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Vážená paní veřejná ochránkyně práv, 
 
dne 1. září 2015 jsem obdržel Váš dopis ve věci doporučení směřujících ke změně 

v zařízení pro zajištění cizinců. 
 
K jednotlivým návrhům uvádím následující stanoviska: 
 
1. Umísťování rodin s dětmi do zařízení pro zajištění cizinců 
K zajištění cizince je přistupováno výhradně v případech, kdy jsou pro tento postup dány 
zákonné důvody definované v z.č. 326/1999 Sb. Definice zákonných důvodů vychází 
z unijních předpisů, resp. je plně s těmito předpisy v souladu. Skutečnost, že cizinec, který 
porušuje právní předpisy, je doprovázen nezletilým dítětem, nemůže vést dle mého názoru 
k tomu, aby jeho jednání vedlo k odlišnému postupu příslušných orgánů, než je uplatňován na 
cizince cestujícího bez nezletilých dětí. Je nutno zdůraznit, že každý případ je posuzován 
individuálně. Pokud je zjištěn na území cizinec spolu s nezletilými dětmi, u kterého je dán 
zákonný důvod pro zajištění, je tento vždy dotazován, zda má péči o děti zajištěnu jiným 
způsobem či zda požaduje, aby byly nezletilé děti ubytovány spolu s ním v zařízení.  Správa 
uprchlických zařízení dlouhodobě činní taková opatření, aby podmínky pro pobyt nezletilých 
dětí odpovídaly jejich potřebám a zájmům. Závěrem bych rád upozornil na skutečnost, že byla 
a v blízké době budou otevřena další zařízení pro zajištění cizinců, a to s ohledem na vysoký 
počet zajištěných osob. Zvýšení kapacity zařízení pro zajištění cizinců přispěje beze sporu i 
k zlepšení podmínek pro zajištěné cizince, se kterými jsou ubytovány nezletilé děti. 
 
2. Příprava cizince na opuštění zařízení 
V současné době Správa uprchlických zařízení poskytuje propouštěným cizincům kontakty na 
nevládní organizace, které se zaměřují na pomoc cizincům. Ministerstvo vnitra pro tyto účely 
rovněž uzavřelo smlouvu s Českým červeným křížem, a  to za účelem zajištění podpory a 
pomoci propuštěným cizincům ze zařízení pro zajištění. V neposlední řadě je pak v rámci 
novely zákona č. 326/1999Sb. navržena legislativní změna, která přípravu cizince na opuštění 
zařízení zahrnuje mezi úkoly Správy uprchlických zařízení. 
 
3. Změna poskytovatele telekomunikačních služeb 
V zařízení pro zajištění cizinců je instalován telefonní automat společnosti O2. Zajištění 
nového (jiného) operátora není opatřením, které by bylo možno realizovat okamžitě. 
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Doporučení volby jiného operátora tak nebylo odmítnuto, nicméně je třeba určitý časový 
prostor pro zajištění této změny – je nutné nalézt vhodné technické řešení, a to s ohledem na 
umístění objektu a dostupnost sítí, případnou změnu připravit v souladu s platnou právní 
úpravou. V současné době nelze předjímat časový horizont ani technické možnosti navrženou 
změnu provést. 
 
4. Zajištění přístupu na internet 
Toto opatření bude realizováno – tzn. zajištěným cizincům bude umožněn přístup na internet. 
K tomuto kroku je však nezbytné v zařízení připravit odpovídající podmínky (vytvoření 
prostoru, zajištění internetového připojení, instalace PC s regulovaným přístupem). S ohledem 
na celkovou aktuální situaci však byly prioritně zajišťovány jiné neodkladné úkoly spojené 
s chodem zařízení. Opatření bude realizováno, nelze však nyní stanovit předpokládaný termín. 
 
5. Účtování nákladů zajištění osobám zajištěným za účelem předání (dle Dublinského 
nařízení, readmisních smluv)  
V rámci tohoto doporučení nesdílím Váš názor, že jsou nezákonně účtovány výše uvedeným 
zajištěným cizincům náklady spojené s jejich zajištěním/předáním. Zákon č. 326/1999 Sb. 
obsahuje ustanovení, která předpokládají úhradu nákladů za zajištění/předání jak u osob, 
kterým bylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění, tak i u osob, které jsou předávány dle 
dublinského nařízení či readmisních smluv. Umístění cizince v zařízení pro zajištění cizinců 
je důsledkem porušení právních předpisů ze strany cizince a neshledávám žádný důvod, proč 
by se mělo jednat o náklady, které nese výhradně stát. Unijní předpisy tuto oblast žádným 
způsobem neřeší, je tedy ponechána na národní legislativní úpravě.  Závěrem doplňuji, že pro 
lepší srozumitelnost v této oblasti bude právní úprava doplněna/změněna tak, aby nebylo 
pochyb o povinnosti cizince hradit náklady za své zajištění. 
 
Vážená paní veřejná ochránkyně práv, věřím, že výše uvedená vyjádření k navrhovaným 
opatřením dostatečně objasňují můj postoj i možnosti resortu doporučované změny provést. 
 

 

 

 

S pozdravem 
 
 
 

   v z. JUDr. Ing. Jiří Nováček 
 
 
 
 
Vážená paní 
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. 
Veřejná ochránkyně práv 
Údolní 39 
Brno 

 

Milan Chovanec 
podepsáno elektronicky 
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