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 ZPRÁVA Z NÁVŠT�V  
ZA�ÍZENÍ PRO ZAJIŠT�NÍ CIZINC� 

 
I. Obecný úvod 

a) Systematické návšt�vy 

1. Orgán, který by vykonával systematickou preventivní vn�jší kontrolu míst, kde se 
nacházejí osoby omezené na svobod�, v �eské republice do 1. ledna 2006 
neexistoval. Dne 18. prosince 2002 byl p�ijat Op�ní protokol k Úmluv� proti mu�ení a 
jinému krutému, nelidskému �i ponižujícímu zacházení nebo trestání1, který mimo 
jiné zavázal smluvní strany této Úmluvy k vytvo�ení tzv. národního preventivního 
mechanismu. Tímto národním preventivním mechanismem se po�ínaje 1. lednem 
2006 stal ve�ejný ochránce práv, který spl�uje veškerá kritéria kladená Op�ním 
protokolem na tento prvek prevence. 

2. Povinnosti ve�ejného ochránce práv se rozší�ily o úkol provád�t systematické 
návšt�vy všech míst (za�ízení), v nichž se nacházejí nebo mohou nacházet osoby 
omezené na svobod� (§ 1 odst. 3 a 4, § 21a zákona �. 349/1999 Sb., o ve�ejném 
ochránci práv, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – dále jen zákon o VOP). Je lhostejno, 
zda jsou tyto osoby omezené na svobod� na základ� rozhodnutí �i p�íkazu orgánu 
ve�ejné moci nebo v d�sledku faktické situace, v níž se nacházejí. P�i návšt�vách 
ochránce zjiš�uje, jak je s t�mito osobami zacházeno, snaží se zajistit respektování 
jejich základních práv a posílit jejich ochranu p�ed tzv. špatným zacházením. 

3. Systematické návšt�vy ochránce vykonává podle ur�itého systému a p�edem 
sestaveného plánu na konkrétní �asový úsek. V tomto smyslu jde též o návšt�vy 
pravidelné s výrazným preventivním zam��ením. Zam�stnanci Kancelá�e ve�ejného 
ochránce práv (dále jen zam�stnanci Kancelá�e) vždy navštíví n�kolik podobných 
za�ízení v rámci naplánovaného tématického zam��ení. Výb�r konkrétních za�ízení 
se �ídí nap�. p�edchozími poznatky z praxe ochránce získanými referencemi od 
ve�ejnosti �i umíst�ných osob (pozitivními �i negativními), nebo na základ� výsledk� 
�innosti resortních kontrolních mechanism�. Zákon ochránci v ustanovení § 21a odst. 
2 ukládá vypracovat po provedení návšt�vy za�ízení zprávu o svých zjišt�ních. 
Sou�ástí této zprávy mohou být doporu�ení nebo návrhy opat�ení k náprav�. 
Ochránce po zaslání zprávy vyzve za�ízení, aby se k jeho zpráv�, doporu�ením nebo 
návrh�m na opat�ení k náprav� vyjád�ilo ve stanovené lh�t� (§ 21a odst. 3 zákona o 
VOP). 

4. Ochránce se v rámci provád�ní a vyhodnocování systematických návšt�v 
nezam��uje jen na formální dodržování zákonnosti, ale také na p�ípady, kdy by 
jednání odpov�dných osob nebo stav v za�ízeních neodpovídal princip�m 
demokratického právního státu a dobré správy a znamenal by nebo by mohl 
znamenat pro osoby v za�ízeních umíst�né hrozbu mu�ení, krutého, nelidského �i 
ponižujícího zacházení nebo trestání, ale také špatného zacházení �i neúcty 
k �lov�ku a jeho práv�m. 

                                            
1 vyhláška �. 143/1988 Sb., Ministra zahrani�ních v�cí o Úmluv� proti mu�ení a jinému krutému, 
nelidskému �i ponižujícímu  zacházení nebo trestání 
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b) Systematické návšt�vy za�ízení pro zjišt�ní cizinc� 

5. B�hem dubna, kv�tna a �ervna 2006 byly skupinou zam�stnanc� Kancelá�e 
provedeny systematické návšt�vy ve �ty�ech za�ízeních pro zajišt�ní cizinc� (dále 
jen ZZC). Podle citovaného zákona ochránce provádí systematické návšt�vy míst, 
kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobod� ve�ejnou mocí 
nebo v d�sledku faktické situace. Ve smyslu ustanovení § 1 odst. 4 písm. b) se 
jedná i o za�ízení pro zajišt�ní cizinc�, kte�í jsou „omezeni na svobod�“ 
v d�sledku vydání rozhodnutí o zajišt�ní na základ� ustanovení § 124 odst. 1 
zákona �. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc� na území �R, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen zákona). 

6. Za�ízení pro zajišt�ní cizinc� byla v minulosti podrobena kritice ze strany Evropského 
výboru pro zabrán�ní mu�ení a nelidskému �i ponižujícímu zacházení nebo trestání 
p�i Rad� Evropy (CPT), Výboru proti mu�ení p�i OSN (CAT) i ve�ejného ochránce 
práv, který se podmínkami v t�chto za�ízeních zabýval z vlastní iniciativy v roce 2002. 
Neuspokojivá situace v t�chto za�ízeních byla konstatována i ve Zprávách o stavu 
lidských práv každoro�n� vydávaných zmocn�ncem vlády �R pro lidská práva. 
Negativní reference zaznívaly i od nevládních organizací. 

7. Zlepšení situace se o�ekávalo v souvislosti s novelou zákona �. 326/1999 Sb., o 
pobytu cizinc�, provedenou s ú�inností od 1. 1. 2006 zákonem �. 428/2005 Sb. 
Novelou se sledovalo zejména to, aby omezení práv a svobod zajišt�ných cizinc� 
nešlo nad míru nezbytnou k dosažení ú�elu zajišt�ní. Hlavní ideou rovn�ž bylo, aby 
za�ízení svým vnit�ním režimem byla srovnatelná s p�ijímacími st�edisky azylových 
za�ízení, s tím rozdílem, že cizinec v zajiš�ovacím za�ízení nemá právo toto za�ízení 
v pr�b�hu zajišt�ní opustit. Zm�nil se i režim p�ijímání návšt�v, možnost opoušt�ní 
za�ízení d�tmi, zd�razn�ní pot�eby volno�asových aktivit, poskytování psychologické 
a sociální pé�e. Podstatn� se zm�nila práva a povinnosti umíst�ných cizinc� a 
rozší�il se okruh otázek, které jsou upraveny vnit�ním �ádem za�ízení (dále jen V�). 

8. Zajišt�ní cizince za ú�elem správního vyhošt�ní (hlava X zákona) je upraveno v hlav� 
XI zákona s tím, že Policie �R je oprávn�na zajistit cizince, jemuž bylo doru�eno 
sd�lení o zahájení �ízení o správním vyhošt�ní, je-li nebezpe�í, že by mohl ohrozit 
bezpe�nost státu, závažným zp�sobem ohrozit ve�ejný po�ádek nebo ma�it anebo 
zt�žovat výkon rozhodnutí o správním vyhošt�ní, zejména je-li zjišt�no, že se cizinec 
v minulosti dopustil závadného jednání uvedeného v zákon�, je evidován v evidenci 
nežádoucích osob nebo je nežádoucí osobou za�azenou do informa�ního systému 
smluvních stát�. Cizince lze zajistit poté, co mu bylo doru�eno písemné rozhodnutí o 
zajišt�ní. Ohledn� rozhodnutí o zajišt�ní m�že cizinec podat návrh k soudu, který 
rozhodne o trvání zajišt�ní a na�ídí propušt�ní, jestliže zákonné d�vody trvání 
zajišt�ní pominuly a taktéž podat žalobu ve správním soudnictví (d�vody pro zajišt�ní 
neexistovaly od po�átku), o �emž by m�l být pou�en. 

9. Doba zajišt�ní nesmí p�esáhnout 180 dn� a v p�ípad� nezletilého cizince mladšího 
18 let 90 dn�. Podání žádosti o azyl v pr�b�hu zajišt�ní není d�vodem pro ukon�ení 
zajišt�ní. O zajišt�ní cizince policie neprodlen� vyrozumí jeho p�íbuzného 
s povoleným pobytem na území a též p�íslušnou diplomatickou misi nebo konzulární 
ú�ad, má-li sídlo na území �R a pokud o to cizinec požádá. V p�ípad� nezletilého 
cizince bez doprovodu (dále jen NBD) vyrozumí Policie �R taktéž orgán sociáln�-
právní ochrany dít�te. 
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10. P�R je dále povinna po celou dobu zkoumat, zda d�vody pro zajišt�ní trvají a 
neprodlen� pou�it zajišt�ného cizince o možnosti p�ezkumu zákonnosti zajišt�ní, a to 
jazykem, ve kterém je cizinec schopen se dorozum�t. 

11. Rozhodnutí o zajišt�ní cizince se vykonává v za�ízení pro zajišt�ní cizinc�. Režim 
za�ízení je upraven v hlav� XII zákona, která byla k 1. 1. 2006 novelizována. Dozor 
nad dodržováním ustanovení hlavy XII zákona ve vztahu k cizinc�m zajišt�ným 
v za�ízení provádí Ministerstvo vnitra. Tomu m�že též zajišt�ný cizinec adresovat své 
stížnosti s tím, že je ministerstvo vy�ídí do 30 dn�. Proti zp�sobu vy�ízení stížnosti je 
možné podat ministrovi vnitra návrh na jeho p�ezkoumání. 

12. Novelou zákona došlo od 1. 1. 2006 rovn�ž k p�evodu t�chto za�ízení pod Správu 
uprchlických za�ízení Ministerstva vnitra (dále jen SUZ). Do tohoto data byla tato 
za�ízení v režii P�R. Policie v sou�asné dob� plní pouze nezbytné úkony a úkoly 
stanovené jí zejména v ustanovení § 164 a násl. zákona s tím, že se samoz�ejm� 
uplatní nap�. pro použití donucovacích prost�edk� i zákon �. 283/1991 Sb., o Policii 
�eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen ZP�R). 

