sociogenní mimořádné události) 
probíhá formou sociálního konfliktu, což je společenský proces, kdy se skupina nebo 
jednotlivec snaží prosadit a dosáhnout uspokojení jen vlastních potřeb eliminací, podřízením 
nebo likvidací konkurenta nebo protivníka91. 
 Každá společnost prochází změnami svých postojů. Jedná se o reakci společnosti na 
vývoj událostí, jedná se o tzv. společenský proces. Teorie rozlišuje procesy92 – sbližování, 
sjednocování a seskupování, spolupráce, soutěžení, distance (odloučení, izolace) a konflikty. 
 Jak společnost pozná, jaký sociální vztah je „normální“? K tomu slouží tzv. sociální 
norma, což je pravidlo lidského chování, které je sdílené a je danou společností považováno 
za přijatelné. Může se tedy jednat o pravidlo chování, které je třeba brát „vážně“  
a považovat ho za závazné. Co nám sociální normy sdělují? Říkají co je obvyklé, co je 
přípustné a co je správné.93 Žádná sociální norma není dodržována 100 %. Existuje tzv. 
toleranční limit94, který umožňuje člověku se odchýlit od „předepsaného“ způsobu, aniž by 
byl považován za devianta. Negativní sociální jednání je narušení sociální normy. 
 Z výše uvedených informací ohledně sociogenní mimořádné události je zřejmé, že  
i sociogenní mimořádná událost musí splňovat určitá kritéria:95 
 

 k „události“ musí dojít ve společnosti (resp. musí dojít k narušení vztahů mezi 
sociálními subjekty), jsou to tedy události, které jsou bezprostředně vyvolány 
působením člověka, 

 narušení vztahů se projeví vznikem konfliktu, tzn., že jedna strana konfliktu svým 
jednání ohrožuje či poškozuje zájmy druhé strany konfliktu (nebo veřejný zájem), 

 vznik konfliktu má konkrétní důvod, 

 v důsledku jednání sociálních aktérů dochází k ohrožení života, zdraví, majetkových 
hodnot, 

 rozsah „události“ ohrožuje (či poškozuje) zájmy celé společnosti, státu, regionu, 
lokality, tedy ne pouze zájmy jednotlivce, 

 dalším kritériem je četnost výskytu jevu ve společnosti – jak již bylo výše uvedeno, 
jedná se o odchylku od sociální normy, tzn. překročení tolerančního limitu, 

 musí dojít k vnějšímu zásahu proti sociálním aktérům, kteří „událost“ způsobily, např. 
nasazení plošných sil a prostředků bezpečnostních sborů (především Policie České 
republiky), jejichž působením lze „událost“ dostat pod kontrolu, 
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 většinou je „událost“ předem známá, plánovaná a bezpečnostní složky se na ni 
mohou připravit, monitorovat ji.  

  
 Negativní sociální jednání či jevy ve společnosti přetrvávají i při „vyřešení“ sociogenní 
mimořádné události. Sociogenní mimořádná událost je pouze součástí projevu negativního 
sociálního jednání či jevu – tím, že bezpečnostní složky dostanou pod kontrolu sociogenní 
mimořádnou událost (resp. nedojde k dalšímu šíření této „události“) tak tím nedojde  
k „odstranění“ negativního sociálního jevu ze společnosti. 
 
3.3 Negativní sociální jevy 
 
 Negativní sociální jev má taky svá kritéria, která musí být naplněna, aby se o chování 
skupiny, mohlo mluvit jako o negativním sociálním jednání (jevu):96 
 

 ve svých důsledcích se bude dotýkat („událost“) předem neurčeného počtu lidí, 

 zdroj negativního sociálního jevu musí pocházet ze sociální oblasti, 

 musí se vyskytovat sociální fakta, která potvrdí, že negativní sociální jev existuje, 

 aktérem negativního sociálního jevu by měla být sociální skupina, 

 důsledky (nebezpečnost či sociální závažnost) negativního sociálního jevu by měly být 
akceptovány a uznány širší společností (orgány veřejné správy). 

 
Na základě analýzy typových plánů pro krizové situace a zkoumáním odborné 

vědecké literatury97 vytipovali následující negativní sociální jevy: 
 

 náboženské konflikty a střety ohrožující životy, zdraví a majetek, 

 národnostní, etnické a rasové konflikty a střety ohrožující životy, zdraví a majetek, 

 teroristické útoky, 

 masové stávky přerůstající v pouliční boje, 

 hromadné střety extrémistů při ohlášených i neohlášených demonstrací, 

 masové nelegální překračování státních hranic ze strany cizinců (nelegální migrace), 

 masový nelegální pobyt cizinců, 

 velká kriminalita cizinců, 

 nadměrný legální pobyt cizinců, který ohrožuje fungování regionu, 

 městské „války gangů“ v rozsahu vnímaném jako ohrožení bezpečnosti občanů, 

 masové demonstrace proti způsobu výkonu státní moci a veřejné správy, 

 selhání územní samosprávy ohrožující fungování regionu, 

 sabotáže, 

 hromadné vzpoury ve věznicích a nápravných zařízeních a s tím spojené akty násilí, 

 hromadné útoky vězňů, 

 sportovní a divácké násilí ohrožující životy, zdraví a majetek, 
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 rabování jako následek jiné mimořádné události. 
 
 Jak již bylo výše uvedeno, ne všechny negativní sociální jevy ohrožují bezprostředně 
bezpečnost lidí (tzv. toleranční limit), neboť hrozbou se stávají především ty, které se projeví 
jako sociální konflikt.  
 Opět z výše uvedeného vytipovaného seznamu negativních jevů, autorka odvodila, že 
v rámci azylového zařízení na území České republiky může dojít k následujícím negativním 
sociálním jevům, za a) náboženské konflikty a střety ohrožující životy, zdraví a majetek, za b) 
národnostní, etnické a rasové konflikty a střety ohrožující životy, zdraví a majetek, za c) velká 
kriminalita cizinců a za d) hromadné vzpoury v azylových zařízeních98 a s tím spojené akty 
násilí hromadné útoky žadatelů o mezinárodní ochranu99.  
 
4. Sociogenní mimořádné události v azylových zařízeních 
 
 V úvodu této studie bylo definováno několik otázek a tři hypotézy. Tyto otázky 
(a hypotézy) se pokusí autorka zodpovědět, a to na základě informacích získaných z: 
 

 dotazníkového šetření mezi zaměstnanci azylových zařízení, 

 rozhovoru s pracovníkem Správy uprchlických zařízení, 

 případové studie na téma „Uprchlický tábor a veřejnost“, 

 monitoringu otevřených zdrojů – internetové články, které se týkají problematiky 
azylových zařízení v České republice, 

 dotazníkového šetření Policie České republiky. 
 
 V předchozí kapitole bylo zjištěno, že v azylovém zařízení může dojít k následujícím 
negativním sociálním jevům: 
 

 náboženské konflikty a střety ohrožující životy, zdraví a majetek 

 národnostní, etnické a rasové konflikty a střety ohrožující životy, zdraví a majetek 

 velká kriminalita cizinců  

 hromadné vzpoury v azylových zařízeních100 

 akty násilí hromadné útoky žadatelů o mezinárodní ochranu101.  
 

Na tyto negativní sociální jevy se autorka zaměřila v dotazníkách, rozhovorech atd. 
 
4.1 Dotazníkové šetření se zaměstnanci azylových zařízení 
 

Autorka vytvořila dotazník pro zaměstnance azylových zařízení, který se zaměřuje na 
vznik sociogenní mimořádné události či vznik konfliktů v azylovém zařízení, dále na 
bezpečnost žadatelů o mezinárodní ochranu a také na bezpečnost zaměstnanců v azylových 

                                            
98

 Autorka nahradila věznice azylovým zařízením. 
99

 Autorka nahradila vězně žadateli o mezinárodní ochranu. 
100

 Autorka nahradila věznice azylovým zařízením. 
101

 Autorka nahradila vězně žadateli o mezinárodní ochranu. 
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zařízeních. Autorka oslovila několik desítek zaměstnanců azylových zařízení a požádala je  
o vyplnění dotazníku. Bohužel se vrátily pouze tři vyplněné dotazníky. Autorka si uvědomuje, 
že okruh tří respondentů nemůže být dostatečně věrohodný, ovšem jak říká lidové pořekadlo 
„lepší než nic“. 
 

Respondent I. je žena, které pracovala v azylovém zařízení (přijímací + pobytové 
středisko) od roku 2000, poté do roku 2009 pracovala v nevládních organizacích a všechny 
typy azylových středisek navštívila několikrát ročně – je zde tedy pohled do minulosti. 
 

Respondent II. je muž, který pracuje v azylovém zařízení (pobytové středisko)  
3 měsíce a jeho postřehy jsou zatím neovlivněny několikaletou praxí v azylovém zařízení.  
 

Respondent III. je žena, která pracuje v azylovém zařízení (přijímací středisko) již 5 let 
a může tedy posoudit situaci od roku 2009. 
 

1. Jak dlouho se problematice práce s uprchlíky již věnujete/ nebo jste se 
věnoval/věnovala? 
 
I. Práci s uprchlíky jsem se věnovala od roku 2000 do roku 2009. 
 
II. Práci se žadateli o mezinárodní ochranu se věnuji 3 měsíce (dotazník vyplněn 
podzim 2014). 
 
III. V přijímacím středisku pracuji 5 let. 
 

2. V jakých uprchlických zařízení jste pracoval/pracovala, případně v jakém časovém 
rozmezí? 
 
I. Od září 2000 do konce srpna 2002 jsem pracovala jako sociální pracovnice 
v přijímacím středisku a pobytovém středisku Červený Újezd. Byla jsem 
zaměstnankyní Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky. Od 
září 2002 do dubna 2009 jsem do přijímacích a pobytových středisek Ministerstva 
vnitra České republiky a detenčních zařízení jezdila jako pracovník nevládních 
(neziskových) organizací (NNO), a to minimálně jednou týdně. Jednalo se o přijímací 
středisko a pobytové středisko Červený Újezd, pobytové středisko Zastávka u Brna, 
pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, pobytové středisko a integrační azylové 
středisko Stráž pod Ralskem. 
 
II. Pracuji v pobytovém středisku v Kostelci nad Orlicí. 
 
III. Přijímací středisko 2/2010 – Zastávka u Brna. 

 
3. Jaké bylo/je Vaše pracovní zařazení, respektive co bylo/je Vaší náplní práce? 
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I. Jako zaměstnanec Správy uprchlických zařízení se jednalo o práci sociálního 
pracovníka. Klasická sociální práce, vedení spisové agendy ke každému klientovi. 
V přijímacím středisku vytvoření sociální a rodinné anamnézy každého přijatého 
žadatele o azyl (mezinárodní ochranu), vzdělávání a náplň volnočasových aktivit. 
Monitoring. Během práce v NNO bylo mou náplní práce poskytování sociálního  
a právního poradenství žadatelům o azyl a cizincům s různými druhy pobytu. Vedení 
spisové agendy, tvorba sociálního plánu u jednotlivých klientů, monitoring zemí 
původu + situace v pobytových střediscích, volnočasové aktivity pro žadatele, 
humanitární činnost. 
 
II. Moje pracovní zařazení je – referent bezpečnosti státu v Oddělení mezinárodní 
ochrany Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. 
Náplní práce je a) usměrňování a zajištění problematiky mezinárodní ochrany na 
celostátní úrovni, b) příprava odborných podkladů pro vyřízení žádostí o mezinárodní 
ochranu, c) analytická činnost, d) rozhodovací činnost na úseku státní správy v oblasti 
mezinárodní ochrany, e) zpracování údajů v evidenčních systémech, f) korespon-
dence s účastníky řízení o mezinárodní ochranu, se státními orgány, unijními 
institucemi i mezinárodními organizacemi, g) vykonávání činnosti úřední osoby při 
kontaktu se žadatelem. 
 
