
 

Podnet Rady vlády CR pro lidská práva 
ke zlepšení situace v zarízeních pro zajištení cizincu1 

 
 

I. 
 
Situace v zarízeních pro zajištení cizincu2 byla mnohokrát kritizována jak ze strany 
mezinárodních organizací a institucí (napr. Evropským výborem pro zabránení mucení a 
nelidskému ci ponižujícímu zacházení nebo trestání a Komisarem pro lidská práva Rady 
Evropy Alvaro Gil-Roblesem), tak i ze strany domácích institucí (napr. verejným ochráncem 
práv, zmocnencem vlády pro lidská práva) a nestátními neziskovými organizacemi, jak 
domácími, tak i zahranicními.3  
 
Príslušné zprávy a dokumenty obsahují radu konkrétních zjištení a doporucení, která ukazují, 
že situace je kritická a že je v nekterých prípadech na újmu lidské dustojnosti a psychickému 
zdraví zadržovaných osob. Výstižne tuto situaci shrnuje ve své Zpráve pro vládu Ceské 
republiky Evropský výbor pro zabránení mucení: 
 
“Na úvod je nutno zduraznit, že v zarízení v Balkové bylo zjišteno mnoho negativních jevu – 
atmosféra napetí, vezenské prostredí, témer absolutní nedostatek cinností, žádné pravidelné 
vycházky, neodpovídající lékarská/psychiatrická péce, relativní izolace zarízení od okolí, 
jazykové prekážky a nedostatek informací pro cizince o jejich situaci – což cinilo pobyt v 
zarízení pro mnoho zajištených nesnesitelným. Není divu, že se pomerne bežne vyskytovaly 
prípady sebepoškozování, hladovky, úteku, pokusu o sebevraždu, vandalismu a násilí.”4 
 
Co se týce tzv. prísného režimu zajištení, Zpráva uvádí: 
 
“… použití výše popsaného “prísného” režimu u vetšiny zajištených osob v Balkové nemá 
žádné platné opodstatnení a jako takové je naprosto neprijatelné. Umístení v podmínkách 
pripomínajících “prísný” režim, jak je to v soucasnosti provádeno v Balkové, by melo být 
naprosto výjimecné.” 
 

                                                                 
1 Výbor se zabýval podnetem ke zlepšení situace v zarízeních pro zajištení cizincu na nekolika zasedáních, 
posledne na zasedání 18.11.2003. Vzhledem k tomu, že ohledne prijetí podnetu byl ve Výboru konsensus, avšak 
bylo dohodnuto, že budou zapracovány informace, které prednesl prítomný zástupce Cizinecké policie, Výbor 
poveril tajemnici doplnením informací do textu. Soucasne Výbor na zasedání dne 18.11.2003 schválil 
jednomyslne, aby na tomto materiálu byla odzkoušena možnost použití elektronického hlasování v praxi s tím, 
že lhuta k vyjádrení ciní 5 dnu. Dne 11.12. 2003 byla zaslána finální verze k odsouhlasení elektronickou poštou. 
Z 18 clenu Výboru se hlasování zúcastnilo 11 clenu (z toho jeden zástupce s hlasovacím právem). Všichni 
hlasující byli pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Zápis s výsledky hlasování byl následne dne 6.1.2004 zaslán 
k pripomínkám.. Nikdo nezaslal k zápisu pripomínky. 
2 Problematika zajištení cizincu a zarízení, do nichž jsou zajištení cizinci umístováni je upravena hlavou XI. a 
XII. zákona c. 326/1999 Sb., o pobytu cizincu na území Ceské republiky a o zmene nekterých zákonu, ve znení 
pozdejších predpisu. 
3 Napr. nemecká organizace “Forschungsgesellschaft für Flucht und Migration” kritizovala situaci v zarízení 
Balková, kam jsou umístování i ti, kterí nelegálne prekrocili hranice s Nemeckem, již v roce 1999. Viz také 
informace a videodokument na stránce 
http://www.umbruch-bildarchiv.de/video/tschechischerepublik/balkova.html 
4 Zpráva pro vládu Ceské republiky o návšteve Ceské republiky, kterou vykonal Evropský výbor pro zabránení 
mucení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání ve dnech 21. až 30. dubna 2002. Schváleno dne 
8. listopadu 2002. Štrasburk, 13. prosince 2002. (Viz III. cást materiálu pro jednání vlády, c j. 8061/03-RLP.) 