13. Ve�ejný ochránce práv si je v�dom, že zm�ny související s novelou zákona není 
možné realizovat jednorázov�, ale že jde o dlouhodob�jší proces. V rámci 
systematických návšt�v za�ízení pro zajišt�ní cizinc� se proto ochránce zam��il nejen 
na materiální podmínky v za�ízeních a na respektování práv zajišt�ných cizinc�, ale 
zabýval se i tím, nakolik úsp�šný je prozatím p�echod t�chto za�ízení z kompetencí 
P�R pod SUZ a ve kterých oblastech je již za stávající situace možno doporu�it 
ur�itá zlepšení �i opat�ení k náprav�. Systematické návšt�vy ochránce zásadn� 
nepojímal jako p�íležitost hledat za každou cenu chyby ve zcela nov� zavedeném 
režimu zajišt�ní cizinc�, nýbrž jako možnost p�isp�t svými poznatky ke zlepšení 
situace v za�ízeních. 

c) Pr�b�h návšt�v 
14. Jak je již výše uvedeno, systematické návšt�vy se uskute�nily ve �ty�ech 

za�ízeních pro zajišt�ní cizinc�. Návšt�vy byly jednodenní a prob�hly ve dnech 24. 
dubna 2006, 10. kv�tna 2006, 16. kv�tna 2006 a 20. �ervna 2006. Návšt�v se za 
Kancelá� ú�astnili 3 - 4 zam�stnanci. Za za�ízení ve v�tšin� p�ípad� jednal vedoucí, 
pop�. jeho zástupce. Ze strany jednotlivých za�ízení byla pracovník�m Kancelá�e 
poskytnuta veškerá sou�innost. 

15. P�esto je zde na míst� zd�raznit nové oprávn�ní ochránce týkající se jeho práva 
nahlížet do zdravotnické dokumentace. Ve smyslu ustanovení § 67b odstavce 10 
písm. n) zákona �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
pat�í mezi taxativn� vyjmenované subjekty oprávn�né nahlížet do zdravotnické 
dokumentace bez souhlasu pacienta i ve�ejný ochránce práv, a to v souvislosti 
s šet�ením podle zvláštního zákona tak, aby byla zajišt�na ochrana citlivých údaj� 
t�etích osob. Zam�stnanc�m Kancelá�e, kte�í se prokáží pov��ením ochránce, že 
jsou oprávn�ni provád�t šet�ení ve smyslu citovaného zákona, musí být umožn�no 
nahlížet do zdravotnické dokumentace, a to i bez souhlasu pacienta. Opa�ný postup 
by mohl být posouzen jako neposkytnutí sou�innosti podle ustanovení § 15 zákona o 
VOP s možnými sankcemi uvedenými v zákon� o VOP, což m�že být  krom� 
vyrozum�ní nad�ízeného orgánu rovn�ž informování ve�ejnosti v�etn� sd�lení jména 
a p�íjmení osob oprávn�ných jednat jménem za�ízení. 

I p�esto, že SUZ v dob� provád�ní návšt�v procházela zm�nami jak ve vztahu 
k p�evzetí kompetencí od P�R souvisejících s výše zmi�ovanou novelou zákona, tak 
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i zm�nami personálními, nelze nepoukázat na liknavost n�kterých pracovník� SUZ a 
Policejního prezidia P�R (dále jen PP P�R) p�i poskytování sou�innosti ve smyslu 
zákona o VOP, a to zejména v souvislosti s poskytnutím vnit�ních p�edpis�, a� již na 
úseku SUZ �i na úseku PP P�R. Vnit�ní p�edpisy SUZ byly nakonec pracovník�m 
Kancelá�e poskytnuty jedním ze za�ízení, p�i�emž v ostatních za�ízeních byly 
pr�b�žn� dopl�ovány. 

16. Pr�b�h návšt�v byl ve všech za�ízeních totožný. B�hem dopoledních hodin byla 
provedena prohlídka za�ízení a rozhovory s vybranými pracovníky, které pokra�ovaly 
i v odpoledních hodinách. Odpoledne pov��ení zam�stnanci dále studovali spisovou 
dokumentaci a hovo�ili s cizinci. Vyhodnocení, které se promítlo do záv�re�ných 
zpráv, probíhalo na základ� informací získaných z dokumentace za�ízení, z prohlídky 
za�ízení, z rozhovor� s vedoucím a s pracovníky za�ízení, z rozhovor� se zajišt�nými 
cizinci a dále z osobních spis�, sociálních spis� a ze spis� vedených P�R. 

II. Obecná zjišt�ní 

a) Informace o za�ízeních 

17. Navštívená ZZC jsou v sou�asné dob� všechna za�ízení tohoto typu, které SUZ 
provozuje. Konkrétn� se jedná o ZZC Poštorná, ZZC Frýdek–Místek, ZZC Velké 
P�ílepy a ZZC B�lá–Jezová.  

Dv� uvedená za�ízení jsou ur�ena jak pro muže tak pro ženy, jedno slouží 
výhradn� k umíst�ní muž� a další je zatím koncipováno jako za�ízení pro rodiny, 
matky s d�tmi, pop�. pro nezletilé bez doprovodu (NBD). 

V ZZC B�lá-Jezová práv� probíhá rozsáhlá rekonstrukce v souvislosti se zm�nou 
jeho ú�elu z pobytového azylového st�ediska na za�ízení pro zajišt�ní cizinc�, a to 
jak pro výše zmín�né rodiny, matky s d�tmi a NBD, tak i pro zajišt�né muže a ženy 
(ke zjišt�ním z tohoto ZZC bude tedy v souhrnné zpráv� p�ihlíženo jen p�im��en�). 

Po�ty cizinc� a jejich skladbu, po�et zam�stnanc� SUZ, p�íslušník� P�R a 
pracovník� Soukromé bezpe�nostní služby (dále jen SBS) a pracovník� odboru 
azylové a migra�ní politiky ministerstva (dále jen OAMP) p�ibližuje následující 
tabulka (údaje platné k datu návšt�vy): 

Za�ízení kapacita MR PR po�et 
cizinc� M Ž ML/ 

NBD 
žadatelé 

o azyl SUZ P�R OAMP SBS 

Poštorná 170 164 6 124 118 6 0/0 49 22 61 2 24 

Frýdek - 
Místek 43 37 6 35 35 0 0/0 12 14 30 5 1 

Velké 
P�ílepy 140 123 17 113 86 27 0/0 40 15 49 1 18 

B�lá-
Jezová 

54  
(340*) 54 ---- 33 10 23 11/0 29 21 52 

(109)* 
5 26 

 
Pozn.: MR – mírný režim; PR – p�ísný režim; M – muži; Ž – ženy; NBD – nezletilí bez doprovodu; ML – 
mladiství; 
* plánovaná kapacita 

18. T�i za�ízení se nacházejí na okrajích m�st, jedno pak v odlehlé lesní krajin�. Jsou 
zpravidla situována v rámci v�tších komplex� - nap�. v areálu bývalých kasáren, 
v rámci budov sloužících P�R �i jako sou�ást pobytového st�ediska pro žadatele o 
azyl. Toto umíst�ní v jednom p�ípad� zp�sobuje nedostatek místa pro z�ízení 
vycházkového prostoru, který je omezen na nep�íliš rozlehlý prostor táhnoucí se 
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podél budovy. Budovy za�ízení jsou jedno, dvou i vícepodlažní. V n�kterých 
p�ípadech slouží jak pro ubytování cizinc� tak pro pot�eby SUZ, P�R, SBS pop�. i 
OAMPu. 

19. Ve všech za�ízeních jsou okna z vn�jší strany zabezpe�ena m�ížemi alespo� 
v úrovni 1. patra. Striktn� vzato lze konstatovat, že existence bezpe�nostních m�íží 
nemá v sou�asné dob� zákonný podklad jako je tomu nap�. ve v�znicích2 nebo v 
policejních celách3. Nicmén� existenci stavebn�technických prost�edk� lze považovat 
za opodstatn�nou, p�i�emž opodstatn�nost lze logicky dovodit ze samotného ú�elu 
za�ízení. V zájmu právní jistoty by ovšem bylo na míst� tento institut upravit 
p�inejmenším formou vnit�ních p�edpis�. Jako inspirace zde m�že posloužit práv� 
úprava t�chto prvk� ve v�znicích nebo policejních celách.  

Doporu�uje se upravit existenci stavebn� technických prost�edk� na 
zákonné/podzákonné úrovni. 

20. Bylo zjišt�no, že v jednom za�ízení jsou v ubytovacích místnostech mírného 
režimu cizinc� stále nainstalovány kamery, by� se dle vyjád�ení vedoucího za�ízení i 
policie nepoužívají. Naopak kamery v p�ísném režimu jsou pln� funk�ní a jsou 
požívány. Toto opat�ení zasahuje do soukromí zajišt�ných cizinc�. Právo na 
nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaru�eno �l. 7 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod – dále jen LZPS) a �l. 10 LZPS garantuje právo na ochranu p�ed 
neoprávn�ným zasahováním do soukromého a rodinného života. Rovn�ž  Evropská 
úmluva o lidských právech (vyhlášena pod �. 209/1992 Sb.) v �l. 8 zakotvuje právo 
každého na respektování jeho soukromého, rodinného života a korespondence. 
Garanci práva na soukromí nalezneme rovn�ž v �l. 17  Mezinárodního paktu o 
ob�anských a politických právech (vyhlášen pod �. 120/1976 Sb.), kde je uvedeno, že 
nikdo nesmí být vystaven svévolnému zasahování do soukromého života a že každý 
má právo na zákonnou ochranu proti takovému zásahu. Porušením práva na 
soukromí dochází k porušení dalších díl�ích práv, které ve svém souhrnu právo na 
soukromí napl�ují. Mezi tato práva bývá �azeno nap�. právo na zachování 
nedotknutelnosti intimní sféry, sexuálního života, sexuální orientace atd. Zasahovat 
do soukromí je možné za spln�ní dvou kumulativn� daných podmínek, a to, že tato 
možnost je výslovn� dána zákonem a sou�asn� je tento zásah nezbytný k ochran� 
statk� v zákon� uvedených. Ve vztahu mezi zásahem a cílem, který je jím sledován, 
musí taktéž platit zásada proporcionality4. 

21. Instalace a provozování kamerového systému v celách pop�. pokojích, kde jsou 
nebo mohou být cizinci umíst�ni, nemá zákonný podklad, není tedy spln�na již první 
podmínka pro zasahování do soukromého života – zmocn�ní k narušení/omezení 
práva na soukromí v zákon�. Z tohoto d�vodu je irelevantní, že možnost monitoringu 
kamerovým systémem je dána P�R �l. 8 odst. 2 písm. c) NMV �. 2/2006). Toto 
na�ízení rozvádí ve skute�nosti n�co, co zákon neupravuje, jde tedy nad rámec 
zákona. 

