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Nová působnost veřejného ochránce práv 

od 1. ledna 2011 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. 
prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech 
při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 
v čl. 8 odst. 6 zavádí pro členské státy povinnost zavést „účinný systém 
pro sledování nuceného navracení“ 

 

 § 1 odst. 6 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv: 
„Ochránce provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního 
vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu 
vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří 
vykonávají trest odnětí svobody (dále jen „sledování vyhoštění“).“. 
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Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinců na území České republiky 
§ 178d Součinnost s veřejným ochráncem práv: 

 

  „(1) Policie informuje Veřejného ochránce práv s přiměřeným předstihem o každém 
výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu cizince a poskytuje pověřenému 
zaměstnanci Kanceláře Veřejného ochránce práv nezbytnou součinnost.  

    

   (2) Policie předává Veřejnému ochránci práv kopie rozhodnutí o správním 
vyhoštění, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, 
rozhodnutí o přerušení zajištění, rozhodnutí o umístění zajištěného cizince do části s 
přísným režimem a rozhodnutí o prodloužení umístění zajištěného cizince do části s 
přísným režimem a informuje jej o rozhodnutích soudu o žalobách podaných proti 
těmto rozhodnutím a o rozhodnutích soudu v řízeních o propuštění cizince ze 
zajištění podle zvláštního právního předpisu.“ 
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Zvláštní opatření za účelem vycestování 

cizince z území v zákoně o pobytu cizinců 
 Upraveny v § 123b a §123c zákona o pobytu cizinců 

 

 Zavedeny do zákona o pobytu cizinců novelou provedenou zákonem 
č. 427/2010Sb. s účinností od 1. 1. 2011 v důsledku transpozice 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. 
prosince 2008 o společných normách a postupech v členských 
státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků 
třetích zemí (Návratová směrnice). 

 

 Požadavek na zavedení alternativ k zajištění cizince vyplývá z čl. 15 
odst. 1 Návratové směrnice.  
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Požadavky Návratové směrnice 

Princip proporcionality  
 Podle bodu 16 preambule Návratové směrnice: „Využití 

zajištění za účelem vyhoštění by mělo být omezeno a mělo 
by podléhat zásadě proporcionality, pokud jde o použité 
prostředky a sledované cíle. Zajištění je odůvodněné pouze 
pro přípravu navrácení či pro výkon vyhoštění a pouze v 
případě, že by uplatnění mírnějších donucovacích 
opatření nebylo dostatečně účinné.“  

 V normativní části Návratové směrnice se (nepřímo) 
požadavek na zavedení alternativ k zajištění do praxe 
členských států objevuje v čl. 15 odst. 1 směrnice.  

 Podle čl. 15 odst. 1 Návratové směrnice je zajištění cizince 
možné pouze za podmínky, že nemohou být „účinně 
uplatněna jiná dostatečně účinná, avšak mírnější 
donucovací opatření“  
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Alternativy k zajištění podle Návratové 

směrnice 
• Podle čl. 15 odst. 1 Návratové směrnice je zajištění 

cizince možné pouze za podmínky, že nemohou být 
„účinně uplatněna jiná dostatečně účinná, avšak 
mírnější donucovací opatření“  

• Podle čl. 7 odst. 3 Návratové směrnice: „3. Po dobu běhu 
lhůty k dobrovolnému opuštění území lze uložit některé 
povinnosti, jejichž cílem je předcházet nebezpečí 
skrývání se, jako je pravidelné hlášení se orgánům, 
složení přiměřené finanční záruky, odevzdání dokladu 
nebo povinnost pobývat na určitém místě.“ 
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Alternativy k zajištění v zákoně o pobytu cizinců 

 Až do transpozice Návratové směrnice do zákona o 

pobytu cizinců žádné alternativy k zajištění 

neobsahoval.  