 

Komisar pro lidská práva Rady Evropy, Alvaro Gil-Robles popsal situaci nekterých cizincu 
umístených v techto zarízeních temito slovy: 
 
“Žádná ze zmen zavedených zákonem o právu na azyl není drastictejší než ta, která vyžaduje, 
aby urcitá kategorie žadatelu o azyl byla držena po dobu 180 dní v zarízeních pro zadržení 
cizincu. ….Naléhám také na vládu, aby velmi odpovedne zvážila možnost úplného zrušení 
tohoto prísného režimu, jehož existence, a to bych chtel podtrhnout, není ospravedlnitelná. 
Tito cizinci nejsou zlocinci; jsou vinni pouze tím, že touží po lepším živote, po zamestnání, ci 
v nejsmutnejších prípadech po ochrane pred pronásledováním.”5 
 
Analýzu faktické i právní situace v techto zarízeních a radu doporucení k náprave obsahuje 
Zpráva verejného ochránce práv o cinnosti v roce 2002, v níž jsou shrnuty závery šetrení, jež 
ochránce provedl ve všech peti zarízeních pro zadržení cizincu. Podle záveru šetrení  
ochránce:  
 
“Je možno konstatovat, že umístení do zarízení pro zajištení cizincu není opatrením sankcním, 
ale zajištovacím, a výkon zajištení by mel odpovídat úcelu omezení osobní svobody jedince. … 
Zarízení pro zajištení cizincu však v mnoha prípadech neodpovídají úcelu, pro který byla 
zrízena a zajištení je vykonáváno za velmi restriktivních podmínek, které jsou v nekterých 
ohledech horší než podmínky výkonu trestu odnetí svobody…. Predpokladem zlepšení 
stávající situace a celkové humanizace zarízení pro zajištení cizincu je mimo jiné i 
odpovídající zmena hlavy XII. zákona o pobytu cizincu, která upravuje tato zarízení. V této 
souvislosti by bylo na míste zvážit rovnež možnost prevedení zarízení pro zajištení cizincu pod 
Správu uprchlických zarízení Ministerstva vnitra.”6 
 
Situaci shrnuje i vládní Zpráva o stavu lidských práv v roce 2002. 7 Zpráva rovnež uvádí, že 
v roce 2002 prijalo Ministerstvo vnitra kroky ke zlepšení, zejména s ohledem na situaci detí a 
rodin. 
 

II. 
 
Neprijatelnosti situace v nekterých aspektech si je Ministerstvo vnitra, jako odpovedný státní 
orgán, vedomo. Zabývala se jí i pracovní skupina, ustavená v dubnu 2002 na základe 
rozhodnutí 1. námestka ministra vnitra; bylo mj. rozhodnuto zahájit práce na zmenách 
príslušné cásti cizineckého zákona. Novelou zákona o pobytu cizincu (zákon c. 222/2003 
Sb.)8 bylo odstraneno jedno z nejkritizovanejších a nejspornejších zákonných ustanovení – 
automatické umístení cizince, jehož totožnost nelze overit, do cásti s prísným režimem. Cílem 
další novely cizineckého zákona, která má být projednána v roce 2004, je zmena hlavy XII. a 
XVI. zákona c. 326/1999 Sb., dle které by zarízení provozovalo Ministerstvo vnitra, resp. 
Správa uprchlických zarízení MV. Lze predpokládat, že schválením novely se podmínky 
pobytu cizincu zajištených v zarízeních priblíží podmínkám cizincu ubytovaných 

                                                                 
5 Návrh zprávy pana Alvaro Gil-Roblese, Komisare pro lidská práva, k jeho návšteve Ceské republiky ve dnech 
24.-26. února 2003. Oficiální návrh zaslaný CR k vyjádrení. 
6 Zpráva verejného ochránce práv o cinnosti v roce 2002. Brno 2003.  
7 Zpráva o stavu lidských práv v CR v roce 2002. Cást. 4.4. 
8 Zákon c. 222/2003 Sb., kterým se mení zákon c. 326/1999 Sb., o pobytu cizincu na území Ceské republiky a o 
zmene nekterých zákonu, ve znení pozdejších predpisu, zákon c. 359/1999 Sb., o sociálne-právní ochrane detí, 
ve znení pozdejších predpisu, zákon c. 325/1999 Sb., o azylu a o zmene zákona c. 283/1991 Sb., o Policii Ceské 
republiky, ve znení pozdejších predpisu, (zákon o azylu), ve znení pozdejších predpisu, a zákon c. 48/1997 Sb., o 
verejném zdravotním pojištení a o zmene a doplnení nekterých souvisejících zákonu, ve znení pozdejších 
predpisu. 



 

v uprchlických strediscích. Na základe výše uvedených podnetu Evropského výboru pro 
zabránení mucení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání, Komisare pro 
lidská práva Rady Evropy Alvaro Gil-Roblese a  verejného ochránce práv prijalo Ministerstvo 
vnitra a Reditelství služby cizinecké a pohranicní policie i organizacní a materielne technická 
opatrení smerující ke zlepšení situace. Tato opatrení zahrnují mj.:9 

• zpracování tzv. “Informace pro cizince”, která shrnuje oprávnení zadržených; v srpnu 
2003 byly do zarízení predány první jazykové mutace této informace (anglický, 
španelský, francouzský, arménský, tamilský, vietnamský, cínský, ruský, gruzinský a 
ukrajinský jazyk), 

• pro úcely poskytování právní pomoci zajišteným cizincum nevládními organizacemi 
je v denní dobe zajišten jejich neomezený prístup do zarízení, 

• byla provedena zmena struktury stravy poskytované cizincum v zarízení, 
• byly vypracovány návrhy stavebních úprav, které zahrnují i rozšírení vycházkových 

prostor; návrhy byly predány Hospodárské správe Policejního prezidia, 
•  bylo pristoupeno k rozšírení casového rozsahu vycházek zajištených cizincu, a to 

s ohledem na technické a personální možnosti jednotlivých zarízení, 
• v zarízení Balková pusobí zamestnankyne Diecézní charity Plzen. 