                                            
2 Vyhláška �. 345/1999 Sb., kterou se vydává �ád výkonu trestu odn�tí svobody, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� (dále jen �VTOS) a Na�ízení generálního �editele �. 11 z roku 2006 o v�ze�ské a justi�ní stráži 
3 ZP PP �. 158/2004, o policejních celách  
4 K podmínce zákonnosti zásahu rovn�ž judikoval Evropský soud pro lidská práva ve v�ci Kahn v. The 
United Kingdom, že pokud neexistuje žádná právní úprava na úrovni zákona, znamená to, že žádný 
zásah do soukromí nem�že být na základ� a v souladu se zákonem, p�i�emž nesta�í úprava 
podzákonnou normou. Jakýkoliv zásah je tak porušením �l. 8 Evropské úmluvy a není t�eba dále 
zkoumat, zda byl zásah nezbytný v demokratické spole�nosti. 
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Umíst�ním audiovizuálních prost�edk� se zabývalo i Nejvyšší státní zastupitelství 
(dále jen NSZ), a to v p�ípad� kamerových systém� v objektech školských za�ízení 
ur�ených k vykonávání ústavní výchovy, ochranné výchovy �i poskytování 
preventivn� výchovné pé�e. NSZ v tomto p�ípad� konstatovalo, že umíst�ní t�chto 
prost�edk� v uvedených za�ízeních je bez zvláštní zákonné úpravy v rozporu s právy 
zakotvenými v �l. 8 odst. 1 Úmluvy o lidských právech, s �l. 16 ve spojení s �l. 20 
odst. 1 Úmluvy o právech dít�te a s �l. 7 odst. 1, �l. 10 odst. 2 a �l. 12 odst. 1 LZPS. 
Dále konstatovalo, že umíst�ní t�chto prost�edk� v prostorách za�ízení, ve kterých je 
umožn�n nekontrolovaný pohyb osob, které nejsou zam�stnanci za�ízení, není 
porušením práv dít�te garantovaných výše uvedenými normami. V ZZC za takové 
prostory nemohou být de facto považovány ani chodby v ubytovací �ásti uvnit� 
za�ízení, a to z toho d�vodu, že ubytovací prostory jsou ohrani�eny m�ížemi, za n�ž 
jiné osoby než pracovníci ZZC nemají p�ístup, pop�. se zde pohybují pouze za 
doprovodu pracovník� ZZC. V tomto ohledu dochází ke st�etu zájm�, mezi zájmem 
na ochranu soukromí ubytovaných osob a zájmem na zajišt�ní jejich bezpe�nosti 
pop�. bezpe�nosti pracovník� za�ízení. V tomto sm�ru se ochránce kloní spíše 
k názoru Právnické fakulty Masarykovy univerzity, že každý zásah do práva na 
soukromí musí být v souladu se zákonem, p�i�emž možnost konstatovat tento 
soulad vyžaduje pozitivní a zcela konkrétní úpravu, tudíž výslovné zákonné 
zmocn�ní k použití kamer. Na druhou stranu si je ochránce v�dom, že monitorování 
chodeb v ubytovacích �ástech za�ízení napomáhá p�i �ešení stížností, p�i odhalování 
šikany apod. Nicmén� je nutno trvat na tom, aby zmocn�ní k používání kamer a 
po�izování video záznam� vyplývalo p�ímo ze zákona. V p�ípad� školských za�ízení 
se tak stalo novelou zákona �. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, provedenou zákonem �. 383/2005 Sb., kdy se jasn� 
stanovily podmínky pro používání audiovizuálních systém� s tím, že je možné je 
využívat pro kontrolu okolí budovy �i více budov na jednom ohrani�eném pozemku, 
pro kontrolu vnit�ních prostor za�ízení, kam nemají d�ti p�ístup a  pro kontrolu 
chodeb, místností ur�ených pro zam�stnance za�ízení a odd�lené místnosti. 

Považuje se za žádoucí legislativn� zakotvit podmínky pro používání 
kamerových systém� ve spole�ných prostorách za�ízení, jako jsou nap�. chodby. 
Zárove	 je nutné trvat na úplném odstran�ní kamer z ubytovacích místností 
cizinc�. 

b) Informace o personálu 
22. V ZZC p�sobí SUZ, P�R, OAMP a dále SBS. Kompetence, postupy a podmínky 

vzájemné sou�innosti výše uvedených subjekt� vyplývají jednak z p�íslušných 
ustanovení zákona a jednak z vnit�ních p�edpis� vydaných ministerstvem5. 

23. V pracovn�právním vztahu k SUZ v za�ízeních p�sobí zejména vedoucí, 
zástupce vedoucího, sociální pracovníci, a to sociální pracovníci skupiny p�íjmu a 
skupiny sociální služby, ú�etní-pokladní, ubytovatel, léka� a st�ední zdravotnický 
personál. 

                                            
5 zejména na�ízení Ministerstva vnitra �. 2/2006, kterým se stanovují kompetence, postup a podmínky 
vzájemné sou�innosti SUZ MV, P�R SCPP a MV p�i provozování za�ízení pro zajišt�ní cizinc� ve smyslu 
zákona �. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc� na území �R a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�; dále jen NMV �. 2/2006). 
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24. Další složkou, která v za�ízeních p�sobí, je SC PP P�R. P�íslušníci P�R jsou 
p�ítomni v za�ízeních po celých 24 hodin. �innosti, které zajiš�ují, vyplývají ze 
zákona, dále z NMV �. 2/2006 a ze závazných pokyn� Policejního prezidia6. 
P�íslušníci P�R provád�jí zejména p�íjem zajišt�ného cizince do za�ízení v�etn� 
provedení osobní prohlídky a prohlídky v�cí p�i p�íjmu, dále rozhodují o umíst�ní 
cizince do p�ísného režimu, a� již na základ� vlastních poznatk� nebo na základ� 
písemného návrhu SUZ, provád�jí pr�b�žné osobní prohlídky a prohlídky v�cí 
(v�etn� balík�) na základ� žádosti SUZ, zajiš�ují vn�jší ostrahu za�ízení, vn�jší a 
vnit�ní ostrahu �ásti s p�ísným režimem a eskorty cizinc�. 

25. Hlavní �innost pracovník� OAMP spo�ívá v komunikaci s cizinci, kte�í u�inili 
prohlášení o úmyslu požádat o azyl. Ve smyslu ustanovení § 148 zákona a v souladu 
s �l. 5 NMV �. 2/2006 vykonává ministerstvo dozor nad dodržováním ustanovení 
týkajících se za�ízení (hlava XII zákona). Z návšt�v vyplynulo, že �ešení stížností 
probíhá spíše neformáln� a nesystematicky, stížnosti nejsou nikterak evidovány. 
Blíže viz bod 94 a násl. 

26. Poslední složka, která v ZZC p�sobí, je SBS, a to na základ� smlouvy o zajišt�ní 
ochranných a bezpe�nostních služeb dle zákona �. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen Smlouva), mezi �eskou republikou - SUZ jako 
objednatelem, a Special Securite Praha, s. r. o., jako dodavatelem.  Povinnosti 
pracovník� SBS jsou stanoveny Sm�rnicí pro výkon bezpe�nostní služby 
v za�ízeních pro zajišt�ní cizinc� (dále jen Sm�rnice). V jednom za�ízení se 
pracovníci setkali i s p�edpisem, který rozvád�l výše uvedenou Sm�rnici a vztahoval 
se p�ímo k dot�enému za�ízení. 

c) Informace o cizincích 
27. V�tšinu zajišt�ných  cizinc� tvo�ili ob�ané stát� bývalého Sov�tského svazu 

(zejména Ukrajiny, B�loruska, Ruska a Gruzie), další po�etnou skupinou byli dále 
cizinci z Vietnamu, Indie, Mongolska �i �íny. Po�et zajišt�ných cizinc� p�ipadajících 
na to které za�ízení, jakož i národnostní skladbu zajišt�ných cizinc� (všechna data 
platná pouze pro zajišt�né - bez ubytovaných cizinc�7) jejich rozd�lení dle pohlaví a 
v�ku (na mladistvé a NBD), jejich právní postavení vzhledem k �ízení o azylu a 
pr�m�rnou délku zajišt�ní podle jednotlivých ZZC, uvád�jí následující tabulky (údaje 
k datu návšt�vy): 

                                            
6 p�edevším ze závazného pokynu Policejního prezidenta �. 34/2006, kterým se upravuje umis�ování 
cizinc� do za�ízení pro zajišt�ní cizinc� - dále jen ZP PP �. 34/2006) 
7cizinc�, v��i kterým má zajišt�ný cizinec vyživovací povinnost nebo je má v pé�i, nelze-li zajistit pé�i o n�j jiným zp�sobem 
(ustanovení § 140 odst. 1 zákona). 
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28. Ve smyslu ustanovení § 164 odst. 1 písm. z) a odst. 3 - 5 zákona rozhodují  
o umíst�ní cizince do za�ízení organiza�ní �lánky SC PP Policie �R. P�íslušník P�R 
v za�ízení p�ijme zajišt�ného cizince od p�edávajícího policisty s p�edepsanými 
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žurnalizací (pouze v p�ípad� jednoho za�ízení seznam písemností chyb�l), jehož 
sou�ástí jsou v p�edchozím bod� uvedené dokumenty. Spis cizince také, dle sd�lení 
policist�, vždy obsahuje rozhodnutí o správním vyhošt�ní, pop�. zahájení správního 
�ízení o správním vyhošt�ní, a pou�ení o možnosti požádat o ud�lení azylu (n�kdy 
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také pou�ení o právních prost�edcích ochrany uvedené v bod� 31), by� ne vždy byly 
tyto dokumenty b�hem studování evidence ve spisech nalezeny. A�koliv nejde o 
požadavek daný právními p�edpisy, je toto širší pojetí dokumentace týkající se 
zajišt�ného cizince ochráncem vítané, vzhledem k uvedenému je však nutno 
doporu�it precizn�jší vedení takové dokumentace.  

Doporu�uje se za�lenit rozhodnutí o správním vyhošt�ní, pop�. o zahájení 
správního �ízení o správním vyhošt�ní, a pou�ení o možnosti požádat o ud�lení 
azylu do povinného obsahu spisu cizince vedeného u P�R ve smyslu �l. 1 ZP PP 
�. 34/2006. 

30. Podle ustanovení § 3a písm. a) bod 4. a § 3b odst. 1 zákona �. 325/1999 Sb., o 
azylu a o zm�n� zákona �. 283/1991 Sb., o Policii �eské republiky, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o azylu), je cizinec oprávn�n u�init v za�ízení pro 
zajišt�ní cizinc� prohlášení o úmyslu požádat o azyl, a to do 7 dn� ode dne, kdy byl 
policií informován o možnosti požádat o ud�lení azylu. Tato formulace v praxi 
komplikuje p�íslušník�m P�R realizovat uvedenou informa�ní povinnost, nebo� není 
jasn� dáno, který policejní útvar je k této povinnosti p�íslušný, resp. v jaké fázi od 
faktického zadržení cizince až po umíst�ní do za�ízení pro zajišt�ní cizinc� je nutno 
tuto povinnost splnit. Policisté n�kterých za�ízení proto, i p�esto, že informa�ní 
povinnost již splnili p�íslušníci policejního útvaru, který cizince zajistil, pou�ují cizince 
o možnosti požádat o ud�lení azylu znovu. V jednom ZZC jdou dokonce dále, když 
po�ítají zákonnou sedmidenní lh�tu cizince až od „svého“ pou�ení. Tento p�ístup je 
samoz�ejm� žádoucí, nebo� cizinec umíst�ný v za�ízení již není vystaven takové 
stresové situaci jako p�i prvotním zadržení (kdy tráví �asto hodiny v policejní cele) a 
je tak schopen lépe vnímat obsah jemu sd�lených informací. Za�ízení také vždy 
disponuje vhodným právním poradenstvím, které se cizinci p�i prvotním omezení 
osobní svobody neposkytuje (cizinci je v�tšinou možnost požádat o ud�lení azylu 
vysv�tlena jak sociálním pracovníkem, tak i pracovníky neziskových organizací, kte�í 
do všech za�ízení pravideln� docházejí). Praxe policist� je však, jak již bylo uvedeno, 
nejednotná. 