III. Realizace „dublinských“ transferů – přemístění žadatele do jiné země dle Nařízení 
Rady (EU) 604/2013. 

 
4. Z jakých zemí se ve „Vašem“ zařízení nacházeli/ nacházejí žadatelé o azyl? 

 
I. Během dvou let práce v azylovém zařízení bylo nejvíce lidí z Afganistanu, bývalé 
Jugoslávie, Pákistánu, Indie; Ruská federace – Čečensko, Ingušško, Dagestán a další 
země bývalého Sovětského svazu: Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, 
Arménie, Gruzie; Čínská lidová republika – Číňané i Ujguři. Arabské země (Irák, Írán, 
Egypt, Alžírsko, Libye), Turecko. Africké země – Somálsko, Keňa, Pobřeží Slonoviny. 
 
II. Největší zastoupení mají žadatelé z Ukrajiny, Sýrie, Nigérie, Běloruska, Vietnamu, 
Kuby, Iráku, Afghánistánu. 
 
III. Nejčastěji – Ukrajina, Vietnam, Ruská federace, Sýrie, Arménie, Kuba, Nigérie, 
Turecko. 

 
5. Jaké byly výkyvy v počtu žadatelů o azyl, kteří se nacházeli ve „Vašem“ uprchlickém 

zařízení (v jakých letech docházelo k prudkému poklesu nebo naopak nárůstu počtu 
osob, případně z jakého důvodu)? 
 
I. V letech 2000 – 2002 byly nejvyšší počty žadatelů o azyl, což souviselo s politickou 
situací okolo Afghánistánu a dále také se změnou zákona o pobytu cizinců, kdy nový 
zákon začal platit k prvnímu lednu 2000. Došlo ke změně dlouhodobých pobytů  
a hodně cizinců promeškalo lhůty. Pak tu bylo také vysoké procento pracovní 
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migrace, kdy získání pracovního povolení nebo jeho prodloužení bylo obtížné,  
a protože žadatelé o azyl mohli pracovat bez pracovního povolení, tak velká část 
žadatelů z určitých zemí této situace zneužívala – čemuž také přispívala délka řízení. 
Dalším předělem byl vstup České republiky do Evropské Unie a tím také zavedení 
pravidla první bezpečné země. Následně náš vstup do Schengenského prostoru  
a propojení systémů jednotlivých zemí, což mělo vliv na rapidní pokles počtu žadatelů 
o mezinárodní ochranu. Vždy se ve struktuře žadatelů o azyl projeví změny politické 
nebo války, v letech 2000 – nyní se jedná především o Irák, Afghánistán, Čečensko, 
Bělorusko, Sýrie. 
 
II. Mluvím pouze z osobních zkušeností za dobu, kdy zde pracuji. Na podzim roku 
2014 je několikrát vyšší procento žadatelů o mezinárodní ochranu z Ukrajiny, 
v důsledku tamních bojů proruských separatistů a ukrajinské armády. Zde hraje roli 
fakt, že v České republice žije mnoho příbuzných, ke kterým se žadatelé  
o mezinárodní ochranu z Doněcké a Luhanské oblasti uchylují (viz. každoroční zpráva 
o migraci a integraci). 
 
III. nevyplněno. 

 
6. Zaznamenali jste pokusy nevládních organizací o integrační aktivity ve středisku  

(v etapě let 1990 do 2000)? 
 
I. Ano. Měli v mnoha ohledech větší možnosti, jak pomoci některým žadatelům. 
 
II. Nedokážu posoudit, v tuto dobu jsem na výše uvedené pozici nepracoval. 
 
III. Nepracovala jsem zde. 

 
7. Zaznamenali jste pokusy nevládních organizací o integrační aktivity ve středisku  

(v etapě let 2000 až 2010)? 
 
I. Ano, v závislosti na projektech a jejich financování. Velkým negativem byla špatná 
spolupráce s Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České 
republiky. 
 
II. Nedokážu posoudit, v tuto dobu jsem na výše uvedené pozici nepracoval. 
 
III. Nepracovala jsem zde.  

 
8. Zaznamenali jste pokusy nevládních organizací o integrační aktivity ve středisku (po 

roce 2010)? 
 
I. Už v tom nejsem, ale stále projekty jsou. 
 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Andrea Pátková, Sociogenní mimořádné události, související s uprchlickými středisky na území České republiky 

(2015_D_01) 

 

 
34 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

II. Někteří žadatelé o mezinárodní ochranu jsou v řízení zastoupeni Organizací pro 
pomoc uprchlíkům (OPU). Žadatelé mohou využít pomoc Oblastní charity z Hradce 
Králové, jejichž pracovníci do střediska dojíždějí. 
 
III. Organizace pro pomoc uprchlíků má ve středisku kancelář otevřenou každé 
pondělí. Sdružení občanů zabývajících se emigranty každý druhý týden v úterý. 
Nahlíží do spisů. Sepisují žaloby proti rozhodnutím. Píšou žádosti dle jednotlivých 
případů – žádost o převzetí odpovědnosti Českou republikou. 

 
9. Dostávali jste jako pracovníci azylových zařízení bezpečností opatření či pokyny, 

týkající se prevence respektive řešení konfliktů uvnitř tábora nebo v jeho 
bezprostředním okolí? Pokud ano, tak jaké povahy? 
 
I. Ne 
 
II. Probíhají bezpečností školení pro pracovníky Oddělení mezinárodní ochrany OAMP 
Ministerstva vnitra České republiky. 
 
III. Bezpečnost je řešena vnitřním nařízením bezpečnostního odboru. Vyslovené 
školení na konflikty nebylo. 

 
10. Spolupracovalo/spolupracuje vedení azylového řízení s orgány veřejné správy 

(obecní úřad, krajský úřad atd.) a vytvářejí bezpečností opatření či pokyny, týkající 
se prevence respektive řešení mimořádných událostí? Pokud ano, jakou formou 
tato spolupráce probíhá? 
 
I. Nepamatuji si. 
 
II. Tato otázka je spíše pro pracovníky samotného pobytového střediska  
– zaměstnance Správy uprchlických zařízení, ne pro pracovníky Ministerstva vnitra 
České republiky jako detašovaného pracoviště Odboru azylové a migrační politiky 
České republiky, kteří mají na starosti hlavně vedení správního řízení. 
 
III. Toto je spíše oblast Správy uprchlického zařízení, která se o žadatele stará. Ti 
zařizují pomoc psychologa u vytipovaných osob. Jinak je tábor hlídán soukromou 
bezpečnostní agenturou. V případě závažnější události je nutné volat místní obvodní 
policii. 

 
11. Kdo případně by řešil možné incidenty mimo zařízení (v jeho bezprostředním okolí, 

nebo ve vazbě na jeho klienty) a s jakým výsledkem? 
 
I. Mimo zařízení konflikty řešila Policie České republiky. Následně byla informace 
předána do pobytového střediska (pokud to bylo možné) a pak se to řešilo v rámci 
pobytového střediska. 
 

http://www.soze.cz/
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II. Pobytové středisko hlídá bezpečnostní agentura, která monitoruje pohyb žadatelů. 
Případné incidenty mimo areál řeší Policie České republiky. 
 
III. Mimo tábor je k tomu příslušná obvodní policie. Výsledek by zaslala na Správu 
uprchlických zařízení. Dotyčnému lze odebrat částečně kapesné. Vymáhání oprav či 
jiných finančních kompenzací je na Celní správě. 
 

12. Kdo případně by řešil možné incidenty uvnitř zařízení a s jakým výsledkem? 
 
I. V pobytovém středisku Červený Újezd se některé konflikty řešily ve spolupráci 
nevládní neziskové organizace a jejich psychologem. Během pracovní doby konflikty 
řešili sociální pracovníci za asistence pracovníků soukromé bezpečnostní služby 102. 
Mimo pracovní dobu – v noci, o víkendu, pak pracovníci příjmu (24 hodinová služba) 
a pracovníci soukromé bezpečnostní služby. 
 
II. Uvnitř zařízení hlídají pracovníci bezpečností agentury, při případné hrozící vážné 
situaci lze přivolat Policii České republiky. 
 
III. Incidenty řeší Odbor azylové a migrační politiky poté, co obdrží ze strany Správy 
uprchlických zařízení úřední záznam. Začíná se domluvou, poté se dotyčný pokutuje. 
K trestným činům se samozřejmě volá policie. 

 
13. Páchají žadatelé o azyl trestnou činnost nebo přestupky? Pokud ano, jakého druhu, 

z jakých důvodů? Jak se taková situace v rámci uprchlických zařízení řeší?  
 
I. Ano – krádeže, převaděčství, obchod s omamnými látkami, obchod s lidmi, fyzické 
útoky. Pokud se jednalo o závažnou činnost, tak se to řešilo ve spolupráci s Policií 
České republiky, jinak sociální pracovnici. Každé zařízení má svůj řád, se kterým by 
měl být každý žadatel seznámen. Sankce si nepamatuji. 
 
II. Nedokážu posoudit, mojí hlavní pracovní náplní je vedení správního řízení.  
 
III. Přestupky jsou většinou ve formě a) svévolného pouštění tábora, b) konzumace 
alkoholu či jiných návykových látek, c) výjimečně dochází k poničení majetku. Řešení 
jsem popsala výše. Trestný čin napadení s vážnými důsledky pro zdraví je výjimečný. 
Tak jednou ročně. Toto již řeší přivolaná policie. 
 

14. Setkal/Setkala jste v rámci své práce v uprchlickém zařízení s nějakým sociálním 
konfliktem (například jakkoli motivovaná protestní hladovka klientů, demonstrace 
obyvatel okolí střediska proti jeho existenci atd.)? Jak se takový incident řešil? 
 
I. Ano. Konflikty mezi jednotlivými žadateli – národností, osobní, hladovky, fyzická 
napadení, vždy záleželo na konkrétním případě. Incidenty se řešily ve spolupráci 

                                            
102

 Respondent si nepamatuje přesný název bezpečností agentury. 
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s psychologem, sami sociální pracovníci nebo ve spolupráci s Policií České republiky či 
soukromou bezpečnostní službou. 
 
II. Ne 
 
III. Hladovku většinou drží lidé s opakovanými žádostmi (letos dvakrát). Případně tím 
protestují proto pobytu v přijímacím středisku, pokud dostávají rozhodnutí setrvat 
zde až 120 dní. Letos zatím nic nebylo. Situaci řeší Správa uprchlických zařízení 
domluvou. Je zřejmé, že dotyční většinou mají schované zásoby jídla. Případně by se 
volal psycholog. Teď nám oficiálně držela hladovku paní z Kuby, ale potajmu jedla, 
takže to nikdo neřešil. 

 
15. Jaké opatření byste v této souvislosti jako pracovníci (bývalí i současní) 

doporučovali? 
 
I. Monitoring klientů – terénní sociální práce. Individuální sociální práce s žadateli. 
Supervize a proškolení pracovníku zařízení na krizové situace a jednání v těchto 
situací. 
 
II. Monitoring areálu bezpečnostní agenturou je nezbytností, dále zvýšit počet kamer, 
zabezpečit kanceláře pracovníků, zlepšit programy sociálních pracovníků Správy 
uprchlických zařízení, kteří tráví se žadateli nejvíce času a předcházet tím konfliktním 
situacím, které mohou nastat. Monitorovat chování jednotlivých žadatelů, 
předcházet konfliktním situacím mezi žadateli s různými náboženským vyznáním, 
mezi různými etniky. 
 
III. Hladovka není řešení a vzhledem k tomu, že to prozatím nikdo zde nemyslel 
vážně, tak se další řešení nemusela hledat. Musí se vždy postupovat podle 
konkrétního případu. 