 Důvodová zpráva k návrhu zákona jejich zavedení 

charakterizovala jako „zásadní průlom do stávající 

praxe zajišťování cizinců“ 

 V zákoně o pobytu cizinců nazývány jako „zvláštní 

opatření za účelem vycestování“ a upraveny v § 123b 

a §123c zákona o pobytu cizinců.  
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Alternativy k zajištění v zákoně o pobytu 

cizinců - § 123b odst. 1 ZPC 

 Podle zákona o pobytu cizinců se za zvláštní opatření za účelem vycestování 
považuje:   

 „a) povinnost cizince oznámit policii adresu místa pobytu, zdržovat se tam, 
každou jeho změnu oznámit následující pracovní den policii a pravidelně se 
osobně hlásit policii ve lhůtě stanovené policií, nebo 

  b) složení peněžních prostředků ve volně směnitelné měně ve výši 
předpokládaných nákladů spojených se správním vyhoštěním (dále jen „finanční 
záruka“) cizincem, kterému je zvláštní opatření za účelem vycestování uloženo; 
peněžní prostředky za cizince může složit státní občan České republiky nebo 
cizinec s povoleným dlouhodobým anebo trvalým pobytem na území (dále jen 
„složitel“).“ 
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Obecné principy (§ 123b odst. 3 až 7) 
 zvláštní opatření za účelem vycestování lze uložit, je-li důvodné nebezpečí, že 

cizinec v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění k vycestování z 

území nevycestuje. 

 o druhu a způsobu výkonu zvláštního opatření za účelem vycestování rozhoduje 

policie. Při rozhodování o uložení zvláštního opatření policie zkoumá, zda jeho 

uložením neohrozí výkon správního vyhoštění, a přihlíží k dopadům tohoto 

rozhodnutí do soukromého a rodinného života cizince. 

 policie zvláštní opatření za účelem vycestování neuloží, jde-li o nezletilého 

cizince bez doprovodu. 

 výrok o uložení zvláštního opatření za účelem vycestování je zpravidla součástí 

rozhodnutí o správním vyhoštění. Odvolání proti výroku o uložení zvláštního 

opatření za účelem vycestování nemá odkladný účinek. 

 cizinec je povinen splnit povinnost uloženou mu v rozhodnutí o uložení 

zvláštního opatření za účelem vycestování a vycestovat z území v době 

stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění. 
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Finanční záruka (§123c ZPC) 
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 Skládá se na účet policie, vratná po vycestování cizince 
nebo udělení víza/pobytu 

 Povinnost cizince či složitele požádat do 5 let o vrácení 
záruky  (cizinec žádost podává na ZÚ, v opačném 
případě připadne státu; pokud finanční záruku složil 
složitel, cizinec se musí ohlásit po vycestování na ZÚ)  

 Důvody pro zamítnutí žádosti o vrácení finanční záruky: 
cizinec nevycestoval či mu nebylo uděleno vízum/pobyt, 
žádost nepodal osobně či na nepříslušném ZÚ , neohlásil 
se na ZÚ 

 



Tři důvody zajištění cizince  

 

 Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění (§ 124 a 124a 

ZPC) 

 

 Zajištění cizince za účelem vycestování (§124b ZPC) 

 

 Zajištění cizince za účelem jeho předání nebo průvozu (§ 129 
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Statistické údaje z monitoringu za roky 2013-2015 

Rok Počet rozh. o SV Počet rozh. o SV s 

alternativou  
Počet rozh. o 

zajištění 

2013 1887 57 250 

2014 2034 44 404 

2015 

(leden-duben) 

640 13 406 

(zajištění za 

účelem předání) 
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Počty rozhodnutí o zajištění za účelem 

předání cizince 

 2013 – 125 

 2014 – 194 

 2015 (leden – duben) – 306  
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Uplatňování alternativ zajištění  
 výrok o uložení alternativy zajištění – zpravidla součást 

rozhodnutí o správním vyhoštění 

 odůvodnění uložení alternativy – existence důvodného nebezpečí 
maření výkonu rozhodnutí,  

     ne ve vztahu k zajištění, ale ve vztahu k absenci jakéhokoli opatření 

 odůvodnění neuložení alternativ zajištění – v rozhodnutí o 
zajištění, rozhodnutí často postrádají jakoukoliv formu úvahy ve 
vztahu ke konkrétnímu cizinci – opakuje se tvrzení, že mírnější 
opatření jsou nedostatečná a neúčelná, ale nelze z poznat, proč (v 
případech zajištění za účelem přemístění dle Dublinského nařízení) 
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Uplatňování alternativ zajištění  

1. Stálá adresa pobytu 

nepředvídatelné, např. v případě cizince pobývajícího 14 let bez 

povolení k   pobytu na jedné adrese policie neuložení alternativy k zajištění 

odůvodnila tím, že cizinec na této adrese není přihlášen k pobytu a nemá 

označenou schránku, avšak v jiných případech byla alternativa uložena i 

těm cizincům, kteří dočasně pobývali v penziónu nebo na ubytovně 

(výslovně uvedeno, že jsou bez stálé adresy). 
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Uplatňování alternativ zajištění 