Doporu�uje se metodicky sjednotit praxi policist� v p�ípad� povinnosti 
informovat cizince o možnosti požádat o ud�lení azylu. Pokud již metodika na 
úrovni interních akt� �ízení existuje, ochránce by o ní uvítal bližší informace. Bylo 
by také žádoucí, aby cizinec pou�ovací formulá� obdržel v kopii a m�l tak 
možnost do ní kdykoliv nahlédnout. 

31. Ve smyslu ustanovení § 126 písm. b) zákona je policie povinna neprodlen� po 
zajišt�ní pou�it zajišt�ného cizince v jazyce, ve kterém je cizinec schopen se 
dorozum�t, o možnosti soudního p�ezkumu zákonnosti zajišt�ní. Vzhledem k tomu, 
že nezákonnost zajišt�ní lze namítat již p�i zajišt�ní nebo i pozd�ji (pokud d�vody 
k zajišt�ní pominuly), lze dovodit, že pou�ovací povinnost se váže jak k podání 
žaloby ve správním soudnictví, tak k podaní žaloby podle ustanovení § 200o OS�. 
V rozsahu pou�ování o právech, která se vztahují k právnímu postavení zajišt�ného 
cizince, byla shledána nejednotná praxe. V n�kterých za�ízeních se pou�ení 
vyskytovalo pouze ve form� pou�ení o možnosti požádat o ud�lení azylu, v jiných 
p�ípadech pou�ovací rozsah zahrnoval i pou�ení o možnosti podat proti rozhodnutí o 
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zajišt�ní žalobu ve správním soudnictví8 a o možnosti podat návrh v pr�b�hu 
zajišt�ní z titulu zániku trvání d�vod� zajišt�ní9.  

Doporu�uje se metodicky sjednotit praxi policist� v p�ípad� pou�ování 
cizince o uvedených právních institutech. V souvislosti s tím se doporu�uje 
vytvo�it jednotnou verzi pou�ovacího formulá�e, který by obsahoval pou�ení o 
možnosti požádat o ud�lení azylu, o možnosti podat žalobu ve správním 
soudnictví i o možnosti podat návrh ve smyslu ustanovení § 200o OS� z d�vodu 
zániku trvání d�vodu zajišt�ní, a každému zajišt�nému cizinci vydat p�i omezení 
osobní svobody jednu kopii, aby m�l možnost do ní kdykoliv nahlédnout.  

32. Ve smyslu ustanovení § 125 odst. 2 zákona policejní orgán provád�jící prvotní 
zajišt�ní cizince za ú�elem správního vyhošt�ní má povinnost o tomto neprodlen� 
vyrozum�t jeho p�íbuzného s povoleným pobytem na území �R, OSPOD (v p�ípad� 
NBD) a též p�íslušnou diplomatickou misi nebo konzulární ú�ad, pokud se nacházejí 
na území a zajišt�ný cizinec o to požádal a pokud nejde o cizince, který požádal o 
ochranu formou azylu. P�es výše uvedené nebyly o t�chto úkonech ve spisech 
cizinc� žádné údaje, a� již ve smyslu, že se tak stalo, nebo že cizinec p�íbuzné ve 
shora nazna�eném smyslu nemá, na území není konzulární ú�ad �i diplomatická 
mise nebo že o jejich vyrozum�ní cizinec nepožádal. Dle sd�lení jedné cizinky tato p�i 
prvotním omezení osobní svobody ze strany P�R požádala o možnost být dovedena 
dom� (500m od místa zadržení) pro doklady a telefon, v n�mž m�la uloženy kontakty 
na p�íbuzné a jiné t�etí osoby, p�i�emž jí tato možnost byla bezd�vodn� zamítnuta. 
Informování p�íbuzných �i t�etích osob se tak problematizuje a z�stává nejasnou 
otázkou, nebo� ne všichni cizinci mají u sebe v dob� prvotního omezení osobní 
svobody mobilní telefon a doklady. 

V tomto sm�ru by bylo žádoucí, aby si v p�ípad�, že o výše uvedených 
skute�nostech nebudou ve spisech žádné informace, policista p�ijímající cizince 
do za�ízení tyto údaje vyžádal a do spisu zaznamenal, pop�. dot�ené orgány 
v souladu se zákonem vyrozum�l, pokud se dozví, že se tak nestalo. 

33. Po p�íslušných administrativních krocích ze strany P�R je cizinec podroben 
osobní prohlídce a prohlídce svých v�cí. P�ítomnost dalších osob b�hem prohlídky se 
liší v závislosti na za�ízení, a to od pracovníka SBS a sociálního pracovníka skupiny 
p�íjmu až po st�ední zdravotnický personál. Cizinec je nejprve prohledán, poté je ve 
v�tšin� za�ízení p�istoupeno k d�kladn�jší prohlídce, kdy je cizinec ve spodním 
prádle. Osobní prohlídka (pouze první �ást – prošacování) je v jednom za�ízení 
natá�ena na videozáznam, který se uchovává po dobu 30 dn� (k existenci kamer viz 
bod 20). Prohlídka by m�la být vždy realizována p�íslušníky P�R stejného pohlaví (v 
souladu s ustanovením § 137 odst. 3 zákona), což bylo ve všech ZZC namátkov� 
ov��eno v záznamech o provedení osobní prohlídky. P�estože osoby, které jsou 
d�kladné osobní prohlídce (tedy prohlídce provád�né vysvle�ením do spodního 
prádla) pouze p�ítomny a nejsou s cizincem ve fyzickém kontaktu, m�že cizinec 
vnímat negativn� i kontakt vizuální, pokud se jedná o osobu opa�ného pohlaví. 

V tomto ohledu se považuje za nezbytné, aby bylo d�razn� dbáno na to, aby 
p�i provád�ní d�kladné osobní prohlídky byly p�ítomny výlu�n� osoby stejného 
pohlaví. Lze p�ipustit, aby se prohlídky muže ú�astnila zdravotní sestra. 
                                            
8  § 126 písm. b) zákona, resp. § 65 a násl. zákona �. 150/2002 Sb., soudní �ád správní, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� 
9   § 200o OS� 
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34. V jednom za�ízení bylo zjišt�no formální pochybení týkající se seznamu do�asn� 
odebraných doklad�, v�cí a finan�ních prost�edk� cizince. Finan�ní prost�edky jsou 
na seznamu vždy identifikovány hodnotou, po�tem bankovek �i mincí stejné hodnoty 
a �íslem bankovky. Finan�ní prost�edky se také ozna�ují p�íslušnou cizí m�nou.  

Doporu�uje se instruovat p�íslušníky P�R v tom smyslu, aby provád�li 
precizní identifikaci cizí m�ny na seznamu odebraných doklad�, v�cí a finan�ních 
prost�edk� cizince. 

35. Po provedení osobní prohlídky a prohlídky v�cí cizince je tomuto umožn�no 
použít sociální za�ízení (sprchu a WC). Cizinec obdrží balí�ek obsahující hygienické 
pot�eby a také ur�í, zda si ponechá sv�j od�v (v p�ípad�, že se nachází v hygienicky 
nezávadném stavu) nebo zda využije erárního oble�ení. V prvním p�ípad� je jeho 
vlastní oble�ení p�edáno k vyprání, po tuto dobu je cizinec do�asn� oble�en 
v erárním od�vu (v�tšinou košile, kalhoty, bunda, vše v r�zných barvách). Ze 
záznam� dvou za�ízení nebylo patrno, zda cizinec p�i p�ijetí do za�ízení disponoval 
hygienicky nezávadným od�vem, �i nikoliv. 

Je žádoucí, aby byla evidence týkající se poskytování ošacení vedena pe�liv� 
a bylo pr�kazné, zda byl cizinec schopen užívat své vlastní oble�ení nebo zda mu 
bylo umožn�no využívat erární. 

36. Po p�edání cizince p�íslušníky P�R pracovník�m SUZ je cizinec v kontaktu s 
p�íjmovým sociálním pracovníkem, který cizince pou�í o jeho právech a povinnostech 
v za�ízení a seznámí ho s vnit�ním �ádem v jazyce, kterému rozumí, což cizinec stvrdí 
svým podpisem (ustanovení § 131 zákona). V praxi tento krok probíhá nejr�zn�jšími 
zp�soby. Cizinci jsou vysv�tleny jednotlivé podrobnosti týkající se zdravotní 
prohlídky, sociálních služeb, stravování, výdeje hygienických pot�eb a dalších 
aspekt� režimu v za�ízení, nebo je cizinci ponechán k p�e�tení vnit�ní �ád za�ízení 
s tím, že jsou mu dovysv�tleny otázky jím nepochopené. Oba p�ístupy jsou 
dostate�né, pokud splní sv�j ú�el z hlediska obsahového. V n�kterých za�ízeních 
seznamovali sociální pracovníci cizince též se systémem dobrovolného návratu do 
zem� p�vodu a s možností podat žádost o ud�lení azylu (viz bod 30 a 31). Ve dvou 
navštívených za�ízeních však bylo zjišt�no, že formulá� „Seznámení cizince 
s vnit�ním �ádem za�ízení pro zajišt�ní cizinc�“ je napsán v �eštin� (stejn� jako vý�et 
práv a povinností). Formulá�e jsou cizinci podepsány, �asto bez podpisu 
tlumo�níka10. Stejné je možné konstatovat ohledn� „Pou�ení cizince o nakládání 
s uschovanými pen�žními prost�edky a v�cmi“. Pokud je praxe taková, že cizinci je 
nejprve dán tiskopis v jeho mate�ském jazyce, a poté je do jeho spisu založena 
pouze �eská verze, nemá SUZ žádnou oporu pro svá tvrzení, že cizinec je pou�ován 
v jazyce, kterému rozumí, a proti p�ípadným stížnostem cizinc� na tento nedostatek 
nemá k dispozici žádné d�kazy, které by tyto stížnosti vyvracely. V p�ípad� dvou 
za�ízení oba formulá�e chyb�ly zcela, resp. seznámení i pou�ení nebylo evidováno. 