 
4.1.1 Shrnutí 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že respondent č. I pracoval v azylovém zařízení v letech 
2000 – 2002 a zbylí respondenti pracují v azylovém zařízení v současné době, tak autorka 
může srovnat minulost s aktuálním stavem. Další srovnáním je to, že respondent č. I pracoval 
v azylových zařízeních, které již neexistují, a zbylí dva pracují v azylových zařízeních, které 
stále fungují. 
 Všichni respondenti se shodli na tom, že složení azylových zařízení je velice různorodé 
– nejčastěji se vyskytují občané Afghánistánu, Kuby, Sýrie, Ukrajiny a Vietnamu. Respondent 
č. I a č. II se shodli na tom, že národnostní složení azylového zařízení vždy odpovídá politické 
(či válečné) situaci ve světě. 
 V problematice „bezpečnostních opatření pro pracovníky azylových zařízení 
– zvládání konfliktů“ došlo k pokroku ze strany „zaměstnavatele“. Respondent, který 
pracoval v azylovém řízení v rozmezí 2000 – 2002 uvedl, že žádné bezpečnostní pokyny, 
týkající se prevence a řešení konfliktů uvnitř azylového zařízení nedostával. Zatímco 
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respondenti, kteří v současné době v azylových zařízeních pracují, uvedli, že probíhají 
bezpečnostní školení a bezpečnost je řešena vnitřním nařízením. Respondent č. III zároveň 
uvedl, že „školení na konflikty nebylo“. 
 Všichni tři respondenti se shodli, že pokud dojde ke konfliktu uvnitř zařízení, tak ho 
nejprve řeší bezpečnostní agentura a poté je přivolána Policie České republiky. Dále se 
shodli, že bezpečnost v areálu má na starosti Správa uprchlických zařízení. Potrestání ze 
strany Správy uprchlických zařízení je buď domluva, nebo finanční pokuta. 
 Respondenti také shodně odpověděli, že konflikty mimo areál azylového zařízení řeší 
Policie České republiky, které pak podá úřední záznam Správě uprchlického zařízené nebo 
Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra České republiky. 
 K jakým konfliktům dochází uvnitř azylových zařízení je různý pohled ze stran 
respondentů. Respondent č. III uvedl příklad hladovky, respondent č. I uvedl, že konflikty 
jsou národnostní či osobní povahy, hladovky, fyzická napadení. Respondent č. II uvedl, že 
během pár měsíců, co pracuje v azylovém zařízení, tak k žádnému konfliktu nedošlo. 
 Co se týče navrhovaných opatření ze strany respondentů i zde panuje shoda – jedná 
se především o zaškolení na „krizové situace“, větší monitoring žadatelů o mezinárodní 
ochranu a vždy postupovat podle jednotlivého případu. 
 
4.2 Rozhovor se zaměstnancem Správy uprchlického zařízení 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že respondenti dotazníku několikrát zopakovali, že 
problematiku bezpečnosti zaměstnanců azylových zařízení má na starosti Správa 
uprchlických zařízení, tak autorka kontaktovala Správu uprchlických zařízení s prosbou  
o osobní setkání. Osobou, se kterou autorka dne 22. ledna 2015 udělala rozhovor, je pan 
Mgr. Michal Tétauer, vedoucí oddělení transferů a statistiky, Správy uprchlických zařízení. 
 Okruhy otázek, které během rozhovoru byly položeny, jsou uvedeny v příloze č. 1. 
Z rozhovoru bylo zjištěno následující. 
 Otázka bezpečnosti pro žadatele v azylovém zařízení je řešena interním pokynem 
(„zajištění vnitřní bezpečnosti“), který je rozdílný pro jednotlivá azylová zařízení. V tomto 
dokumentu se řeší, jak budou žadatelé ubytováni. Struktura a obsah dokumentům odpovídá 
pokynům Evropské unie a také zákonu o azylu, ve kterém je uvedeno, že azylové zařízení 
musí přihlédnout k jednotlivým specifikům cílových skupin (konkrétního žadatele  
o mezinárodní ochranu). V azylových zařízeních existují tzv. chráněné zóny – zde jsou právě 
lidé se specifickými potřebami (ženy s dětmi, „osamocené“ ženy). Když lidé přijdou poprvé 
do azylového zařízení, je zde nejprve pohovor se sociálním pracovníkem, během kterého se 
zjistí, zda daná osoba bude či nebude umístěna v chráněné zóně. Z hlediska bezpečnosti se 
většinou lidé umístí do chráněné zóny, a pokud je vše v pořádku, přecházejí k ostatním, třeba 
i na vlastní žádost. Pokud chce rodina zůstat pohromadě, umístí ji do samotného pokoje  
– opět sociální pracovník určí, zda budou v chráněné zóně nebo mimo ni (je to pro ně 
bezpečné?). Chráněné zóny jsou odděleny mříží. Do chráněné zóny nemůže vstoupit nikdo, 
kdo zde nebydlí, ale lidé mohou chráněnou zónu opustit a sejít se s lidmi z „klasické“ zóny. 
Nejpřísnější režim je samozřejmě v detenci (zařízení pro zajištění cizinců), kde jsou striktně 
odděleni muži/ ženy. Pro zajištěné cizince jsou zde pokoje, není to forma klasického vězení. 
Sociální pracovníci se snaží rozdělovat do jednotlivých pokojů i dle náboženského vyznání či 
rasy, neboť např. „Chlapi z bývalého Sovětského svazu mají problém s Asiaty a s Afričany, je 
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tedy snaha dávat tyto skupiny od sebe a většinou to i vyjde.“ V roce 2004 bylo více žadatelů o 
azyl než míst pro ně v azylových zařízeních a v první fázi byli všichni (bez jakéhokoliv 
omezení) v tělocvičnách. „Pokud to kapacita umožňuje, snažíme se je mít od sebe co nejdál“. 
Na závěr pan Tétauer uvádí, že pokyny jsou přizpůsobeny jednotlivým zařízením „na míru“, 
neboť každé azylové zařízení je svou činností rozdílné a podle toho, se zde vytvářejí 
bezpečnostní pokyny. 
 Jak se mají zaměstnanci zachovat při možném sociálním konfliktu? V azylových 
zařízeních pracují především sociální pracovníci a vzhledem ke skutečnosti, že každý sociální 
pracovník projde vzdělávacím systémem, který by ho měl naučit, jak zvládat a rozpoznat 
vznikající sociální konflikt. Existují zde samozřejmě bezpečnostní opatření ve smyslu 
„prevence ochrany pracovníka“ – již výše uvedený interní pokyn. Během jednání s cizinci je 
důležité, aby zaměstnanci dodržovali základy slušného chování a styku s cizinci. Sociální 
pracovník musí dodržovat etický kodex, neboť pracuje s různými lidmi s různou mentalitou. 
Pan Tétauer uvedl příklad z praxe: „Jedna zaměstnankyně chodila velice vyzývavě oblečená, 
což vadilo příslušníkům čečenské národnosti. Muselo se jí to vysvětlit, že je to nevhodné.“ 
Vždy je tu snaha o to, aby v každém azylovém zařízení byli jak sociální pracovníci, tak sociální 
pracovnice. A cílem je, aby pohovory byly vedeny sociálním pracovníkem, pokud je muž 
žadatelem o mezinárodní ochranu a sociální pracovnicí, pokud je žadatelkou o mezinárodní 
ochranu žena. Několikrát ročně jsou zaměstnanci školeni – zvládání konfliktních situací, 
zvládání agresivních klientů atd. Sociální pracovníci mají dle zákona o sociálních službách 
povinnost se doškolovat. „Jsou školeni všichni, neustále, především v problematice „jak se 
zachovat“. 
 Ke spolupráci s veřejnou správou vůbec nedochází. Pan Tétauer uvádí, že neví  
o existenci jakýkoliv bezpečnostních plánů ohledně azylových středisek ze strany městských 
úřadů či magistrátů. Pokud se řeší přestupek nebo trestný čin v azylovém zařízení, je 
zavolána místně příslušná policie, která danou situaci řeší podle právních předpisů České 
republiky. V zařízení pro zajištění cizinců je i Cizinecká policie, jejímž hlavním úkolem je to, 
aby cizinci neutekli z detenčního zařízení. Samozřejmě pokud dojde k nějaké „rvačce“, tak se 
pokusí aktéry uklidnit, ale vyšetřování vede místně příslušná policie.  
 Je pořádek v azylových zařízeních hlídán bezpečnostní agenturou? Bezpečnostní 
agentura se nachází v několika azylových zařízeních (především ve větších zařízení), ne ve 
všech. Záleží opět na dispozici jednotlivých zařízení. „Azylové zařízení v Havířově (pobytové 
středisko) má podobu „paneláku“, kde není co hlídat – jdou zde jednotlivé byty. Je zde 
zaměstnanec, který eviduje odchod/ příchod lidí“. V tranzitním prostoru Ruzyně je 
bezpečnostní agentura zcela zbytečná, neboť žadatel o mezinárodní ochranu nemá kam 
utéct. V zařízení pro zajištění cizinců je součinnostní dohoda mezi bezpečnostní agenturou, 
Cizineckou policií, zdravotnickým zařízení Ministerstva vnitra České republiky a Správou 
uprchlických zařízení, ve které je jasně určeno, kdo má jaké povinnosti. 
 Pokud dojde ke konfliktu v azylovém zařízení, tak to řeší sociální pracovník domluvou, 
pokud nepomůže domluva, volá se místně příslušná policie. Přestupky proti azylovému 
zákonu řeší Odbor azylové a migrační politiky, jedná se např. o prohřešky proti ubytovacímu 
řádu nebo konflikty se sociálními pracovníky (např. sprosté urážky), výsledkem může být 
důtka nebo finanční pokuta (ovšem žadatelé o azyl nemají většinou peníze, takže pokutu 
málo kdy zaplatí). Další možností je snížení finančního prostředku pro žadatele  
o mezinárodní ochranu, tam kde se vyplácí. Sankce „vyhození“ žadatele o mezinárodní 



Ochrana & Bezpečnost – 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 
Mgr. Andrea Pátková, Sociogenní mimořádné události, související s uprchlickými středisky na území České republiky 

(2015_D_01) 

 

 
39 

 
Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s., IČ: 22746986 

Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5, http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz 