2. Zázemí (rodinné/sociální) 

např. v případech, kdy cizinka žila u syna, předložila letenku k vycestování a 
prokázala lékařskou zprávou, že nemohla vycestovat ze zdravotních 
důvodů; v případě, kdy cizinka bydlela s manželem; pobyt s krajany 

3. Maření výkonu rozhodnutí o vyhoštění  v minulosti 

např. cizinka uvedla, že hodlá vycestovat a má stálou adresu v Brně, policie 
však jejímu úmyslu vycestovat nedůvěřovala – již v minulosti výkon jednoho 
rozhodnutí o vyhoštění zmařila 

(není však zásadní, o jaké porušení povinností ze ZPC se jedná) 
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Uplatňování alternativ zajištění 

4. Vyjádření ochoty vycestovat/dispozice cestovním 

dokladem/dispozice finančními prostředky k vycestování 

 

5. Jazyková vybavenost 
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Uplatňování alternativ zajištění 

 alternativa k zajištění formou fin. záruky neuložena ani jednom ze 

114 případů 2013-2015 

 odůvodnění neuložení alternativy k zajištění formou finanční 

záruky: „Finanční záruka z Vaší strany nebyla nabídnuta. Rovněž 

ani do doby Vašeho zajištění nebyla žádná finanční záruka 

složena a rovněž jste ani hodnověrně neprokázal, že byste 

disponoval takovou hotovostí, která by Vám umožnila složit 

nějakou finanční jistotu.“ 
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Judikatura správních soudů k alternativám 

zajištění 
 Rozsudek NSS čj. 7 As 76/2011-50 ze dne 15. 7. 2011  

 

 „Podmínky omezování osobní svobody musí být interpretovány restriktivně. 
Zajištění cizince musí být vyhrazeno pro případy, kdy skutečně nelze zajistit výkon 
správního vyhoštění jinými prostředky, například uložením ZOÚV“,  

 

 „uložení ZOÚV musí proto být upřednostněno před zajištěním cizince, nicméně 
pouze pokud lze předpokládat, že cizinec bude schopen splnit povinnosti plynoucí 
ze ZOÚV, a zároveň neexistuje důvodná obava, že by byl uložením ZOÚV ohrožen 
výkon správního vyhoštění“ 

 

 Nevyžaduje se, aby policie vždy uložila zvláštní opatření a k zajištění přistoupila až 
v případě, že bude opatření cizincem porušeno. 
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Judikatura správních soudů k alternativám 

zajištění 
Rozsudek NSS čj. 8 As 36/2011-83 ze dne 18.1.2012: 

 

I. „Správní orgán je při rozhodování o zajištění podle § 124a zákona č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky , povinen zvážit (obdobně jako při rozhodování 

podle § 124 tohoto zákona), zda v projednávané věci nepostačuje uložení zvláštního 

opatření podle § 123b odst. 1 citovaného zákona. 

 

II. Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, stanoví s ohledem na 

zásadu proporcionality a zásadu minimalizace zásahů do osobní svobody cizince přesný 

postup a pořadí po sobě jdoucích fází, které musí správní orgány při navracení 

neoprávněně pobývajících cizinců respektovat. Aby mohl správní orgán svědomitým 

způsobem posoudit možnost aplikace zvláštních opatření podle § 123b odst. 1 téhož 

zákona, musí v tomto směru zjistit relevantní skutkové okolnosti případu a učinit je obsahem 

spisového materiálu.“ 
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Judikatura správních soudů k alternativám 

zajištění 
Opakované porušování povinností cizincem ve věcech vycestování je důvodem pro 

zajištění. 