 
III. 

 
Výbor pro práva cizincu, jako odborný pracovní orgán Rady vlády pro lidská práva se situací 
v zarízeních pro zajištení cizincu na svých zasedáních zabýval opakovane. Nekterí jeho 
clenové - pracovníci neziskových organizací znají situaci v zarízeních ze své vlastní cinnosti; 
predseda Výboru, další clenové a stálí spolupracovníci se se situací v nejkritizovanejším 
z techto zarízení (Balková), seznámili pri své návšteve, která se uskutecnila dne 18.6.2003. 
Poznatky a dojmy z této návštevy jsou obsaženy v priloženém zápisu. Výbor je presvedcen,  
že jsou známy jak problémy, tak možné prostredky k náprave. Bohužel, pres dílcí zlepšení 
(viz výše), je však celková reforma pomalá. Podle názoru Výboru je žádoucí urychlit 
institucionální reformu, která povede k celkové  humanizaci zarízení a vytrvale prijímat a 
realizovat i dílcí opatrení, která situaci zlepší. Každé zlepšení, i dílcí a nekdy zdánlive 
nepatrné, by melo být uskutecneno ihned, jakmile to situace objektivne umožnuje. Je 
neprijatelné, aby zajištení cizinci byli vystaveni opatrením a nakládání, které se mohou 
dotýkat jejich dustojnosti, z jiných než zákonných duvodu. (Zákonnými duvody jsou napr. 
opatrení zajištující bezpecnost a hygienu). Pokud takováto omezení existují z duvodu jiných 
(napr. technicko-organizacních), mají být odstranena neprodlene. 
 
 
Výbor je presvedcen, že pri príprave nové legislativní úpravy je nutné zejména: 
• Vymezit presneji a omezit duvody pro umístnení cizince do cásti s prísným režimem. To 

se týká predevším stávajícího ustanovení § 132, odst. 2, písm. d), zákona o pobytu 
cizincu, ve znení pozdejších predpisu, které ukládá umístit do cásti s prísným režimem 
cizince, “který neplní povinnosti nebo porušuje vnitrní rád zarízení”; umístení  do 
prísného režimu bylo melo být omezeno na velmi závažná a systematická porušení 
povinností a rádu, a jen pokud by jiná opatrení byla zjevne neúcinná. 

• Upravit režim návštev tak, aby zákon vymezil pouze zákonnou minimální dobu návštev 
pro prípad, že zarízení, resp. jeho provozovatel, není z duvodu organizacních a 
technických schopen zajistit rozsah vetší; tato minimální doba a cetnost návštev by mely 

                                                                 
9 Podrobný výcet opatrení obsahuje vyjádrení Reditele služby cizinecké a pohranicní policie ze dne 27.10.2003, 
c.j.: SCPP-5629/C-224-2003. 



 

být vyšší než podle soucasne platného predpisu. Jinými slovy, úprava by mela vycházet 
z principu, že návštevy nemají být omezovány bezduvodne. Prízniveji pro cizince by mel 
být upraven i pocet návštevníku, aby nedocházelo k neduvodnému omezení návštev, 
zejména pokud jde o rodinné príslušníky cizince. 

• Provést analýzu možnosti zkrácení maximální doby zadržení a prípadne navrhnout její 
zkrácení. 

 
 
V praktické rovine je  žádoucí: 
• Dále zlepšovat informovanost cizincu o jejich právech, zejména možnosti soudního 

prezkumu zákonnosti zajištení a možnosti podat žádost o udelení azylu. 
• Vytvorit podmínky pro primerenou komunikaci zajištených cizincu s vnejším svetem. 
• Zlepšit celkové kulturní podmínky pobytu cizincu, zejména vytvorit podmínky pro 

odstranení “vezenských prvku”, jako je nošení uniformního oblecení. 
• Respektovat náboženské požadavky týkající se stravování; pokud to není možné jinak, tak 

stravu, o níž je známo, že odporuje nekterým náboženským zvyklostem (veprové), ze 
stavování vubec vyloucit. 

• Zlepšit prístup k hygienickým zarízením tak, aby byla možná péce o hygienu v obvyklém 
standardu, tj. napr. minimálne sprchování teplou vodou jednou denne. 

 