ochranu z azylového zařízení není možná, neboť dle směrnic Evropské unie, musí být 
žadatelům o mezinárodní ochranu poskytnuto ubytování. Toto řešení zde bylo v 90. letech 
XX. století, kdy mohlo být rozhodnuto o tom, že žadatel o mezinárodní ochranu již nebude 
ubytován v azylovém zařízení, neboť např. porušil ubytovací řád. „Přibližně v letech 1997  
– 1998 došlo ke zrušení této možnosti, neboť jsme se zákony začaly přibližovat tomu, co po 
nás chtěla Evropská unie“. V současné době pokud cizinec přijde opilý nebo je pod vlivem 
jiné návykové látky, tak je umístěn do pokoje se sníženým standardem a po vystřízlivění 
může zpět do svého pokoje. Při porušení pravidel v zařízení pro zajištění cizinců je cizinec 
umístněn do prostoru s přísným režimem, o tomto zařazení rozhoduje Policie České 
republiky, a to buď na její podnět, nebo na podnět Správy uprchlických zařízení  
– prostřednictvím úředního záznamu. (viz kapitola 2.3.4 Zařízení pro zajištění cizinců). 
V prostoru s přísným režimem je pouze Cizinecké policie, zde žádní sociální pracovníci 
nejsou. 
 Pokud dojde ke konfliktu mimo azylové zařízení, tak tuto situaci opět řeší místně 
příslušná policie. Výhodou pro žadatele o mezinárodní ochranu (oproti cizincům s pobyty103) 
je to, že nemůžou být vyhoštěni, dokud jejich řízení o mezinárodní ochranu nenabude právní 
moci. 
 Nejčastějším problémem v azylových řízeních je časté užívání alkoholu. Žadatelé 
často své kapesné utratí za alkoholické nápoje a do azylových zařízení se vrací opilí (v rámci 
pobytových středisek).  
 V přijímacích střediscích žadatelé o azyl nejsou tak dlouho a protestují, pouze pokud 
tam musejí zůstat zákonem daných 120 dní.  
 Z dotazníků zaměstnanců azylových zařízení zazněl problém s držením protestní 
hladovky, což pan Tétauer nechápe jako takový problém, neboť v pobytovém středisku, 
které mohou žadatelé o mezinárodní ochranu svévolně opustit, není držení hladovky 
„k prokázání“. Když žadatel o mezinárodní ochranu prohlásí, že drží protestní hladovku, tak 
má pohovor s psychologem a dochází na lékařské kontroly – ve skoro většině případů žadatel 
o mezinárodní ochranu neztrácí velké množství váhy. Časem zaměstnanci azylového zařízení 
zjistí, že cizinec má potají přísun jídla či své zásoby, jak bylo uvedeno i respondentem č. III 
(viz kapitola 4.1 Dotazníkové šetření se zaměstnanci azylových zařízení) 
 Poslední velká demonstrace, kterou pan Tétauer pamatuje, byla v roce 2007 nebo 
2006, kdy se skupina Čečenců potřebovala dostat mimo azylové zařízení, neboť měla 
domluvené převaděče, kteří by na ně samozřejmě nepočkali, než by se z přijímacího 
střediska (které nemohou svévolně opustit) dostali do pobytového střediska (které mohou 
svévolně opustit). 
 Co se týče problému střetu veřejnosti a azylového zařízení, tak např. o tom, že 
v tranzitním prostoru na letišti v Ruzyni je přijímací středisko, neví skoro nikdo z okolních 
obyvatel. V Havířově, který má skoro 80 000 obyvatel, ví málo kdo o azylovém zařízení, kde 
se v posledních letech nachází v průměru cca 50 – 60 žadatelů o mezinárodní ochranu. 
V Kostelci nad Orlicí, kde je velké azylové zařízení, byli v minulosti protesty veřejnosti, a to 
vzhledem k tomu, že Kostelec nad Orlicí má okolo 6 500 obyvatel, a při nárůstu žadatelů  
o mezinárodní ochranu jich zde bylo i několik stovek, tzn., že obyvatelé Kostelce nad Orlicí 
přišli do častějšího kontaktu se žadateli o mezinárodní ochranu. V Červeném Újezdě, kde již 

                                            
103

 Krátkodobý pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt. 
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není azylové zařízení, tak zde byly obdobné problémy jako v Kostelci nad Orlicí. Protesty 
veřejnosti byly většinou formou petic. Nikdy nedošlo k nějaké ohlášené nebo spontánní 
demonstraci či protestu vůči azylovému zařízení nebo vůči obyvatelům v tomto azylovém 
zařízení. Jak pan Tétauer uvedl, lidé se s azylovým zařízením naučili žít. „Benzínka zavírá 
v 22.00 místo v 00.00, restaurace se změnily na soukromé kluby, aby nemuseli pouštět 
některé hosty, neboť cizinci často neplatí. Ten kdo bude chodit a říkat, že nemá rád cikány, 
tak bude stejně chodit a říkat, že nemá rád cizince a jiným lidem nebudou žadatelé 
o mezinárodní ochranu vadit“. Jediný příklad – který pan Tétauer pamatuje, kdy veřejnost 
úspěšně protestovala proti azylovému zařízení, bylo ve městě Golčův Jeníkov, kde mělo 
azylové zařízení vzniknout.  
 Správa uprchlických zařízení vede statistiky o konfliktech v rámci jejich „zakončení“ 
(zlomeniny, hospitalizace) než jejich příčiny vzniku (etnické, náboženské, rasové). Pan Tétaur 
uvedl, že došlo i k jedné sebevraždě, která dle zjištěných skutečností měla být pouze 
demonstrativní, ale bohužel se povedla. „V nedávné době chtělo Ministerstvo vnitra 
statistiku ohledně sebevražd v azylových zařízeních, jednalo se cca o jednu sebevraždu za 
deset let“.  
 Nedostatek místa v jednotlivých azylových zařízeních se řeší „dle potřeby“. Žadatelů  
o mezinárodní ochranu momentálně ubývá, tzn., že se některá azylová zařízení uzavřela. 
V případě potřeby a nedostatku místa by se opět otevřela, a to vzhledem k zabezpečení 
bezpečnosti žadatelů o mezinárodní ochranu. 
 
4.2.1 Shrnutí 
 
 V rámci výše uvedeného rozhovoru byly potvrzeny informace, které uvedli 
respondenti v rámci dotazníkové šetření. 
 K sociálním konfliktům dochází jak mezi žadateli o mezinárodní ochranu navzájem, 
tak občas dochází i ke konfliktům se zaměstnanci azylových zařízení. Jak již bylo několikrát 
uvedeno, pod „jednou střechou“ se v jednom okamžiku ocitnou a setkají lidé z celého světa. 
Správa uprchlických zařízení se snaží odlišné „rasy, národnosti, náboženství“ oddělit, ale 
nemůže mít samozřejmě několik desítek budov, kde by byli žadatelé o azyl rozděleni dle pleti 
či vyznání. Dle názoru autorky je to i příprava na život v České republice, kde se 
potencionální azylanti musejí připravit na rozdílnou nejenom kulturu. 
 K větším konfliktům s veřejností zatím nikdy nedošlo. Jeden z případů jsou protesty 
proti vybudování azylových zařízení. Kde již azylové zařízení je, tak tam se s tím lidé naučili 
žít. 
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5.  Případová studie na téma „Uprchlický tábor a veřejnost“ 
 
 Případová studie je jednou z metod kvalitativního výzkumu. Stručně bývá 
charakterizována jako detailní studium jednoho, či malého počtu případů za účelem aplikace 
získaných poznatků při porozumění případům obdobným104. Důležité při psaní případové 
studie je stanovení několika otázek, které se týkají konkrétního problému. Na tyto otázky se 
pak v rámci případové studie snažíme odpovědět. V rámci této případové studie si autorka  
zvolila několik otázek, které se týkají pohledu veřejnosti na uprchlický tábor a pokusila se  
o jejich zodpovězení nebo jejich řešení. 
 
5.1 Úvod  
 
 V současné době pojem „uprchlický tábor“ již v České republice neexistuje, jelikož 
zákon o azylu105 hovoří o azylových zařízeních. Tím se rozumí přijímací středisko, pobytové 
středisko a integrační azylové středisko. Jejich rozlišení spočívá v účelu, který jednotlivá 
střediska plní. V přijímacím středisku je žadatel povinen po určitou dobu (zákonem 
stanovenou) pobývat – za účelem provedení identifikace totožnosti, lékařského vyšetření, 
vstupního pohovoru nebo sociálního šetření. Pobytové středisko je druhou stanicí žadatelů, 
kteří žádají o mezinárodní ochranu. Žadatelé mohou svobodně střediska opouštět nebo 
využít možnosti pobytu v soukromí – většinou u příbuzných. Integrační azylové středisko 
(IAS) slouží osobám, kterým byla přiznána mezinárodní ochrana106 a kteří vstoupili do 
Státního integračního programu a požádali o dočasné ubytování v IAS. Doba strávená v IAS je 
max. 18 měsíců a slouží především k osvojení českého jazyka, nalezení vhodného zaměstnání 
a bydlení. Ubytování v IAS je zpoplatněno. Dále ještě existuje zařízení pro zajištění cizinců 
(tvz. detence nebo záchyt), které slouží k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno rozhodnutí  
o správním vyhoštění a zajištění. Většinou se to týká cizinců, kteří se dostali do rozporu 
s legislativou. 
 Dříve uprchlické tábory, dnes azylová zařízení, se nesetkávaly s kladnými ohlasy při 
jejich růstu v různých částech České republiky. Při výstavbě azylového zařízení, které mělo 
být postaveno v lokalitě, kde se místní obyvatelé prostřednictvím referenda postavili proti 
jeho výstavbě s tím, že raději budou mít ve městě ženskou věznici než „uprchlický tábor“. 
 
5.2 Otázky a jejich odpovědi (řešení) 
 
5.2.1 Jak zlepšit statut uprchlíka před veřejností? 
 

Problém: V minulosti více, v současnosti méně se pojem uprchlík používá nesprávně. 
Lidé si často myslí, že cizinec a uprchlík je jeden a ten samý pojem. Uprchlík je osoba, která 
se nachází mimo svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů 
rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodu příslušnosti k určitým 
společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je neschopna přijmout 
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 HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha : Karolinum, 1997. ISBN 80-7184-549-3. 
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 Zákon č. 325/1999 Sb. 
106

 Práva a povinnosti osob s přiznanou mezinárodní ochranou jsou na trhu práce, v sociálním a zdravotní 
oblasti stejná, jako práva a povinnosti občanů České republiky. 
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ochranu své vlastni nebo ji z těch důvodů odmítá.107 Cizinec je pak osoba, která legálně 
přejde hranice státu s platnými doklady a může si zde požádat o dlouhodobý pobyt. 
 Řešení: Lidé, kteří žijí v okolí azylových zařízení, si musejí uvědomit především to, že 
lidé, kteří se v azylových zařízeních nacházejí, zde prakticky nejsou „dobrovolně“. Odešli ze 
svých zemí, a to proto, že jim v jejich zemi hrozilo nebezpečí. Sami Češi si prošli několikrát 
tím, že nejsou ve své vlastní zemi v bezpečí, a to v např. v letech 1939-1945, 1948, 
v padesátých letech 20. století zde byly tzv. „komunistické čistky“ a samozřejmě po roce 
1968 mnoho Čechů odešlo a hledalo jiný domov. Tyto věci by měly být neustále připomínány 
i v souvislosti s azylovými zařízeními. Proto je důležité veřejnosti vysvětlit, kdo je to uprchlík, 
a že to v žádném případě není člověk, který do České republiky přišel „jen tak“.  
 Toto vysvětlení může probíhat např. při setkání s občany (které zorganizuje město, 
aby tuto problematiku vysvětlilo) nebo formou letáků, které se vhodí občanům do schránek 
nebo prostřednictvím vzniku internetových stránek, kde se problém opět vysvětlí a občané 
mohou vznést otázky – anonymně a ty jim osoba, která se problematice věnuje, vysvětlí. 
 
5.2.2 Jak obyvatelé České republiky vnímají uprchlický tábor? 
 
 Problém: Jak jsem v úvodu nastínila, lidé by raději vedle svého domova měli ženskou 
věznici než uprchlický tábor. V různých názorových fórech, z novinových článků jsem zjistila, 
že lidé určitým způsobem „závidí“ že se těmto lidem staví nové, hezké ubytovny a na závěr 
uvádí, že to „stejně zničí“. Také se obyvatelé v okolí uprchlických táborů bojí o své blízké 
– „nejsem rasista, ale mám devatenáctiletou dceru, o kterou se prostě bojím“. Další problém 
vidí v tom, že většina uprchlíků nemá peníze a že je tu možnost zvýšení krádeží v obchodech, 
dále uvádějí, že uprchlíci zde mohou šířit nemoci. V neposlední řadě jim tito lidé údajně 
berou práci. 
 Řešení: Opět by se tento problém vyřešil „pouze“ tím, že by se lidem ve městech, kde 
jsou vybudovány uprchlické tábory, vysvětlilo, co se děje s lidmi v těchto zařízení.  
 V přijímacím středisku uprchlík poskytne základní informace o své osobě (příčiny jeho 
odchodu ze země). Součástí je i karanténa uprchlíka – kdy projde základním lékařským 
vyšetřením. Uprchlík má dále právo na bezplatné ubytování, stravování, základní materiální 
vybavení, tlumočnické služby a kapesné (je vypláceno pravidelně). Přijímací středisko 
nemůže uprchlík jen tak opustit.  
 V pobytovém středisku nejsou tak přísná nařízení, lidé mohou přijímat návštěvy,  
a pokud člověk chce opustit pobytové středisko na více než 24 hodin, musí nahlásit místo 
svého pobytu. 
 Integrační azylová střediska už jsou zřízena jako bytové domy. Lidé v integračních 
azylových střediscích získávají pomoc prostřednictvím sociálních pracovníků – a to především 
ve styku s úřady, k zajištění bydlení, chodí zde na kurzy českého jazyka. Jednoduše řečeno, 
snaží se o začlenění do společnosti a naučit se žít podle „českých pravidel“. 
 Z výše uvedeného vyplývá, že uprchlíci jsou podrobeni lékařské prohlídce – tzn., že 
pokud jsou „nakaženi“ nějakou nemocí, rozhodně se to v čas odhalí. Dále je pro uprchlíky 
zajištěna strava, ubytování, a proto nemusejí krást. Většina uprchlíků má v plánu zde začít 
nový život a snaží se přizpůsobit – učí se českému jazyku, časem začínají pracovat, většinou 

                                            
107

 Úmluva o právním postavení uprchlíků. 
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jako pomocná síla za minimální mzdu (na pracovních místech, které obyvatelé České 
republiky většinou odmítají). Samozřejmě, že se najdou uprchlíci, kteří jen využívají například 
sociální systém, ale to dělají i občané České republiky. Proto nemůže všechny uprchlíky 
„házet do jednoho pytle“. 
 