 „Jednal-li stěžovatel opakovaně tak, aby i nadále mohl pobývat na území České republiky či jiných 

členských států EU, ačkoli pro svůj pobyt neměl splněny zákonem požadované podmínky a 

nerespektoval správní rozhodnutí a právní předpisy České republiky a členských států EU, svědčí 

tyto okolnosti pro jeho zajištění.“ (rozsudek NSS čj. 7 As 154/2011-56 ze dne 15.3.2012) 

 

  V situaci, kdy správní orgán zvažuje uložení zvláštních opatření a možnost maření správního 

vyhoštění, musí zohlednit, zda cizinec již někdy porušil povinnost vycestovat nebo „pouze“ probíhá 

řízení o správním vyhoštění. (rozsudek NSS čj. 9 As 52/2013-34 ze dne 18.7.2013) 

 

 Za situace, kdy cizinec nevycestoval z území v době stanovené v rozhodnutí o správním vyhoštění a 

je proto rozhodováno o jeho zajištění za účelem správního vyhoštění dle § 124 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, je v zásadě vyloučeno, aby 

správní orgán přistoupil namísto jeho zajištění k uložení zvláštního opatření za účelem vycestování 

cizince z území dle § 123b téhož zákona. (právní věta z rozsudku NSS čj. 9 Azs 192/2014-29 ze dne 

30.9.2014) 
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Judikatura správních soudů k alternativám 

zajištění 

 Správní orgán při rozhodování o zajištění podle § 124a zákona o pobytu cizinců je povinen 

zvážit (obdobně jako při rozhodování podle § 124 zákona o pobytu cizinců), zda v 

projednávané věci nepostačuje uložení zvláštního opatření podle § 123b odst. 1 

citovaného zákona. (rozsudek NSS čj. 1 As 132/2011-51 ze dne 7.12.2011) 

 

 

 Před zajištěním cizince za účelem jeho předání podle § 129 zákona č. 326/1999 Sb., o 

pobytu cizinců na území České republiky, je správní orgán povinen zvážit využití mírnějšího 

opatření, konkrétně zvláštních opatření za účelem vycestování dle § 123b a § 123c citovaného 

zákona, a tuto úvahu promítnout do odůvodnění rozhodnutí o zajištění cizince. (rozsudek NSS 

čj. 7 As 107/2012-40 ze dne 18.10.2012) 
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Uložení zvláštních opatření a neexistence 

trvalé dostupné adresy 
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 „…neexistence trvale dostupné adresy skutečného pobytu cizince brání 

uložení opatření podle § 123b odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců právě 

proto, že na této dostupnosti je použitelnost opatření založena. Nedostatek 

finančních prostředků brání postupu podle § 123b odst. 1 písm. b) proto, že 

vylučuje složení finanční záruky, zákonné podmínky užití tohoto opatření.“ 

(rozsudek NSS čj. 3 As 110/2013-41 ze dne 27.3.2014)  

 V situaci, kdy cizinec již jednou nevycestoval po uložení správního vyhoštění, 

není uzavření nájemní smlouvy samo o sobě dostatečným důvodem k uložení 

zvláštního opatření. (rozsudek NSS čj. 2 As 114/2013-40 ze dne 10.4.2014) 



Judikatura krajských soudů k 

alternativám zajištění 

© Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 

 Není možné použít jiné alternativy k detenci než ty, které zákon o pobytu 

cizinců výslovně uvádí. Nelze nařídit něco, co v zákoně není.  

       argumentace přesunem kosovských rodin do PřS Zastávka koncem roku 2014 

       rozsudek Krajského soudu v Brně čj. 32 A 19/2015-29 ze dne 17.2.2015 

 

 „Za situace, kdy bylo reálně možné, že účinky rozhodnutí o zajištění žalobkyně 

1) dopadnou také na nezletilou žalobkyni 2), bylo podle názoru Městského 

soudu na žalovaném, aby o to důkladněji zvážil  možnost použití zvláštních 

opatření za účelem vycestování namísto zajištění, které musí být až krajním 

prostředkem pro realizaci správního vyhoštění.“ 

       rozsudek Městského soudu v Praze čj. 1 A 31/2014-34 ze dne 3.7.2014 



Judikatura krajských soudů k 

alternativám k detenci 

 Konstatování žalovaného o účelovosti nabízených záruk je velmi obecné a 

nedává soudu možnost přezkoumat, zda správní orgán nezneužil, či 

nepřekročil meze správního uvážení. Žalovaný se nijak nezabýval částkou, jež 

žalobkyně nabízela, neposuzoval, zda tato částka může pokrýt náklady na její 

vyhoštění, či zda je v možnostech žalobkyně nabízenou kauci složit. 

       rozsudek Městského soudu v Praze čj. 1 A 63/2013-31 ze dne 11.10.2013 
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Alternativy zajištění a jejich uplatňování v České republice 

Děkuji za pozornost! 
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