Doporu�uje se využívat formulá�e „Seznámení cizince s vnit�ním �ádem 
za�ízení pro zajišt�ní cizinc�“ a „Pou�ení cizince o nakládání s uschovanými 

                                            
10 Sociální pracovníci, by� byly jejich jazykové znalosti na dostate�né úrovni (v�tšinou hovo�ili anglicky, 
rusky,    pop�. n�mecky �i francouzsky), s n�kterými cizinci, zejména asijských státních p�íslušností, 
komunikovali    obtížn�, p�i�emž ne  vždy byl p�ivolán tlumo�ník (�asto se používali tzv. komunitní 
tlumo�níci mezi cizinci    samotnými). Ojedin�le se vyskytly p�ipomínky cizinc� na „zmatené“ informace p�i 
p�íjmu. 
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pen�žními prost�edky a v�cmi“ v p�íslušných jazykových mutacích a tyto 
formulá�e zajišt�ným cizinc�m p�i p�íjmu p�edkládat a dále je evidovat.  

37. Vstupní pohovor se sociálním pracovníkem skupiny sociální služby (je k dispozici 
již ubytovaným cizinc�m v rámci režimu za�ízení) probíhá v rámci p�íjmové procedury 
v její poslední fázi. Tento pohovor má podrobn�jší povahu než vstupní pohovor se 
sociálním pracovníkem p�íjmového odd�lení. Probíhá v�tšinou následující den po dni 
p�ijetí cizince do za�ízení (pop�. více dn�, záleží na psychickém stavu cizince), tedy 
v dob�, kdy již cizinec není vystaven bezprost�ední stresové situaci vyplývající z 
nového neznámého prost�edí. Cizinci je znovu vysv�tlen režim v za�ízení, jsou 
podrobn� rozebrána jeho práva a povinnosti, objasn�na sociální práce i právní 
poradenství. 

Tento dvojí systém pohovoru cizince se sociálními pracovníky v �asovém 
rozp�tí p�íjmu a doby adaptace cizince v za�ízení je ochráncem vítaný, nebyl však 
potvrzen ve všech za�ízeních, bylo by proto žádoucí jej zavést celoplošn�. 

38. Cizinec je v rámci p�íjmové procedury také podroben vstupní léka�ské prohlídce 
(viz dále bod 51 a násl.). V p�ípad�, že léka� v za�ízení není p�ítomen, je cizinec 
umíst�n na izolaci, a to až na max. 72 hodin od p�íjmu do za�ízení (�l. IV pokynu 
�editelky SUZ MV �R – Pravidla a rozsah povinných léka�ských a zdravotních 
prohlídek u osob umíst�ných v ZZC SUZ MV – dále jen Pokyn �. 41/2005). V 
navštívených za�ízeních se vyskytují dva typy izolace. Zatímco ve t�ech jsou z�ízeny 
samostatné izola�ní místnosti (dvoul�žkové až �ty�l�žkové), v jednom ZZC plní funkci 
izolace cely p�ísného režimu. Izola�ní místnosti, dostate�n� prosv�tlené a v�trané, 
jsou vybaveny matracemi s omyvatelným povrchem (krom� jednoho za�ízení), 
toaletou a umyvadlem s tekoucí vodou. Toaleta je pouze v p�ípad� dvou za�ízení 
odd�lena od zbývajícího prostoru izolace nepr�hlednou zást�nou, resp. byla 
v odd�lené místnosti stále p�ístupné v izolaci umíst�ným cizinc�m. Tento stav 
neodpovídá požadavku na respektování lidské d�stojnosti a soukromí zaru�eným 
Listinou základních práv a svobod11. A�koliv nejde o explicitní požadavek zákona 
(izola�ní místnosti nejsou v zákon� upraveny v�bec), lze vzhledem k charakteru 
takových místností (a i s ohledem na skute�nost, že v n�kterých za�ízeních jsou jako 
izolace používány cely p�ísného režimu) aplikovat ustanovení § 133 odst. 2 zákona a 
na opat�ení nepr�hledných zást�n trvat. 

Doporu�uje se zajistit ve všech izola�ních místnostech všech za�ízení 
odd�lení toalety od zbývající �ásti místností nepr�hlednou zást�nou. Dále se 
doporu�uje postupn� zajistit vybavení všech místností (nejen izola�ních) 
matracemi s omyvatelným povrchem, a to jak z d�vod� hygienického tak i 
epidemiologického (snadn�jší dezinfekce). 

e) Umis
ování a ubytování cizinc� 
39. Ve smyslu ust. § 141 odst. 1 a 2 zákona se p�i ur�ení ubytovacích prostor p�ihlíží 

podle možnosti k náboženským, etnickým �i národnostním zvláštnostem, 
p�íbuzenským a rodinným vztah�m, v�ku nebo zdravotnímu stavu, p�i�emž se 
odd�len� umis�ují nezletilí cizinci od zletilých, muži od žen; výjimku lze u�init 
v p�ípad� osob blízkých. Tento požadavek byl ve všech ZZC  respektován.  

 

                                            
11 �l. 7 odst. 1 a �l. 10 odst. 1 LZPS 
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Mírný režim  

40. �ást s mírným režimem tvo�í ve smyslu ustanovení § 132 odst. 1 zákona 
ubytovací místnost, spole�né sociální a kulturní za�ízení a další prostor, v n�mž se 
mohou zajišt�ní cizinci voln� pohybovat, stanovený vnit�ním �ádem za�ízení. P�i�emž 
ustanovení § 134 odst. 1 písm. h) zákona dopl�uje, že provozovatel zajišt�nému 
cizinci umožní volný pohyb v rámci �ásti s mírným režimem a styk s ostatními cizinci 
umíst�nými v této �ásti.  Pokud byli v rámci za�ízení umis�ováni muži i ženy, bylo pro 
n� ur�eno vždy jednotlivé patro/patra s tím, že v jednom za�ízení se mohli navzájem 
setkávat jak na vycházkovém dvo�e, tak ve spole�enské místnosti z�ízené mimo 
ubytovací prostory v rámci za�ízení. 

Naopak v jednom za�ízení, v n�mž byli ve dvou patrech umíst�ni muži v mírném 
režimu, byl zaznamenán písemný pokyn zve�ejn�ný na nást�nce, který zakazoval 
p�echázení cizinc� mezi jednotlivými patry. Vzájemné setkávání muž� a žen není 
taktéž umožn�no. Vzhledem k výše citovanému ustanovení a také s p�ihlédnutím ke 
zcela opa�né praxi v jiném za�ízení, lze konstatovat, že separování muž� a žen je 
automatické ve vztahu k jejich umíst�ní na pokojích, nikoli však ve vztahu k jejich 
pohybu v �ásti s mírným režimem, pop�. ve vycházkových prostorách. Opat�ení, 
které by vzájemný kontakt muž� a žen zakazovalo, by m�lo být od�vodn�no nap�. 
p�edchozími negativními zkušenostmi jako obt�žování, násilí, vydírání apod. 
V dot�eném za�ízení je d�vodem zákazu p�echázení mezi patry šikana a agresivní 
chování jedné komunity v��i druhé. 

41. Cizinci jsou v mírném režimu ubytováni ve 4 – 8 l�žkových pokojích. V jednom 
za�ízení jsou cizinci ubytováni v „bu�kách“ tvo�ených dv�ma t�íl�žkovými pokoji 
(pop�. dv�ma t�íl�žkovými a jedním jednol�žkovým pokojem) vybavenými l�žky, 
sk�í�kami, židlemi a stolkem, spole�nou místností se stolem, židlemi a záv�snými 
sk�í�kami, toaletou a koupelnou se sprchovým koutem a umyvadlem se zrcadlem. 
Namátkou zm��ené pokoje odpovídaly tém�� všechny co do vým�ry jak požadavku 
nyní již neplatného ustanovení § 138 zákona, které stanovilo, že ubytovací plocha na 
jednoho cizince musí �init nejmén� 3,5 m², tak požadavku uplat�ovanému pro 
velikost ubytovacích ploch pro odsouzené, které musí �init nejmén� 4m² 12. Ovšem i 
p�es tuto skute�nost se jevila velikost n�kterých pokoj� v souvislosti s jejich povinným 
vybavením jako nedostate�ná. Ve smyslu ustanovení § 133 odst. 1 zákona mají být 
ubytovací místnosti v �ásti s mírným režimem vybaveny l�žky, sk�í�kami na uložení 
osobních v�cí, stolkem a židlemi v po�tu odpovídajícímu po�tu ubytovaných cizinc�. 
V souvislosti s výše zmín�ným problémem volné plochy nebyly v mnoha za�ízeních 
dodrženy ve všech pokojích stanovené po�ty židlí, ale zejména sk�ín�k. 

Doporu�uje se vést možnost snížení kapacity v jednotlivých za�ízeních 
v patrnosti zejména p�i zvyšování kapacity jednoho ze za�ízení, pop�. v budoucnu 
p�i reprofilaci pobytových a jiných za�ízení na za�ízení zajiš
ovací. Ohledn� po�tu 
židlí a sk�ín�k v pokojích se považuje za žádoucí diskutovat o této problematice 
se samotnými cizinci a jejich p�ání �i názor mít rad�ji vlastní sk�í	ku �i více 
volného místa respektovat.  

42. V n�kterých za�ízeních mají cizinci k dispozici uzamykatelné bezpe�nostní 
schránky, do kterých si ukládají mobilní telefony, cigarety apod. Vzhledem 

                                            
12 Ustanovení § 17 odst. 6 vyhl. �. 345/1999 Sb., kterou se vydává �ád výkonu trestu, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis� 
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k velikostem sk�ín�k není do nich de facto možné uložit jiné než výše jmenované 
v�ci, by� by pro cizince m�ly stejný �i v�tší význam. Sk�í�ky v pokojích nejsou 
uzamykatelné, p�i�emž pokoje z�stávají po celý den otev�ené. Nejednou od cizinc� 
zazn�lo, že se jim ze sk�ín�k ztratily v�ci. V jednom za�ízení mají cizinci možnost 
opat�it si zámek ke sk�í�kám sami ze svých prost�edk�, což se vzhledem k jejich 
finan�ní situaci nejeví jako p�íliš š�astné �ešení. 

Doporu�uje se sk�í	ky opat�it zámky, a v za�ízeních, ve kterých nejsou 
bezpe�nostní schránky, se doporu�uje zvážit jejich zavedení. 

43. Sociální za�ízení jsou v mírném režimu spole�ná na chodbách. V koupelnách 
jsou sprchové kouty, ve v�tšin� za�ízení z bo�ních stran odd�lené p�epážkami, a ve 
všech za�ízeních z p�ední strany bez jakékoliv zást�ny. Toalety jsou klasické, pouze 
v jednom za�ízení jsou v mužské �ásti samostatn� odd�lené turecké záchody. 

Považuje se za žádoucí vybavit sprchové kouty omyvatelnými záv�sy, které 
ženám i muž�m zajistí v�tší soukromí p�i provád�ní hygieny. 