5.2.3 Proč lidé v České republice nechápou potřebu uprchlický táborů? 
 

Problém: Do roku 1989 nebyla České republika zemí, která by měla „pochopení“ pro 
uprchlíky. Rozpad Sovětského svazu a Jugoslávie vyvolal mnoho válečných a občanských 
konfliktů a lidé začali prchat se svých zemí. To že uprchlíci přicházeli i do České republiky byl 
důsledek „otevřených“ hranic a na to mentalita občanů České republiky nebyla připravena. 
 Řešení: V tomto případě pomůže jen připomenutí vlastní historie. Každý, kdo 
nesouhlasí s uprchlickým táborem v jeho městě, by si měl uvědomit, jak i občané České 
republiky několikrát potřebovali pomoc, když prchali ze své vlasti, kde se necítili být 
v bezpečí.  
 
5.2.4 Proč si obyvatelé myslí, že uprchlíci v uprchlických táborech „nic nedělají“? 
 
 Problém: V peticích, které občané měst sepsali proti výstavbě uprchlických táborů 
v jejich městě, se nejčastěji objevovalo to, že uprchlíci v táborech nemají co na práci a žijí 
z našich daní. 
 Řešení: Nejlepším řešení by bylo vybudování uprchlického tábora přímo v centru 
měst, aby si obyvatelé vyzkoušeli žít v táborech a odpovědět si na základní otázky, které si 
pokládá každý uprchlík – kde budu spát, kde seženu jídlo a pití, co když onemocním – dokážu 
se postarat o svoje děti, jak zabavím sebe/své děti než se zlegalizuje můj pobyt na území  
a jaké je to být většinu dne pod neustálou kontrolou?.108 Lidé si musejí uvědomit, že většina 
uprchlíků neprchá ze své země „dobrovolně“. Tito lidé nechávají ve své zemi půdu, domy, 
rodinu a odcházejí pryč s tím, že se už nikdy nemusejí vrátit a zároveň přicestují do neznámé 
země, kde by rádi začali od začátku. Každý člověk se potřebuje seberealizovat, a pokud jsou 
lidé „zavření“ a pouze čekají, jaký výsledek bude mít jejich žádost o mezinárodní ochranu, 
není to pro ně zrovna příjemný druh zábavy. (V současné době se v azylových zařízeních 
snaží vyplnit čas uprchlíkům např. zřízením keramické dílny.) 
 
5.2.5 Jak překlenout „propast“ mezi cizinci a obyvateli měst, kde se nacházejí uprchlické 

tábory? 
 

 Problém: Lidé, kteří pouze „chodí“ okolo azylových zařízení vidí vše jinýma očima než 
ti, kteří zde např. pracují. Lidé jsou plní předsudků o jiných – tyto předsudky, podle mne 
pocházejí z dob komunismu, kdy v České republice byla jen jedna ideologie, jeden směr 
myšlení a vše co lišilo, bylo špatné. 
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 Lékaři bez hranic postaví v Praze uprchlický tábor. [online]. [cit. 2015-01-18]. Dostupné 
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 Řešení: Jak už jsem několikrát zmínila, přijetí uprchlického tábora (azylového zařízení) 
je pouze v informovanosti veřejnosti. Jedním z řešení by bylo uspořádání veřejných debat či 
besed, kde by se sešli lidé z azylových zařízení a lidé z měst, a mluvili o svých obavách. 
Samozřejmě by tyto debaty nebo besedy museli řídit lidé, kteří dokážou pochopit obě strany. 
Další „smíření“ by např. bylo při společných aktivitách, které podporovalo město nebo 
nevládní organizace – uspořádání charitativní akce, sportovní den, nebo dvojjazyčné dětské 
divadelní představení, kde by docházelo k navázání sociálních kontaktů mezi lidmi z měst 
a z azylových zařízení (samozřejmě se to netýká měst, kde jsou přijímací střediska a uprchlíci 
nesmějí opustit zařízení).  
 
5.3 Závěr 
 

Problematika uprchlíků a s tím spojený i vznik uprchlických táborů se stala aktuální až 
po roce 1989. Do této chvíle přešlo přes naše území několik uprchlických vln, avšak žádná 
vlna informační. Občané nejsou (a vůbec nebyli) informováni o problematice uprchlíků  
a jejich péči, a proto zde vznikl klasický „odpor“ k něčemu, co neznáme. Po nastudování 
problému si myslím, že kdybych provedla anketu, zda lidé chtějí mít ve městě uprchlický 
tábor, tak by jen málokdo byl pro výstavbu uprchlického tábora. Ale kdybych se zeptala, co 
dělají lidé v uprchlickém táboře, co je čeká a nemine, jak dlouho zde musejí zůstat apod., tak 
by jen málokdo dokázal odpovědět. 
 Pro obyvatelé České republiky je typické generalizování, a to platí i o názoru na 
uprchlické tábory. Jeden uprchlík využívá sociální podpory, všichni uprchlíci využívají sociální 
podpory; jeden uprchlík zničí vybavení ve svém pokoji, uprchlíci si nic nezaslouží, neboť 
všechno zničí. 
 Je především důležité rozdělovat dobrovolnou a nedobrovolnou migrací, mezi lidmi, 
kteří prchají před ohrožením svého života či osobní svobody (uprchlíci, kteří potřebují 
pomoci) a těmi, kteří utíkají a využívají pomoci ostatních států, i když to třeba úplně 
nepotřebují. 
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6.  Monitoring otevřených zdrojů 
 
 Vzhledem ke skutečnosti, že neexistuje žádná ucelená sekundární literatura, která by 
se věnovala příkladům sociální konfliktů či negativních sociálních jevů v azylových zařízeních 
na území České republiky, tak se autorka rozhodla využít novinové články, resp. internetové 
články, které se dotýkají zmíněné problematiky. 
 Nejvíce příkladů je z období let 1998 – 2001, neboť v této době bylo na území České 
republiky nejvíce žadatelů o mezinárodní ochranu, a tím pádem byla azylová zařízení plně 
obsazena a docházelo k častým sporům.  
 
6.1  V uprchlickém táboře vypukla epidemie109 
 
 V květnu roku 1999 propukla v zařízení v Hněvotíně epidemie průjmového 
onemocnění a 4 cizinci z Kosova museli být hospitalizováni. 
 Onemocnělo celkem 18 dospělých a 6 dětí. Čtyři z nich museli být odvezeni na 
infekční oddělení do Kroměříže. Dle sdělení epidemioložky se nejedená o infekční 
onemocnění, a dle názoru hygieniků může být příčina ve stravě, na kterou cizinci nejsou 
zvyklí. V zařízení byla na několik dní vyhlášena karanténa. 
 Kuchaři v zařízeních mají problémy jaká jídla cizincům uvařit. Je zde několik 
národností a vařit několik variací jídel není možné. Správa uprchlických zařízení např. vydala 
příručku o stravovacích návycích kosovských Albánců. 
 
6.2  Golčův Jeníkov 
 
 Golčův Jeníkov je městečko v okrese Havlíčkův Brod, v kraji Vysočina. V roce 2013 zde 
žilo přes 2 600110 obyvatel. 
 V roce 2001 se jednalo o možném vzniku pobytového střediska pro žadatele  
o mezinárodní ochranu, s kapacitou cca 150 osob. Správě uprchlických zařízení prostory 
v zámku nabídli majitelé ze společnosti Jagrosposl a zastupitelé na konci září 2001 vyslovili 
souhlas s případným provozováním střediska. Přínos vidělo zastupitelstvo města především 
ve vzniku 25 pracovních míst a až půl milionu korun do rozpočtu města.111 
 Manželé Hrubcovi zorganizovali proti vzniku azylového střediska protestní 
podpisovou akci. Jedno z hesel bylo „Nebráníme se pomoci trpícím, ale proč bychom měli 
trpět sami“. Město zaslalo do každé rodiny dopis, v němž obyvatelům vysvětlili azylovou 
politiku státu. Konala se beseda s ředitelkou správy uprchlických zařízení a občany městečka, 
kde již azylové zařízení existuje. Část zámku (v roce 2001) funguje jako restaurace „Na 
zámku“. Do druhé části by se mohlo ihned nastěhovat asi 60 žadatelů o mezinárodní 
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 V uprchlickém táboře vypukla epidemie. iDnes.cz 10. května 1995 [online]. [cit. 2015-01-28]. Dostupné 
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ochranu, v dalších prostorách by muselo dojít ke stavebním úpravám, aby mohly být 
obyvatelné.112 
 Dne 24. listopadu 2001 se uskutečnilo „místní referendum“, ve které se pouze 
necelých 10 procent hlasujících vyjádřilo pro umístění azylového zařízení na zámek, více než 
86 procent jich bylo proti umístění. Možnost vyjádřit se využily téměř ¾ obyvatel, jimž byla 
anketa určena. Iva Hrubcová k velké účasti uvedla „Účast lidí je pro mě největším šokem. 
Odhadovali jsme to tak mezi třiceti až pětačtyřiceti procenty“.113 
 
 Po podepsání několika stovek lidí pod protestní petici a zároveň vzhledem k výsledku 
ankety, zastupitelstvo zrušilo své původní rozhodnutí. 
 Dále přidávám několik názorů z diskuze pod článkem: 
 

 „A kdo měl někdy tu cest bydlet poblíž takového tábora, tak jistě chápe taky. Ono je 
sice pěkné pomáhat, ale pokud se ta pomoc setká s takovým vděkem, jako jsou 
krádeže a jiné výhody, pak si to mnohdy raději rozmysli. Ten pocit strachu vyjit po 
setmění z domu je skutečně k nezaplaceni. A vlastně se nemusí ani vycházet z domu. 
Naše vláda si může slibovat peníze na pomoc uprchlíkům a na výstavbu tábora, ale 
tato vláda toho již naslibovala tolik, že jen naivka uvěří, ze dne 26 listopadu 2001. 

 „Imigranty nebrat. Pouze vybírat ty co něco umí. Vážení až budete bydlet v blízkosti 
azyláku přejde vás humor. Já mám bohužel to štěstí. Pro naší společnost je mnoho 
těchto individuí nepoužitelných. Prodej drog, prostituce, vydírání, výpalné, obchody  
s lidmi, aj. Nedávno v okolí byla zavražděna mladá holka. Policie nemá šanci nic 
vypátrat. Vůbec nechápete mentalitu imigrantů s Asie, přežít za jakoukoli cenu. No 
a jestli srovnáváte české emigranty s touto východní svoločí tak jste všichni úplně 
vedle.“, ze dne 26. listopadu 2001. 

