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Působnost ochránce 

1. Státní správa 
Ochrana před 

nezákonným či 

nesprávným postupem 

nebo nečinností úřadů 
 

2. Ochrana osob 

omezených na svobodě 
Preventivní systematické návštěvy 

zařízení 

Od roku 2006 

3. Diskriminace 
Prosazování práva na 

rovné zacházení a 

ochrana před diskriminací 

Od roku 2009 

4. Sledování vyhoštění 
Sledování zajištění, správního 

vyhoštění, předání a průvozu 

zajištěných cizinců 

Od roku 2011 
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Monitoring detenčních zařízení pro cizince 

  Provádí národní preventivní mechanismu (NPM) 

 Systematické návštěvy zařízení, kde se nacházejí nebo mohou 

nacházet osoby omezené na osobní svobodě: 

• Věznice 

• Policejní cely 

• Zařízení pro zajištění cizinců 

• Azylová přijímací střediska 

• Zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy 

• Zařízení sociálních služeb atd. 

 Cílem je posílit ochranu osob omezených na svobodě před 

mučením, krutým, nelidským, ponižujícím zacházením nebo trestáním 

a jiným špatným zacházením. 
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Monitoring detenčních zařízení pro cizince 

 Průběh systematické návštěvy 

•  neohlášeně s vědomím vedoucího zařízení 

•  délka návštěvy hodiny – 3 dny; noční šetření 

•   2 – 4 pověření zaměstnanci KVOP 

•  externí specialisté 

 

 Oprávnění 

•  vstup do všech prostor zařízení 

•  nahlížení do dokumentace (včetně zdravotnické) 

•  rozhovor s umístěnými bez přítomnosti třetích osob 

•  rozhovor se zaměstnanci zařízení 
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Monitoring detenčních zařízení pro cizince 

 Zpráva ze systematické návštěvy  

• Zjištění + doporučení 

• Vyjádření zařízení 

• Ukončení X sankce 

 

 Souhrnná zpráva z návštěv více zařízení 
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Detenčních zařízení pro cizince 

© Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 



Detenční zařízení pro cizince 

 

 Složky působící v zařízeních pro cizince 

• Policie České republiky 

• Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra 

• Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 

• Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 

• Soukromá bezpečnostní agentura 
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Azylová přijímací střediska 

 PřS letiště Praha-Ruzyně PřS Zastávka u Brna 
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Azylová přijímací střediska 

 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Zákaz opuštění objektu 

• Režimová opatření 

• Nepovolené předměty 

• Plný rozsah poskytovaných zdravotních služeb 

• Úhrada nákladů za pobyt a stravu (112 Kč + 130 Kč/den), pokud 

disponuje peněžními prostředky > životní minimum 

• Kapesné 30 Kč/den (nikoliv PřS na mezinárodním letišti) 
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Azylová příjímací střediska 
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Azylová přijímací střediska 
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 Doporučení  

• Informovaný souhlas (poučování, přehled léků, 

negativní revers) 

• Vycházkový prostor PřS na letišti v Praze 

• Soukromí (sprchy, návštěvy) 



Zařízení pro zajištění cizinců 

© Copyright Veřejný ochránce práv, 2015 

Zařízení pro zajištění cizinců 

Břeclav - Poštorná 

Zařízení pro zajištění cizinců 

Bělá - Jezová 



Zařízení pro zajištění cizinců 

 Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 
republiky a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákaz opuštění objektu 

• Mírný režim zajištění (část vyhrazená zranit. skupinám) / přísný 

režim zajištění 

• Omezené návštěvy, nepovolené předměty, nákup do 300 

Kč/týden 

• Redukovaný rozsah poskytovaných zdravotních služeb 

• Úhrada nákladů za pobyt a stravu (112 Kč + 130 Kč/den) 
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Zařízení pro zajištění cizinců 
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Zařízení pro zajištění cizinců 
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 Doporučení – životní podmínky 

• Uzamykatelný prostor pro osobní věci 

• Podoba návštěvní místnosti 

• Uzamykání pokojů (zejm. rodiny s dětmi) 

• Závěsy, záclony, žaluzie (zejm. rodiny s dětmi) 

 

 
 



Zařízení pro zajištění cizinců 

 

 Doporučení – lékařská péče 

• Informování o rozsahu poskytované péče 

• Informovaný souhlas (překlady/tlumočení) 

• Přítomnost nezdravotnického personálu při vyšetření 
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Zařízení pro zajištění cizinců 

 Doporučení - zacházení 

• Bezpečnostní prohlídky ubytovacích místností 

• Umisťování na přísný režim zajištění 

• Příprava cizince na opuštění zařízení + reintegraci 

• Individuálně vyhodnocovat nutnost použití pout během 

eskort zajištěných osob. 
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Zařízení pro zajištění cizinců 

 Doporučení – právní pomoc 

• Odesílání úředních písemností 

• Vybavení místnosti pro poskytování právní pomoci 

• Zajištění komunikace s tlumočníkem 
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Zařízení pro zajištění cizinců 

 Doporučení – naplňování potřeb umístěných 

• Volnočasové aktivity pro děti 

• Navýšení počtu vydávaných hygienických potřeb (zejm. pro 

děti) 

• Ceny telefonních hovorů 

• Přístup na internet, Skype apod. 
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Poznatky z návštěv cizineckých zařízení 
 

Prostor pro dotazy před odchodem…  

 

 

 

 

 

 
Zdroj: http://www.pressreader.com/czech-republic/dnes-prague-edition/20150317/281608123915011/TextView 

 

ondrej.vala@ochrance.cz  

http://www.ochrance.cz/sledovani-vyhosteni-cizincu/  
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