P�ísný režim 

44. �ásti s p�ísným režimem jsou v za�ízeních tvo�eny 2 – 4 celami s kapacitou 2 – 5 
osob. Cely jsou vybaveny l�žky, ne vždy pak stolky a stoli�kami v možném po�tu 
ubytovaných osob tak, jak to p�edpokládá ustanovení § 133 odst. 2 zákona. V celách 
jsou dále umyvadla a v p�evážné v�tšin� turecké záchody, které jsou z bo�ní strany 
od zbývající �ásti cely �asto odd�leny p�epážkou, ovšem z p�ední strany jsou 
všechny toalety bez zást�n, což taktéž neodpovídá požadavku stanovenému ve výše 
citovaném ustanovení. 

Doporu�uje se naplnit zákonné požadavky na vybavení místností v p�ísném 
režimu. Ohledn� matrací lze odkázat na doporu�ení v bod� 38. 

45. Ve smyslu p�íslušných ustanovení V� (�l. V odst. 1, �l. VI odst.1, �l. XII odst. 2) 
má být na vnit�ní stran� dve�í p�ísného režimu umíst�na informace o ordina�ních 
hodinách léka�e, rozpis poskytování sociálních služeb a harmonogram výdeje 
hygienických pot�eb. Jelikož �asový harmonogram výdeje stravy má být taktéž 
umíst�n na p�ístupném míst�, stejn� jako vnit�ní �ád (ustanovení § 138 odst. 4 
zákona, �l. XI odst. 3 V�), lze dovodit, že i k t�mto informacím by m�l mít cizinec 
v p�ísném režimu p�ístup. Tyto požadavky nejsou ve v�tšin� za�ízení respektovány. 
V p�ísném režimu jednoho za�ízení se vyskytovalo p�t jazykových mutací umíst�ných 
vn� ubytovacích místností p�ísného režimu (byly tudíž cizinci p�ístupné pouze na 
žádost), v jiném za�ízení chyb�la v prostorách p�ísného režimu jakákoliv verze V�. 
Pouze v jednom za�ízení byla �eská a ruská verze p�ipevn�na na vnit�ní stranu dve�í 
cel p�ísného režimu, cizinec tak m�l možnost kdykoliv do n�j nahlédnout, by� byl 
odkázán na své jazykové schopnosti  

Doporu�uje se naplnit p�íslušné ustanovení zákona a �lánk� V� s tím, že uvedené 
informace budou vyv�šeny krom� �eštiny ješt� alespo� v ruštin� a angli�tin�. Ohledn� 
zve�ejn�ní V� se lze spokojit se zp�ístupn�ním �ásti týkající se práv a povinností 
cizinc�. 

f) Strava 

46. Ve smyslu ustanovení 134 odst. 1 písm. a) zákona provozovatel cizinci poskytne 
mimo jiné i stravu a ve vnit�ním �ádu stanoví �asový rozvrh jejího výdeje (ustanovení 
§ 138 odst. 1 písm. b) zákona). Podle ustanovení § 143 zákona se poskytuje strava 
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odpovídající zásadám správné výživy a zdravotnímu stavu cizince t�ikrát denn�, 
v p�ípad� d�tí p�tkrát denn�. P�i výb�ru stravy se podle možností p�ihlíží 
k požadavk�m kulturních a náboženských tradic cizince. 

47. Dodávky stravy jsou do ZZC zajiš�ovány r�znými subjekty od soukromých 
dodavatel� restaura�ního typu, p�es jiná za�ízení spadající pod SUZ až po Za�ízení 
služeb MV p. o.  Pouze jedno za�ízení si stravu p�ipravovalo samo. Ve všech 
za�ízeních si zajišt�ní cizinci mohou vybrat ze stravy bez omezení druh� mas, ze 
stravy bez vep�ového masa nebo stravu vegetariánskou. I p�es tyto možnosti 
docházelo ze strany cizinc� k p�ipomínkám ohledn� složení stravy. Byl namítán 
zejména nedostatek rýže, ovoce, zeleniny a vitamín�, vysoká �etnost houskových 
knedlík� apod. V jednom za�ízení se taktéž vyskytly stížnosti na to, že podávané jídlo 
je studené. V jednom p�ípad� byl jídelní�ek pro vegetariány spole�ný s jídelní�kem 
s vylou�ením vep�ového masa. Ze zdravotních d�vod� m�že cizinc�m léka� 
p�edepsat dietu. P�evážn� se jednalo o diety šet�ící a žalude�ní. V jednom za�ízení 
bylo zjišt�no, že druhá sva�ina se vydává pouze d�tem do 15 let, což není v souladu 
s citovaným ustanovením. 

Doporu�uje se dbát na vyvážené složení stravy zejména co do druh� p�íloh a 
ve spolupráci s dodavatelem zajistit �ast�jší p�ísun �erstvého ovoce a zeleniny. 
Rovn�ž je nutné zajistit odpovídající teplotu jídla a respektování zákonných 
požadavk� týkajících se stravování osob mladších 18 let. 

48. Pro výdej stravy musí být v souladu s V� vyhrazeno minimáln� 30 minut, a to pro 
snídani v rozmezí od 7:00 hod. do 9:00 hod., výdej ob�da probíhá v rozmezí od 
12:00 hod. do 14:00 hod. a ve�e�e má být podávána v rozmezí od 18:00 hod. do 
20:00 hod. V cele s p�ísným režimem je strava poskytována na ubytovací místnosti. 
�asový harmonogram má být upraven režimov� a vyv�šen na informa�ní tabuli na 
p�ístupném míst�. V p�ísném režimu je výdej stravy zve�ejn�n pouze v n�kolika 
za�ízeních. Vzhledem ke skute�nosti, že pro cizince v p�ísném režimu je p�ístupným 
místem pouze jeho cela, lze vyvodit, že �asový harmonogram by m�l být rovn�ž 
vyv�šen na vnit�ní stran� dve�í v p�ísném režimu (viz bod 45). �asové rozpisy výdeje 
stravy a jídelní�ky  jsou v ZZC vyv�šeny na p�ístupných místech. Rozpisy jsou ve 
v�tšin� p�ípad� krom� �eštiny rovn�ž v anglickém a ruském jazyce, jídelní�ky jsou ve 
všech za�ízeních pouze v �eštin�. Cizinci se stravují ve spole�ných jídelnách, 
v p�ípad� v�tšího po�tu cizinc� se jídlo vydává postupn�. V souvislosti s tímto 
systémem výdeje stravy bylo zjišt�no, že v jednom p�ípad�, kdy byl ob�d vydáván 
postupn� t�em skupinám cizinc�, byla doba pro jeho výdej stanovena od 11:30 hod. – 
12.30 hod. Tento �asový úsek se nejeví jako dostate�ný pro odebrání a 
zkonzumování stravy pro více než 100 cizinc�. 

Pro zajišt�ní informovanosti cizinc� se považuje za žádoucí, aby byl 
jídelní�ek a �asový harmonogram výdeje stravy vyv�šen v jídelnách a dále na 
chodbách v ubytovacích �ástech za�ízení. V �ásti s p�ísným režimem se 
doporu�uje na vnit�ní stran� dve�í vyv�sit �asový harmonogram výdeje stravy. 
Považuje se za žádoucí, aby oba dokumenty byly i v jiných jazykových mutacích 
(nap�. angli�tina, ruština). Pokud je strava vydávána pr�b�žn� n�kolika skupinám 
cizinc�, považuje se za vhodné zohlednit tento systém i p�i ur�ování délky doby 
výdeje stravy. 

49. Podle V� (�l. XI bod 4) provozovatel rovn�ž poskytuje neomezen� tekutiny 
v rámci zajišt�ní pitného režimu. Pitný režim má být zajišt�n neomezen� jak 
v mírném, tak v p�ísném režimu. V jídelnách �i na chodbách za�ízení jsou umíst�ny 
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nádoby na �aj, �i š�ávu. V jednom za�ízení se tyto nádoby nepoužívají a namísto 
toho dostávají cizinci na týden dv� balení instantního �aje, p�i�emž z jednoho je 
možné p�ipravit 10 litr� nápoje. V dalším za�ízení si cizinci st�žovali také na 
skute�nost, že na jednom pat�e je k dispozici pouze jedna rychlovarná konvice, která 
nem�že uspokojit pot�eby 60 cizinc�. V pokojích mít konvice cizinci nemohou, jelikož 
tam nejsou elektrické zásuvky. 

V zájmu zajišt�ní dostate�ných možností p�ipravit si kávu �i �aj se 
doporu�uje zabezpe�it dostate�ný po�et rychlovarných konvic. 

50. Pouze v jednom za�ízení m�li cizinci p�i jídle k dispozici um�lohmotné p�íbory, 
které se jednou týdn� m�ní. V dalších za�ízeních mohli používat pouze hliníkové 
lžíce. Namísto keramických talí�� �i hliníkových esšálk� jsou ve všech za�ízeních 
pouze um�lohmotné talí�e a misky. �ada cizinc� namítala, že není možno nakrájet 
maso, jelikož miska neposkytuje dostate�n� pevný podklad. K bezpe�nostním 
d�vod�m tohoto opat�ení se vyjad�ovali skepticky s tím, že v za�ízení se najdou a 
mnohem snáze opat�í nebezpe�n�jší v�ci než je nap�. um�lohmotný n�ž. 

V této souvislosti se doporu�uje zavést um�lohmotné p�íbory ve všech 
za�ízeních. 

g) Zdravotní pé�e 
51. Zdravotní pé�e je v ZZC zajiš�ována vždy jedním léka�em a p�ti až šesti 

pracovníky st�edního zdravotnického personálu. St�ední zdravotnický personál je 
v za�ízení p�ítomen 24 hodin denn�. P�i poskytování zdravotní pé�e se krom� 
zákona13 uplatní i vnit�ní p�edpisy na úseku SUZ14. 

52. První kontakt cizince s léka�em probíhá v rámci vstupní léka�ské prohlídky, která 
musí být provedena do 72 hodin od p�ijetí cizince do za�ízení15. Ve dvou za�ízeních 
jsou žadatelé o azyl podrobeni širší zdravotní prohlídce než ti, co o azyl nepožádali. 
D�vody, kterými tento postup léka�i vysv�tlovali, spo�ívaly v možné kontinuit� 
lé�ebné pé�e, která m�že být následn� žadatel�m o azyl poskytnuta v pobytových 
st�ediscích. Dalším argumentem byla skute�nost, že pokud by za�al být cizinec lé�en 
nap�. na syfilis a musel by být vyhošt�n, nemohla by být lé�ba dokon�ena. Všem 
cizinc�m ve všech za�ízeních je provedeno základní psychosomatické vyšet�ení, 
plícní vyšet�ení, chemické vyšet�ení mo�i a s jejich souhlasem testy na p�ítomnost 
HIV. Žadatel�m o azyl je nadto ve zmín�ných dvou za�ízeních provedeno vyšet�ení 
stolice a vyšet�ení na lues, což v ostatních za�ízeních absolvují op�t všichni cizinci. 
Další vyšet�ení se následn� realizují na základ� výsledk� provedených test�. 