 „Ostuda, ostuda, ostuda. Lidi jsou zkrátka svině! Hlavně já, já, já ... Každý z těch, kdo 
hlasoval proti, by si na to měl vzpomenout až mu bude mizerně a bude potřebovat 
pomoc. Pak se doufám nebude divit, že se na něj všichni s odpuštěním vykašlou. A na 
každého jednou dojde!“, ze dne 25. listopadu 2001. 

 
6.3 Uprchlíci se vzbouřili kvůli karanténě114 
 

Na přelomu července a srpna 2001 byla v uprchlickém táboře v Červeném Újezdě 
vyhlášena karanténa kvůli nákaze žloutenkou typu E. V té době bylo v zařízení 422 uprchlíků. 
Hygienici k této situaci uvedli, že další rozšíření nemoci, která se v České republice jinak 
nevyskytuje, nehrozí.  
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 Jedním z opatření v zařízení bylo vyhlášení padesátidenní karantény, která se týkala 
jak cizinců, tak i části personálu. I přes toto opatření odešlo z tábora 83 lidí, a z toho 3 byli 
nakažení žloutenkou typu E. Bezpečnostní služba zařízení udělala chybu a na Policii České 
republiky se obrátila až o dva dny později. Policie České republiky se případem začala zabývat 
pouze z toho důvodu, že 3 nakažení se mohou dopouštět trestného činu rozšiřování 
nakažlivé nemoci, jinak je svévolné opuštění tábora záležitostí civilní správy a ochranné 
služby tábora. 
 Proti padesátidenní karanténě se 40 cizinců vzbouřilo a zatarasilo silnici v areálu 
zařízení – dokonce chtěli nastupovat do autobusu pro zaměstnance zařízení, kteří odjížděli 
po pracovní době domů. Muselo přijet několik desítek policistů, kteří situaci urovnali, a poté 
v zařízení zůstali a hlídali prostor zařízení. 
 
6.4 V táboře se poprali opilí uprchlíci115 
 

V říjnu roku 2001 dva cizinci v uprchlickém táboře Klapinky na Kašavě u Zlína napadli 
spolubydlící. Cizinci státní příslušnosti Bulharská republika se opili a bez rozmyslu začali 
všechny ve svém okolí bít. Protože agresivního chování nenechali ani po zásahu bezpečnostní 
služby, tak byla přivolána místní policie. Poté byli cizinci převezeni do policejní cely ve Zlíně. 
 "Co se odehrává v táboře, řeší si jeho vedení. Obce se to vůbec netýká," uvedl 
starosta, který na závěr článku ještě uvedl „Zatím je to v mezích normy. Respektujeme, že se  
i tito lidé víc napijí a chtějí se bavit“. 
 Dále opět zaznívá několik komentářů k diskuzi pod článkem: 
 

 Připadám si jako v BLBÁKOVĚ!!! V uprchlickém táboře Bulhaři? To snad NEMYSLÍTE 
vážně!!!????? A opravdu se netýká obce to, co se odehrává v táboře? Pan starosta mi 
připadá, že upadl na hlavu. Opravdu, napsat, že respektuje ožralce, kteří se porvali, 
protože chápe, že se více napili a chtěli se bavit. No to je už opravdu síla!!! Divíte se 
pak, že když se má někde otevřít nový uprchlický tábor, obyvatelé se bouří? A buďte 
rádi, že se zatím jenom bouří. (ze dne 30. října 2001) 

 Rasismus? Jak vůbec můžou Bulhaři žádat o politický azyl? Už se mi zase pění krev, 
když si vzpomenu na své daně. Stejně se většina z té přivandrovalecké chátry bude do 
budoucna živit zlodějinou a prodejem drog. Žádný přínos pro společnost. A tak naše 
děti budou do budoucna řešit stejnou situaci jako v Kosovu, Makedonii a zanedlouho 
i v Německu a Francii, totiž, že podíl té přivandrovalecké chátry která se množí jako 
krysy, bude na populaci v daném státě bude tak vysoký, že původní obyvatelstvo 
bude v menšině. Pokud mi vadí zvýšená kriminalita cizinců, lidi co pouze ze sociálky 
dlouhodobě bez problému přežívají, neustálý příliv nepřizpůsobivých živlů pak jsem 
rasista. Ale pro humanisty – rasismus je o něčem jiném. Co můžeme dělat? Nezbývá 
než podporovat hnutí Skinheads, protože to je snad jediná síla, která ty zmetky 
alespoň částečně brzdí. (ze dne 30 října 2001) 
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6.5 Zdounečtí odmítli pomáhat uprchlíkům116 
 

Obdobný případ jako v městečku Golčův Jeníkov se stal v obci Zdounky na 
Kroměřížsku. Azylové zařízení mělo vzniknout v bývalých prostorách domova důchodců ve 
Zdouneckém zámku. Vzhledem k tomu, že zde byl domov důchodců, by stavební úpravy byly 
minimální. Práci by zde mohlo najít okolo 25 místních obyvatel. 
 Tehdejší starosta obce uvádí, že lidé by si měli pomáhat. O svém nápadu jednal se 
zastupiteli, místními obyvateli, lékaři a také s místním farářem. Ovšem na mimořádném 
pracovním zasedání se zastupitelé městečka jasně vyjádřili, a to tak, že odmítli návrh 
vybudovat uprchlický tábor ve Zdouneckém zámku. 
 Důvody, které vedly zastupitelstvo i místní obyvatelstvo k negativnímu postoji vůči 
vybudování uprchlického tábory byly za a) strach obyvatel ze zavlečení nemocí a zvýšení 
krádeží v obci a okolí a za b) nikdo nemůže obyvatelům v městečku Zdounky zaručit, že zde 
budou jen Slované – všichni se bojí, že zde budou Afghánci. 
 
6.6 Uprchlíci po třech dnech ukončili protest117 
 

V červnu roku 2000 jedenáct cizinců z uprchlického tábora Červený Újezd neuspělo se 
svojí žádostí o politický azyl. V dopise předané na kubánské ambasádě v Praze žádali o azyl. 
Když velvyslanectví zamítlo tuto žádost, odešli k budově Českého helsinského výboru, kde 
hodlali zůstat, dokud se nevyřeší jejich požadavky. 
 Cizincům, kteří pocházejí z bývalého Sovětského svazu, se nelíbí zacházení 
v uprchlickém táboře a dlouhé čekání na azyl v České republice. Svoji „pouť“ zahájili před 
pražským sídlem Vysoké komisařky Organizace spojených národů pro lidská práva. Během 
dne se přesunuli ke kubánskému velvyslanectví, kde neuspěli se svojí žádostí o azyl, a proto 
zahájili protestní hladovku. 
 Jedna účastnice demonstrace uvedla následující „V Červeném Újezdu jsme už deset 
měsíců, atmosféra je tam srovnatelná s kriminálem, celý tábor ovládají ruské mafie, které 
nutí k prostituci dokonce i malé děti“.  
 Protestujícím bylo při vzájemných vyjednávání sděleno, že pokud se nevrátí do 
uprchlického tábora, bude jejich azylové řízení ukončeno. Po třech dnech protestů  
a hladovce odjeli do jiného uprchlického tábora – do kterého tábora odjeli, se nevědělo, 
neboť se cizinci báli o svoji bezpečnost. 
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6.7 Běženci v Zastávce se vzbouřili118 
 

V srpnu roku 2001 se padesát obyvatel uprchlického tábora v Zastávce u Brna 
vzbouřilo. Příčinou konfliktu bylo nařízení, které zakazuje vynášet stravu z jídelny na pokoje. 
 Vzhledem k vysokým teplotám zakázali hygienici vynášet potraviny z jídelny. 
Obyvatelé uprchlického tábora museli zanechat své tašky v prostoru před vstupem do 
jídelny. Při odchodu si mohli do tašek uložit pouze pečivo. Zda cizinci dodržují toto nařízení je 
kontrolováno ostrahou u východu z jídelny. Ostraha vyfasovala gumové rukavice, aby mohla 
sahat do tašek. 
 Ministerstvo vnitra se vyjádřilo k této situaci následovně – není důvod jídlo odnášet 
z jídelny, cizinci dostávají jídlo třikrát denně a děti mají svačiny. Na závěr uvádí, že cizinci jsou 
v uprchlickém táboře dobrovolně, je tedy na nich aby se přizpůsobili. 
 Dalším důvodem pro zavedení nařízení byl i výskyt salmonelózy na začátku července. 
Matka schovala pro své děti misku s jídlem na pokoji, jídlo děti dostaly až večer. Tři děti 
s matkou pak byli měsíc v nemocnici, což si vyžádalo mimořádné finanční náklady. 
 
6.8 Čečenec: Vyšné Lhoty jsou jak koncentrák119 
 
 V únoru roku 2004 došlo k blokádě jídelny a údajnému napadení jednoho 
z pracovníků tábora ze strany cizinců v uprchlickém táboře Vyšné Lhoty. Důvodem pro 
blokádu je „údajné“ nelidské zacházení, špatná lékařská péče a opakované stížnosti na jídlo. 
 Vedoucí zařízení se ke sdělení vyjádřil, že v uprchlickém zařízení je dodržován zákon. 
 K blokádě došlo ze strany asi deseti Čečenců, kteří přišli do České republiky z polských 
táborů. Vedoucí zařízení uvádí, že spor je spíše veden za účelem zkrácení přijímacího řízení 
v karanténě, aby se rychleji dostali do prostoru s mírnějším režimem. 
 „Uprchlíci si například minulý týden stěžovali, že jednou dostali k jídlu plesnivý sýr. "To 
je pravda, ale byl to belgický plísňový sýr", uvedl vedoucí zařízení.  
 
6.9 Uprchlíci v Kostelci drží hladovku120 
 
 V lednu roku 2003 dva uprchlíci z Arménie a jeden z Ukrajiny drželi hladovku 
v uprchlickém táboře v Kostelci nad Orlicí. Jako důvod uvedli, že vedení tábora omezuje 
lidská práva, cizinci prý nemají na pokoji zásuvku, elektřina se vypíná, teplá voda teče jen 
v určitou dobu. 
 Správa uprchlických zařízení k těmto výrokům uvedla, že toto azylové zařízení je 
v současné době nejmodernější v České republice. Lidem, kteří tu nejsou spokojeni, víc 
nabídnout neumíme. Na závěr správa uprchlických zařízení uvádí, že zařízení mohou cizinci 
opustit odchodem do privátu a zajistit si legální výdělky ke zlepšení jejích životní situace. 
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Cizinci si musejí uvědomit, že správa uprchlického zařízení neprovozuje byty, ale v azylových 
zařízeních jsou prostory, které slouží pro osoby v životní nouzi. 
 
6.10 Na azyl musí uprchlíci čekat bez zásuvek121 
 
 Ke konci roku 2004 začala Správa uprchlických zařízení odstraňovat elektrické 
zásuvky, s odůvodněním, že tak chrání životy a zdraví uprchlíků – ti se snaží připojit své 
elektrické spotřebiče k českým zásuvkám a vylamovali u zásuvek ochranné kolíky. 
V posledních měsících již došlo k několika úrazům elektrickým proudem, mezi zraněnými byly 
i děti. Dalším rizikem je i vznik požáru. 
 Správa uprchlických zařízení uvádí, že ve společných prostorách azylových zařízení 
mohou sledovat televizi, poslouchat rádio, mohou si uvařit, přístup k elektřině mají  
i v prostorách koupelen. 
 Opatření je podle Ministerstva vnitra v souladu se zákonem. „Ochrana práv žadatelů 
o azyl je jedním z prioritních úkolů Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra“, ujistila 
tehdejší mluvčí. 
 Před Ministerstvem vnitra se sešli aktivisté a ochránci lidských práv, kteří protestovali 
proti jednání státu v této záležitosti. 
 
6.11 Uprchlíky Česko neláká, o azyl loni žádalo nejméně lidí za dvacet let122 
 
 Na závěr chce autorka práce poukázat na tento článek týkající se současné situace 
počtu žadatelů o mezinárodní ochranu. 
 Proč není Česká republika již zajímavá pro žadatele o mezinárodní ochranu? Odpověď 
je jednoduchá, Česká republika vstoupila do schengenského prostoru a dále je zde nařízení, 
podle kterého může uprchlík žádat o mezinárodní ochranu pouze v jedné zemi. 
 Se vstupem do Schengenu došlo k situaci, že Česká republika není první zemí, kam se 
cizinci z třetích zemí dostanou, aby zde požádali o mezinárodní ochranu. Do Itálie nebo 
Řecka se dostanou snáze než do České republiky. 
 Na klesající počet žadatelů o mezinárodní ochranu má také vliv dublinské nařízení  
– uprchlík může požádat o azyl pouze v jedné zemi Evropské unie, takže uprchlíci si „pečlivě“ 
vybírají, kam se vypraví požádat o mezinárodní ochranu. 
 Další důvody můžeme označit jako globální – došlo ke změně migračních tras, kterými 
se uprchlíci snaží dostat do vyspělých evropských států a dalším důvodem je i ekonomická 
krize. 
 

                                            
121

 Na azyl musí uprchlíci čekat bez zásuvek. iDnes 26. ledna 2005 [online]. [cit. 2015-01-31]. Dostupné 
z: http://zpravy.idnes.cz/na-azyl-musi-uprchlici-cekat-bez-  
zasuvek-ff0-/domaci.aspx?c=A050126_134805_domaci_mad 
122

 Uprchlíky Česko neláká, o azyl loni žádalo nejméně lidí za dvacet let. iDnes 23. února 2013 [online]. [cit. 
2015-01-31]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/do-ceska-zamirilo-nejmene-uprchliku-dbq-
/domaci.aspx?c=A130220_115904_domaci_jj 
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http://zpravy.idnes.cz/na-azyl-musi-uprchlici-cekat-bez-zasuvek-ff0-/domaci.aspx?c=A050126_134805_domaci_mad
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7. Policie České republiky 
 
Autorka se pokusila kontaktovat Policii České republiky, aby získala i pohled na 

problematiku ze strany Policie České republiky.  
 Nejdříve autorka kontaktovala Odbory cizinecké policie – ty, na jejichž území se 

nacházejí azylová střediska. Odbor cizinecké policie, Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje, nejdříve reagoval pouze sdělením „K Vašemu dotazu sděluji, že azylová zařízení 
provozuje Ministerstvo vnitra České republiky, tudíž se obraťte na Odbor azylové a migrační 
politiky tohoto ministerstva“. Po opětovném požádání o vyplnění dotazníku přišel vyplnění 
dotazník, viz níže: 
 
1. Jaké uprchlické zařízení se nachází se Vašem obvodu/okrese/městské části. Kdy bylo 
toto zařízení otevřeno? 

 na teritoriu Ústeckého kraje se žádné zařízení nenachází 
 
2. Jak se stavěli obyvatelé k „výstavbě“ uprchlického zařízení? Uskutečnily se nějaké 
protesty – co veřejnosti v této souvislosti nejvíce vadilo? 

 nelze sdělit viz bod č. 1 
 
3. Dostávají pracovníci azylových zařízení bezpečností opatření či pokyny, týkající se 
prevence respektive řešení konfliktů uvnitř tábora nebo v jeho bezprostředním okolí? 
Pokud ano, tak jaké povahy? 

 nelze sdělit viz bod č. 1 
 
4. Spolupracovalo/spolupracuje, resp. jak probíhá spolupráce, vedení azylového řízení 
s Policií České republiky? Jak se vytvářejí bezpečností opatření či pokyny, týkající se 
prevence respektive řešení mimořádných událostí? 

 nelze sdělit viz bod č. 1 
 
5. Kdo případně by řešil možné incidenty mimo zařízení (v jeho bezprostředním okolí, nebo 
ve vazbě na jeho klienty) a s jakým výsledkem? 

 nelze sdělit viz bod č. 1 
 
6. Kdo případně by řešil možné incidenty uvnitř zařízení a s jakým výsledkem? 

 nelze sdělit viz bod č. 1 
 
7. Páchají žadatelé o azyl trestnou činnost nebo přestupky? Pokud ano, jakého druhu, 
z jakých důvodů? Jak se taková situace v rámci uprchlických zařízení řeší?  

 nelze sdělit viz bod č. 1 
 
8. Jaké problémy jste v této souvislosti zaznamenali (vznik mimořádné události nebo 
sociogenní mimořádné události – potyčky, hladovky, demonstrace atd.) v rámci 
uprchlického zařízení ve Vašem obvodu? 

 nelze sdělit viz bod č. 1 
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9. Zaznamenali jste ve své praxi, nebo z informací vašich případných předchůdců, 
vyhrocení situace v souvislosti s existencí uprchlického zařízení (například blokáda 
střediska ze strany „starousedlé“ veřejnosti atd.)? Pokud ano, jak se tato situace vyřešila  
a jaké jste poté přijali opatření? 

 nelze sdělit viz bod č. 1 
 

Na závěr dotazníku bylo uvedeno následující: „Pokud se našeho odboru, potažmo jeho 
organizačních článků týče, přicházíme do styku s azylanty, kteří nevyčkají ukončení azylové 
procedury a migrují dále do států schengenského prostoru. Po jejich zajištění jsou tyto osoby 
vraceny zpět do státu na základě tzv. Dublinského řízení. Jedná se vždy o jednotlivce případně 
malou skupinku, u kterých nebyly zaznamenány sociogenní mimořádné události. Pokud by se 
tak stalo, zřejmě by se to snažili vyřešit policisté na místě.“  
 Krajské ředitelství police hlavního města Prahy, Odbor cizinecké police sdělilo 
nejdříve totožnou odpověď jako Odbor cizinecké policie, Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje, a to „Váš dotazník zašlete na Správu uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České 
republiky. Zodpovězení otázek, které jste nám zaslala, patří do jejich kompetence“. Když 
autorka opět vysvětlila situaci, že ze sdělení Správy uprchlických zařízení vyplynulo, že pokud 
dojde ke konfliktům mimo azylové zařízení, tak to má v kompetenci Policie České republiky, 
tak přišla následující odpověď „Ano, takovou situaci řeší Policie České republiky, ale ne 
cizinecká policie. Přestupky a trestné činy vždy řeší útvar policie podle místní nebo věcné 
příslušnosti, tedy především podle místa kde byl přestupek nebo trestný čin spáchán nebo kde 
vyšel najevo. Při řešení přestupků a trestných činů Policie České republiky nerozlišuje, zda je 
pachatelem žadatel o azyl, postup Policie je stejný ať přestupek nebo trestný čin spáchá 
kdokoli. Pokud jde o přestupky a trestné činy žadatelů o azyl, takové informace nestatujeme 
ani jaké byly důvody ke spáchání.“ 

Dále autorka kontaktovala jednotlivá Obvodních oddělení Policie České republiky 
(opět pouze ty, v jejichž obvodu se nachází azylové zařízení). Odpověď přišla pouze 
z obvodního oddělení Jaroměř. Sdělení obvodního oddělení Jaroměř bylo velice strohé 
„Bohužel v územním obvodu obvodního oddělení Policie České republiky Jaroměř není žádné 
uprchlické zařízení a nemůžeme tedy vyplnit Váš dotazník. Dle mého mínění je nejbližší 
zařízení pro uprchlíky v Kostelci nad Orlicí a na Váš dotazník by tedy mohli odpovědět na 
obvodním oddělení Policie České republiky Kostelec nad Orlicí.“ Autorka na tuto odpověď 
reagovala zasláním odkazu na webové stránky Správy uprchlických zařízení, kde jde uvedeno, 
že v Jaroměři se nachází Integrační azylové středisko Jaroměř. Odpověď byla opět velice 
stručná „Dobrý den, v Jaroměři, Josefově je tzv. azylový dům, kde je asi okolo deseti 
ubytovaných a s nimi, pokud vím, nejsou žádné problémy. Myslím si, že lépe vyplní dotazník, 
kde jsou větší uprchlická zařízení, např. v tom Kostelci nad Orlicí.“ 

Z výše uvedených „nic neříkajících“ informací si autorka nedokázala udělat žádný 
závěr.  

Je zřejmé, že Policie České republiky nevede žádné statistiky ohledně přestupků či 
trestných činů žadatelů o mezinárodní ochranu.  

Jak bylo Policií České republiky uvedeno, veškeré informace by měla mít Správa 
uprchlických zařízení, ovšem pan Tétauer uvedl, že co se týká přestupků, trestných činů či 
jakýkoliv konfliktů, má toto na starosti Policie České republiky. 
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8. Sociogenní mimořádná událost v azylovém zařízení? 
 
 V rámci této stručné pasáže bude zhodnocena možnost, zda může dojít k sociogenní 
mimořádné události v azylovém zařízení. 
 U vymezení pojmu sociogenní mimořádná událost jsou uvedena kritéria, která musí 
být splněna, abychom o „události“ mohli hovořit jako o sociogenní mimořádné události. Dle 
názoru autorky je možné, abychom o určité „události“ v azylovém zařízení mohli hovořit jako 
o sociogenní mimořádné události, neboť kritéria uvedená ve výše zmíněné kapitoly splňuje 
(viz níže rozepsané body). 
 

 K „události“ dojde ve společnosti – obyvatelé měst demonstrují, obyvatelé azylových 
zařízení drží hladovku, brání se karanténě.  

 Dojde ke vzniku konfliktu – obyvatelé azylových zařízení napadnou zaměstnance 
těchto zařízení či dojde k potyčce mezi obyvateli v azylových zařízeních. 

 Vznik konfliktu má konkrétní důvod – nařízená karanténa, odstraňovaní zásuvek, 
nevhodné oblékání zaměstnanců nebo obyvatel azylových zařízení, zákaz vynášení 
jídel z jídelny. 

 V důsledku jednání stran konfliktů může dojít k ohrožení jak obyvatel azylových 
zařízení, tak zaměstnanců (jejich napadení) nebo i obyvatel měst, kde je azylové 
zařízení (např. viz výše zmínění příklad se žloutenkou). 

 Četnost výskytu jevu je spojená pouze s místy, kde se azylová zařízení na území České 
republiky nacházejí. 

 Pokud dojde k jakémukoliv konfliktu, problému atd. v azylovém zařízení, tak 
případnou situací řeší Policie České republiky ve spolupráci s bezpečností agenturou 
v azylovém zařízení (nebo Cizineckou policií v zařízení pro zajištění cizinců). 

 Samozřejmě jsou v azylových zařízeních vytipovány konflikty, problémy atd.,  
o kterých zaměstnanci azylových zařízení vědí a snaží se jim předejít např. chráněné 
zóny, rozdělovat cizince na pokoje dle národnosti nebo pohlaví atp. 
 

 V úvodu si autorka položila několik otázek, na které se pokusí odpovědět, a to na 
základě získaných informací prostřednictvím dotazníku, rozhovoru, monitoringu otevřených 
zdrojů. Z dotazníků se zaměstnanci azylových zařízení, z rozhovoru s panem Tétaurem  
a z monitoringu otevřených zdrojů bylo zjištěno, že v azylových zařízeních může dojít ke 
střetům, a to z jakéhokoliv důvodu: náboženství, rasa, nespokojenost cizinců s prostředím 
azylového zařízení atd. 

Bylo potvrzeno, že cizinci v azylových zařízeních protestují – proti dlouhému 
azylovému řízení, proti různým nařízením.  

Dále bylo zjištěno, že obyvatelé měst se k výstavbě nových azylových zařízení staví 
negativně a nestojí o jakékoliv cizince v okolí svých domovů, ale zároveň pokud je již azylové 
zařízení v jejich obci, tak se s přítomností cizinců vyrovnali. 