                                            
13Zákon �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
Zákon �. 48/1997 Sb., o ve�ejném zdravotním pojišt�ní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
Zákon �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 
Sd�lení MZV �. 96/2001 Sb. m. s. Úmluva o lidských právech a biomedicín� 
14 Pokyn �editelky SUZ MV �. 43 z roku 2005 – Poskytování zdravotní pé�e v za�ízeních pro zajišt�ní 
cizinc� SUZ MV �R 
Pokyn �editelky SUZ MV �. 41 z roku 2005 – Pravidla a rozsah povinných léka�ských a zdravotnických 
prohlídek u osob umíst�ných v za�ízení pro zajišt�ní cizinc� SUZ MV 
 Pokyn �editelky SUZ MV �. 44 z roku 2005 – Úmyslné odmítání stravy osobami umíst�nými v za�ízení 
pro zajišt�ní cizinc� SUZ MV 
15 �l. IV pokynu �editelky SUZ MV �R – Pravidla a rozsah povinných léka�ských a zdravotních prohlídek u 
osob umíst�ných v ZZC SUZ MV – dále jen Pokyn �. 41/2005 
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53. Ohledn� vyšet�ení na lues lze podotknout, že ve smyslu �l. IV bod 5 písm. a) 
pokynu �. 41/2005 se vyšet�ení krve na stanovení diagnózy syfilis provádí u osob 
starších 15 let bez výjimky. P�esto, že se ne vždy jedná o žadatele o azyl, u n�hož je 
vyhlídka kontinuity lé�ebné pé�e, je žádoucí toto vyšet�ení provád�t u všech cizinc�, 
a to z d�vodu, že pokud nedojde k faktickému vyhošt�ní cizince, tak tento opouští po 
uplynutí 180 dn�16 za�ízení a m�že se nekontrolovan� pohybovat po celém území 
�eské republiky a tak p�ípadné onemocn�ní ší�it. Navíc je t�eba upozornit na 
ustanovení § 70 odst. 1 zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, podle n�hož jsou fyzické osoby povinny podrobit se 
lé�ení infek�ního onemocn�ní stanoveného provád�cím právním p�edpisem, tj. vyhl. 
�. 195/2005 Sb., kterou se upravují podmínky p�edcházení vzniku a ší�ení infek�ních 
onemocn�ní a hygienické požadavky na provoz zdravotnických za�ízení a ústav� 
sociální pé�e, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. V p�íloze 2 citované vyhlášky, která 
obsahuje seznam infek�ních onemocn�ní, p�i nichž se na�izuje izolace na l�žkových 
odd�leních nemocnic nebo lé�ebných ústav�, a u nemocí, jejichž lé�ení je povinné, 
najdeme na devátém míst� rovn�ž syfilis v I. a II. stádiu. V�asný záchyt onemocn�ní 
je rovn�ž d�ležitý pro to, aby p�ípadná lé�ba mohla být dokon�ena p�ed realizací 
správního vyhošt�ní. Pokud by nastala situace, že by lé�ba výše zmín�ných nemocí 
nebyla ukon�ena p�ed tímto okamžikem, je nutno trvat na tom, aby byl cizinec 
p�emíst�n ze ZZC do izolace na l�žkové odd�lení nemocnice nebo lé�ebného 
ústavu, a to až do okamžiku ukon�ení lé�by. Dokon�ení lé�by infek�ního ani jiného 
onemocn�ní není zákonným d�vodem pro zajišt�ní cizince, tedy ani pro trvání 
zajišt�ní, pokud zákonné d�vody odpadly. Rovn�ž odb�r stolice je výše uvedeným 
Pokynem stanoven pro všechny osoby umíst�né v za�ízení. V za�ízení, kde jsou 
umis�ovány osoby mladší 18 let bylo zjišt�no, že tyto jsou o�kovány pouze proti 
spalni�kám a nikoli vakcínou TRIVIVAC (proti spalni�kám, p�íušnicím a zard�nkám) 
tak, jak to p�edpokládá �l. IV bod 2 pokynu �. 41/2005. 

Doporu�uje se provád�t vstupní léka�ské prohlídky v rozsahu, jaký stanoví 
Pokyn �editelky SUZ MV - Pravidla a rozsah povinných léka�ských a zdravotních 
prohlídek u osob umíst�ných v ZZC SUZ MV. 

54. P�i vstupní prohlídce resp. p�ed ní, je v n�kterých za�ízeních cizinci p�edáno 
pou�ení o tom, jaké vyšet�ení podstoupí, jaké odb�ry budou realizovány a z jakého 
d�vodu. Tato za�ízení m�la k dispozici pou�ení v základních sv�tových jazycích 
(angli�tina, ruština, francouzština, n�m�ina) a v dalších jazykových mutacích jako 
rumunština, bulharština, perština apod. Ve vztahu k informovanosti cizinc� je tento 
postup ze strany ochránce vítaný. Nicmén� b�hem rozhovor� s cizinci zazn�lo, nap�. 
že p�i odb�ru krve nebylo cizinci sd�leno, z jakého d�vodu se tak d�je, o jaké 
vyšet�ení se jedná atd. V jiném za�ízení si cizinci st�žovali na skute�nost, že je léka� 
nedostate�n� informuje o tom, jaké léky jim p�edepisuje, jaké mají ú�inky, pop�. na to, 
že jim léky nepomáhají apod. Informace ohledn� dostupnosti prezervativ� pro osoby 
umíst�né v za�ízení (�l. VII bod 5 Pokynu �editelky SUZ �. 43/2005 Poskytování 
zdravotní pé�e v za�ízeních pro zajišt�ní cizinc� SUZ MV �R - dále jen Pokynu �. 
43/2005) byly zve�ejn�ny z�ídka. Podle pracovník� za�ízení ale cizinci o této možnosti 
v�dí. 

Pou�ení o povaze a ú�elu odb�ru krve, mo�i, o�kování atd. p�i vstupní 
prohlídce by m�la být cizinci (pop�. zákonnému zástupci nezletilého) k dispozici. 

                                            
16 Ustanovení § 125 odst. 1 zákona 
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Obdobná pou�ení by m�la být cizinc�m k dispozici i p�i pozd�jších výkonech a 
vyšet�eních tak, aby byla zajišt�na jejich plná informovanost. Doporu�uje se dbát 
na informování cizinc�/pacient� ohledn� povahy a ú�ink� lék�, které jsou jim 
podávány. V souvislosti s informováním cizinc�/pacient� se doporu�uje zvážit 
vytvo�ení informa�ních panel� se stru�nými informacemi o vyšet�eních v rámci 
vstupních prohlídek, o nejb�žn�jších lécích, o dostupnosti prezervativ�, které by 
byly alespo	 v základních sv�tových jazycích zve�ejn�ny na dostupných místech. 

55. Stejn� jako ostatní �ást populace má i zajišt�ný cizinec právo odmítnout lé�bu 
nebo léka�ský zákrok. K výjimkám m�že dojít jen na základ� zákona a za jasn� 
vymezených podmínek (ustanovení § 23 odst. 4 zákona �. 20/1966 Sb., o pé�i o 
zdraví lidu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�). Pokud pacient vyšet�ovací a lé�ebné 
úkony odmítá i p�es náležité vysv�tlení, má si ve smyslu odstavce 2 citovaného 
ustanovení léka� vyžádat o tomto pacientov� rozhodnutí písemné prohlášení (revers). 
Obdobn� hovo�í i �l. IX odst. 1 písm. i) Pokynu �. 43/2005. V ZZC však léka�i nemají 
negativní reversy k dispozici. 

Pro napln�ní p�íslušných zákonných ustanovení se doporu�uje, aby m�li 
léka�i formulá�e negativních revers� k dispozici, p�i�emž by bylo vhodné zavést 
jednotné formulá�e pro všechna ZZC. 

56. Ve smyslu ustanovení § 138 odst. 1 písm. a) zákona provozovatel stanoví �asový 
rozvrh poskytované zdravotní pé�e. Ve v�tšin� za�ízení vyplývala informace o 
ordina�ních hodinách léka�e z denního režimu, který byl ale pouze výjime�n� i 
v jiných jazykových mutacích. N�kde byly ordina�ní hodiny zve�ejn�ny samostatn�, 
p�i�emž lze ocenit, že ve dvou za�ízeních byly údaje uvedené i v angli�tin� a 
ruštin�/francouzštin� za sou�asného zobrazení piktogramu (léka� p�i vyšet�ení 
pacienta, znak první pomoci). Na vnit�ní stran� dve�í v p�ísném režimu byl �asový 
rozvrh poskytované zdravotní pé�e zve�ejn�n výjime�n�, a to p�es požadavek 
stanovený �l. V V� (viz bod 45). Výdej lék� probíhá v za�ízeních t�ikrát denn�. Cizinci 
si pro léky chodí nebo jim je roznáší zdravotní sestra za doprovodu pracovníka SBS. 

V souvislosti se stanovením a zve�ejn�ním �asového rozvrhu poskytované 
zdravotní pé�e se považuje za žádoucí zajistit, aby k n�mu m�li p�ístup všichni 
zajišt�ní cizinci, tedy i cizinci umíst�ni v p�ísném režimu, p�i�emž se doporu�uje, 
aby byl rozvrh vypracován  alespo	 v základních sv�tových jazycích. 

57. Systém p�edvád�ní cizinc� k léka�i se v za�ízeních r�zní. N�kde jsou cizinci 
shromaž	ováni pracovníkem SBS, který je poté p�edá p�íslušníkovi P�R a ten je 
k léka�i doprovodí. V jiném za�ízení cizince doprovází pracovník SBS, v dalším jak 
pracovník SBS, tak p�íslušník P�R a v n�kterých p�ípadech i sociální pracovník. Ve 
dvou za�ízeních bylo zjišt�no, že p�i vyšet�ení z�stávají pootev�ené dve�e p�ed 
kterými z�stává p�íslušník P�R, pop�. je v ordinaci nap�. p�i poskytování pé�e cizinci 
závislému na drogách pracovník SBS. Ve dvou za�ízeních p�íslušníci P�R 
vypov�d�li, že jsou v n�kterých p�ípadech p�ítomni p�i vyšet�ení mimo ZZC, tedy 
v civilním zdravotnickém za�ízení. V souvislosti s p�ítomností p�íslušníka P�R, resp. 
pracovníka SBS p�i vyšet�ení, je nutné poukázat na standardy, které byly 
zformulovány Evropským výborem pro zabrán�ní mu�ení a nelidskému �i 
ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) ve vztahu k v�znicím. 