Zodpovědnou složkou za řešení jakýkoliv konfliktů v azylových zařízeních je Policie 
České republiky. Pokud dojde k jakékoliv „události“ tak za její řešení je zodpovědná Policie 
České republiky. V rámci tábora se situaci snaží nejprve vyřešit zaměstnanci (sociální 
pracovníci) zařízení nebo bezpečností agentura – pokud se v zařízení nachází. Poté je 
přivolána Policie České republiky, která konflikt řeší dle českých právních předpisů. Pokud 
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žadatel o mezinárodní ochranu spáchá přestupek či trestný čin mimo azylové zařízení, tak 
opět tuto situaci řeší Policie České republiky podle příslušných právních předpisů. 

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že v rámci azylových zařízení může dojít 
k sociogenní mimořádné události, ale na území České republiky se tak ještě nestalo, a proto 
se autorka domnívá, že konflikty v rámci azylových zařízení na území České republiky 
můžeme označit za tzv. negativní sociální jevy, které zatím nepřerostli v sociogenní 
mimořádnou událost. 
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Závěr 
 
 Sociogenní mimořádné události mají sociální příčiny. Jsou tedy způsobené činností 
člověka „ve společnosti“, z jeho chování v této společnosti. Aby mimořádná událost mohla 
být označena za sociogenní, musí při ní dojít k narušení sociálních vztahů ve společnosti  
a zároveň k ohrožení života, zdraví nebo majetku. Dopady sociogenní mimořádné události 
působí na sociální celek, ne pouze na jednotlivce. Zdrojem sociogenní mimořádné události 
jsou tedy události ve společnosti, které využije sociální skupina k vytvoření sociálního 
konfliktu, resp. hájí zájmy své společnosti, o kterých si myslí, že jsou správné. Zdrojem také 
mohou být jevy a události v přírodě – nedostatek pitné vody způsobí boj ve společnosti  
o vodu zbývající.123 
 Ve všech azylových zařízení, nejenom na území České republiky, dochází ke střetu lidí 
z celého světa. Je tedy zřejmé, že v azylových zařízeních nebude nouze o sociální konflikty, 
které mohou být vyvolány náboženstvím, původem, rasou, pohlavím či jen pouhým 
nespokojením s „čímkoliv“. Když se podíváme na graf č. 1, zjistíme, že v roce 2001 bylo 
podáno nejvíce žádostí o mezinárodní ochranu (18 094) a v roce 2013 nejméně (707). Složení 
obyvatel (např. z hlediska národnosti) azylových zařízení (pokud je podáno 18 094 žádostí o 
mezinárodní ochranu) je velice různorodé, a proto je zde velká pravděpodobnost, že dojde 
ke vzniku sociálního konfliktu, který může vyústit v sociogenní mimořádnou událost. 
 Druhou stránkou věci (v problematice azylových zařízení) je, že i obyvatelé měst, kde 
jsou umístěná azylová zařízení, mohou být nespokojeni s cizinci, kteří se nacházejí v těchto 
azylových zařízeních. Může tedy dojít ke vzniku sociálního konfliktu i z vně azylového 
zařízení, resp. „útoku“ veřejnosti na azylové zařízení jako takové. A pokud by mělo dojít 
k výstavbě nových azylových zařízení (což je v současné době nepravděpodobné, a to 
vzhledem k nízkému počtu žádostí o mezinárodní ochranu), tak je zřejmé, že by s tím 
obyvatelé měst nesouhlasili a dali by svůj nesouhlas najevo – např. petice, místní referenda. 
Ovšem jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, pokud již azylové zařízení ve městě je, tak 
se s tím obyvatelé města smířili. Jak přiblížit otázku uprchlictví obyvatelům měst autorka 
nastínila v kapitole „Případová studie na téma Uprchlický tábor a veřejnost“. 

Co se týče hypotézy, stanovených v úvodu, pak je třeba konstatovat následující: 
 

Hypotéza č. 1: V rámci České republiky nejsou v současnosti incidenty (sociogenní 
povahy či jiné) výjimkou, ať již v rámci azylových zařízeních nebo v jejich bezprostředním 
okolí. 
 

Z monitoringu otevřených zdrojů a i z rozhovoru s panem Tétauerem bylo zjištěno, že 
k negativním sociálním jevům v azylových zařízeních v rámci České republiky objektivně 
dochází. Dle názoru autorky je nicméně možnost sociogenní mimořádné události v azylovém 
zařízení v současné době velice nízká respektive nepravděpodobná, a to vzhledem ke 
skutečnosti, že v současné době je jen několik stovek žadatelů o mezinárodní ochranu. 
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Z tohoto důvodu se tudíž v azylových zařízeních nenacházejí velké počty cizinců. 
Z monitoringu otevřených zdrojů bylo dále zjištěno, že nejvíce střetů, konfliktů či problémů 
proběhlo v letech 1998 – 2003, kdy se na území České republiky nacházelo nejvíce žadatelů  
o mezinárodní ochranu. Azylová zařízení byla proto přeplněná a docházelo k častějším 
„událostem“. Vzhledem ke skutečnosti, že ani v období let 1998 – 2003 Česká republika 
nezaznamenala žádnou sociogenní mimořádnou událost, tak jak bylo výše uvedeno, 
je (alespoň při udržení současné mezinárodně-bezpečnostní situace) velice nepravděpo-
dobné, že by k sociogenní mimořádné události v azylovém zařízení mělo dojít v současnosti. 
 

Hypotéza č. 2: Postoje veřejnosti ve sledované oblasti více formuje bulvární 
medializace některých případů, než reálná statistika. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že Správa uprchlických zařízení nebo Policie České 

republiky nevedou žádné statistiky ohledně „událostí“ spojených s azylovými zařízeními na 
území České republiky, tak veškeré informace ohledně „událostí“ a konfliktů v azylových 
zařízeních se objevují prakticky výhradně skrze média než skrze statistiky či zprávy vydávané 
kvalifikovanými osobami či lidmi, kteří se dané problematice věnují. Sama autorka musela 
část informací získat z internetových médií, aby získala příklady „událostí“ či konfliktů 
v azylových zařízeních. Tyto články musí veřejnost nicméně brát s určitou rezervou, pokud 
zde nezaznívá vyjádření obou stran konfliktů. 

 
Hypotéza č. 3: Součinnost aktérů, zainteresovaných (alespoň teoreticky) do řešení 

problémů, souvisejících s azylovými zařízeními, je v rámci České republiky na dobré úrovni. 
 Pan Tétauer během rozhovoru uvedl, že neví o žádné spolupráci veřejné správy (v 
daném městě) s azylovým zařízením. Dokonce uvedl, že si je jistý, že v této oblasti neexistují 
žádné „plány připravenosti či krizové plány“ na zvládání mimořádných (sociogenních) 
událostí souvisejících s azylovým zařízením. Autorce se nepodařilo zjistit, jak se k této 
problematice staví Policie České republiky, viz odpověď Odboru cizinecké policie, Krajské 
ředitelství policie Ústeckého kraje, který uvedl, že na území Ústeckého kraje není žádné 
azylové zařízení, což není pravda. Je tedy zřejmé, že Správa uprchlických zařízení 
nespolupracuje s veřejnou správou v problematice bezpečnosti (jak žadatelů o mezinárodní 
ochranu, tak obyvatel měst nebo svých zaměstnanců). Pokud situaci („událost“, konflikt) 
nezvládnou sociální pracovníci nebo bezpečnostní agentura (pokud zde působí), je přivolána 
Policie České republiky. Ovšem ani v tomto vztahu (Správa uprchlických zařízení a Policie 
České republiky), dle názoru autorky a získaných informací neexistuje žádná trvalá 
součinnost, týkající se otázek bezpečnosti. 
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Příloha: Otázky kladené při rozhovoru s panem Mgr. Michalem Tétauerem 
 
1. Kolik lidí je v současné době v azylový zařízení, včetně záchytu? (máte nějaké statistiky, 

které mi můžete poskytnout?) 
2. Jaké složení národností převládá v azylových zařízení? (opět, máte nějaké dlouhodobé 

statistiky, ve kterých tyto informace shromažďujete?) 
3. Jaké jsou bezpečnostní opatření pro žadatele o mezinárodních ochranu? Jaké jsou jejich 

povinnosti v rámci této problematiky? 
4. Jaké jsou bezpečnostní opatření pro pracovníky (zaměstnance SUZ)? Jaké bezpečnostní 

opatření musí pracovníci dodržovat? 
5. Dostávají pracovníci azylových zařízení bezpečností opatření či pokyny, týkající se 

prevence vzniku konfliktů uvnitř tábora? Pokud ano, tak jaké povahy? 
6. Dostávají pracovníci azylových zařízení bezpečností opatření či pokyny, týkající se řešení 

konfliktů uvnitř tábora – např. nějaký manuál „co dělat v případě, že“? Pokud ano, tak 
jaké povahy? 

7. Spolupracovalo/spolupracuje vedení azylového řízení s orgány veřejné správy a vytvářejí 
se bezpečností opatření či pokyny, týkající se prevence nebo řešení mimořádných 
událostí či jakýkoliv konfliktů v azylovém zařízení? Pokud ano, jakou formou tato 
spolupráce probíhá? (Byly nějaké „programy“?) 

8. Kdo řeší konflikty (incidenty) v azylových zařízeních? 
9. Jak toto řešení probíhá, jaké jsou důsledky pro žadatele o azyl? 
10. Kdo řeší konflikty (incidenty) mimo azylové zařízení? 
11. Jak toto řešení probíhá, jaké jsou důsledky pro žadatele o azyl? 
12. Páchají žadatelé o azyl trestnou činnost nebo přestupky? Pokud ano, jakého druhu, 

z jakých důvodů? Jak se taková situace v rámci azylových zařízení řeší?  
13. Jaké jsou nejčastější problémy v této souvislosti (vznik mimořádné události nebo 

sociogenní mimořádné události – potyčky, hladovky, demonstrace atd.) v rámci 
azylových zařízení? 

14. Zaznamenali jste ve své praxi, nebo z informací vašich případných předchůdců, vyhrocení 
situace v souvislosti s existencí azylového zařízení (například blokáda střediska ze strany 
„starousedlé“ veřejnosti atd.)? Pokud ano, jak se tato situace vyřešila a jaké jste poté 
přijali opatření? 

15. Jak jsou z Vaší strany azylová zařízení upozorněna na možnost vzniku mimořádné 
události/ konfliktu? Jak taková spolupráce probíhá (školení, besedy, debaty)? 

16. Jak časté jsou náboženské konflikty? Jsou nějaká opatření, aby se lidé odlišného vyznání 
potkávali „co nejméně“? 

17. Jak časté jsou rasové konflikty? Jsou nějaká opatření, aby se lidé odlišného rasy potkávali 
„co nejméně“? 

18. Jak časté jsou etnické, národností konflikty? Jsou nějaká opatření, aby se tito lidé 
potkávali „co nejméně“? 

19. Zabývalo se vedení Správy uprchlických zařízení někdy možností teroristického útoku 
v rámci jednotlivých azylových zařízení? 

20. Zaznamenali jste někdy demonstraci vůči azylovému zařízení? 
21. Jak velká je kriminalita žadatelů o mezinárodní ochranu? Vedete nějaké statistiky? 
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22. Došlo v minulosti k problému, že nebyl dostatek místa pro žadatele o mezinárodní 
ochranu? Jak se tento problém řešil? 

23. Dle současného stavu ve světě, očekává Česká republiky nápor nových žadatelů o azyl, 
resp. uprchlíků? Jsou v této problematice vytvořeny nějaké „záložní plány, postupy atd.?“ 

24. Došlo v azylovém zařízení pro záchyt k cizincům k nějaké hromadné vzpouře či něčemu 
obdobnému? Nebo i v jiných typech azylového zařízení? 

25. Cizinci, kteří sem přijdou nelegálně a dostanou se do záchytu/ detence, jak často žádají  
o mezinárodní ochranu? Mají na to vůbec právo, když přešli přes hranice nelegálně  
a nepožádali o mezinárodní ochranu okamžitě? 