V souvislosti se zachováním léka�ského tajemství je zd�razn�no, že  veškeré 
léka�ské prohlídky by m�ly probíhat mimo doslech, a pokud si léka� nep�eje n�co 
jiného, i mimo dohled pracovníka SBS, pop�. p�íslušníka P�R. V tomto ohledu je 
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t�eba trvat na tom, aby tento požadavek byl ve vztahu k zajišt�ným cizinc�m 
respektován. 

58. Specializovaná pé�e je cizinc�m poskytována v p�ípad� pot�eby ve 
zdravotnických za�ízeních v blízkých m�stech (Kladno, Praha, B�eclav, Mladá 
Boleslav). Pé�e psychologa nebo psychiatra je cizinc�m zajiš�ována v�tšinou 
v p�ípad� pot�eby. Pokud je u cizinc� detekována TBC, jsou hospitalizováni na 
uzav�ených plícních odd�leních psychiatrických lé�eben. Vhodnost tohoto �ešení je 
diskutabilní, a to vzhledem ke skute�nosti, že psychiatrické lé�ebny jsou primárn� 
ur�eny pro poskytování zcela jiného druhu zdravotní pé�e než lé�ba TBC, �emuž 
odpovídá i složení pacient�, by� na plícním odd�lení. Je otázkou, jak se osoba, která 
�asto nerozumí �esky, je v cizí zemi, v neznámém prost�edí, vyrovná se skute�ností, 
že je umíst�na spole�n� s osobami trpícími duševní poruchou, �i nemocí. Pouze 
v jednom p�ípad� se krom� psychiatrické lé�ebny využívá služeb i lé�ebny pro TBC a 
respira�ní onemocn�ní. Lé�ba syfilis (v 1. a 2. stádiu), a� pat�í mezi nemoci u nichž 
se na�izuje izolace na l�žkových odd�leních nemocnic nebo lé�ebných ústav� (viz 
bod 53), je lé�ena v za�ízeních, p�i�emž depotní penicilinové preparáty (Retarpen) 
p�edepisují léka�i dermatovenerologických odd�lení smluvních zdravotnických 
za�ízení. Rovn�ž opiáty jsou v p�ípad� pot�eby p�edepisovány externími léka�i, což 
souvisí i s faktem, že léka�i v za�ízeních nemají jako zam�stnanci SUZ ani statut 
registrovaného zdravotnického za�ízení ve smyslu zákona �. 160/1992 Sb., o 
zdravotní pé�i poskytované v nestátních zdravotnických za�ízeních, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, ani nespadají pod žádný subjekt, který by zdravotnickým 
za�ízením byl, což je mimo jiné podmínka pro to, aby mohli p�edepisovat opiáty. 
Ovšem nemožnost p�edepisovat opiáty není v tomto sm�ru problémem 
nejpal�iv�jším. Sami léka�i n�kdy tento stav poci�ují jako nevyhovující, s �ímž se lze 
ztotožnit, jelikož podle sou�asné právní úpravy mohou zdravotní pé�i poskytovat 
toliko zdravotnická za�ízení státu nebo nestátní zdravotnické za�ízení, �ímž se rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která má oprávn�ní podle citovaného zákona 
(ustanovení § 8). 

Považuje se za žádoucí urychlen� �ešit statut „zdravotnických za�ízení“, který 
de facto i de iure neodpovídá platné právní úprav�, což se promítá i do 
samotného provozu a možností poskytovat zdravotní pé�i v za�ízeních. Ochránce 
by taktéž uvítal vyjád�ení k praxi umis
ovat cizince s prokázaným TBC 
onemocn�ním na uzav�ená plícní odd�lení psychiatrických lé�eben. 

59. Krom� ošet�ení a léka�ských prohlídek souvisejících s onemocn�ním cizince 
léka� taktéž provádí prohlídku cizince po jakémkoliv fyzickém kontaktu, a� již 
s p�íslušníkem PC�, pracovníkem SBS, �i SUZ. Cizinec je taktéž prohlédnut po 
fyzickém kontaktu s jiným cizincem. St�ední zdravotnický personál nebo léka� provádí 
vizuální kontrolu p�ed a po každé eskort�. Ve dvou za�ízeních bylo zjišt�no, že ne 
vždy je pravidlo provést vizuální prohlídku dodržováno. 

Je na míst� zajistit takovou spolupráci mezi provozovatelem (tedy pracovníky 
SUZ) a p�íslušníky P�R, kte�í eskortu realizují, aby byl respektován �l. VIII Pokynu 
�. 41/2005, kde se stanoví, že mimo�ádná prohlídka se povinn� provádí p�ed 
opušt�ním a po návratu do za�ízení, tudíž je jejich povinností umožnit st�ednímu 
zdravotnickému personálu pop�. léka�i tento požadavek naplnit.  

60. Cizinci, kte�í se sebepoškodí (podle vyjád�ení léka�� se vždy prozatím jednalo o 
demonstrativní akt), jsou objednáni k psychiatrovi. V jednom za�ízení jsou cizinci 
v t�chto p�ípadech pou�ováni o tom, že p�ípadné náklady, které vzniknou 
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v souvislosti s jejich jednáním, jim budou dány k úhrad�. Pokud je úhrada náklad� 
vzniklá sebepoškozením po cizincích skute�n� vymáhána, m�lo by se tohoto pou�ení 
dostat cizinc�m ve všech za�ízeních, nap�. prost�ednictvím informa�ního panelu. P�i 
projevech agresivity je cizinc�m v jednom za�ízení aplikován Diazepam 
intramuskulárn�, v dalším za�ízení byla zaznamenána mimo�ádná událost, p�i níž 
byla cizince aplikována „zklid�ující“ injekce. V t�chto p�ípadech je nutno dbát na 
dodržení ustanovení § 23 odst. 4 zákona �. 20/1966 Sb., o pé�i o zdraví lidu, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, tzn., že bez souhlasu nemocného je možné provád�t 
vyšet�ovací nebo lé�ebné výkony mimo jiné pouze jestliže osoba jevící známky 
duševní poruchy anebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí. 

h) Kulturní a sociální pot�eby 

61. S ohledem na pr�m�rnou dobu zajišt�ní a skute�nost, že pro zna�nou �ást 
cizinc� jde o první zkušenost s omezením osobní svobody, navíc na území jiného 
než domovského státu, je nezbytné v t�chto �asto tíživých sociálních p�ípadech  
z d�vod� p�edcházení sociáln�-patologických jev� uspokojovat mj. i základní 
duchovní pot�eby zajišt�ných. Ve dvou ze �ty� navštívených za�ízení jsou tyto pot�eby 
uspokojovány pravideln�, a to návšt�vou pravoslavného duchovního, v dalších ze 
za�ízení jsou v sou�asnosti uspokojovány spíše nárazov� (nap�. formou mše 
v p�ípad� výslovného zájmu zajišt�ných), p�i�emž v budoucnu se pak po�ítá s jejich 
pravidelným uspokojováním v intervalu alespo� jednou m�sí�n� návšt�vou 
duchovního. Krom� poptávky majority zajišt�ných, tedy pravoslavných, o duchovní 
služby nebyl u ostatních skupin cizinc� zjišt�n zvýšený zájem. Návšt�vy katolického 
duchovního v jednom ze za�ízení nenašly mezi zajišt�nými v�tší odezvu a bylo od 
nich po �ase upušt�no. Muslimská komunita není v praktikování svých náboženských 
pot�eb nijak omezována, modlitební kobere�ky provozovatel v ubytovacích 
místnostech bez problému toleruje. Na základ� žádosti muslimské komunity bylo 
v jednom ze za�ízení také respektováno její p�ání vydávat pro ni stravu jinou (dle 
náboženských pravidel „�istou“) nab�ra�kou než u nemuslimských zajišt�ných. 
Omezení vyplývající z náboženských rozdíl� jsou respektovány i p�i výdeji stravy. 

62. Jedním z  hlavních problém� zajišt�ných cizinc� je smysluplné vypln�ní doby 
v n�m strávené, která se u p�evážné v�tšiny po�ítá ne na týdny, ale spíše na m�síce. 
Klí�ovým faktorem pro bezproblémový pr�b�h zajišt�ní je tedy možnost v rámci 
do�asného omezení osobní svobody využít volný �as, kterého mají cizinci nadbytek. 
A�koli tuto povinnost zákon upravuje nep�ímo v ustanovení § 132 zákona povinností 
provozovatele poskytnout spole�né sociální a kulturní za�ízení, je z�ejmé, že za�ízení 
by m�la ze shora uvedeného d�vodu p�edcházet sociáln�-patologickým jev�m 
z�ízením prostoru vyhrazeného pro volno�asové (vnit�ní)  aktivity, jako nap�. hraní 
deskových her, karet, �etba knih, novin a �asopis�, p�ípadn� i sledování televize 
apod. Ve dvou za�ízeních se kv�li omezením daným stavebn� technickým �ešením 
pro ú�ely spole�enské místnosti v praxi využívají jídelny, ve zbylých dvou za�ízeních 
byla v každém z pater zbudována spole�enská místnost. V jednom ze za�ízení byla 
vybudována prostorná �ajovna a výtvarná dílna. 

A�koli ochránce chápe, že p�edevším v menších za�ízeních m�že být 
z kapacitních d�vod� problematické z�ízení samostatné spole�enské a kulturní 
místnosti, ponechává k úvaze její zbudování nap�. p�estavbou trvale uvoln�ných a 
nevyužívaných prostor, které se v za�ízení mohou do budoucna vyskytnout.  
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63. Dle ustanovení § 134 odst. 1 písm. d) zákona provozovatel zajišt�nému cizinci 
umožní objednat si knihy, denní tisk a �asopisy v�etn� zahrani�ních, pokud jsou 
distribuovány v �eské republice, tedy na vlastní náklady. Vzhledem k omezeným 
finan�ním možnostem zajišt�ných (viz níže) je praxe nákup� tiskovin za vlastní 
prost�edky využívána spíše sporadicky. Do za�ízení je tak zajiš�ován dodej domácího 
i zahrani�ního tisku bu	 formou p�edplatného z rozpo�tu za�ízení (dv� ze �ty� ZZC) 
nebo tiskoviny dodávají spolupracující neziskové organizace (viz níže). Jedná se 
p�edevším o ruskojazy�né, frankofonní, anglofonní noviny a týdeníky ve vietnamštin�, 
�i arabštin�. V za�ízeních jsou  tiskoviny zpravidla voln� p�ístupné. S odkazem na 
shora uvedené by však bylo vhodné zajistit plošn� (tedy i v ostatních za�ízeních) 
pravidelnou dodávku p�im��eného množství tiskovin v základních sv�tových jazycích 
s p�ihlédnutím k dlouhodob� p�evládající národnostní skladb� zajišt�ných z rozpo�tu 
SUZ, a to  nejlépe formou p�edplatného. P�estože je t�eba zmínit jako pozitivní 
zjišt�ní snahu n�kterých za�ízení vyjít zajišt�ným vst�íc a zajiš�ovat tiskoviny vlastním 
úsilím, jeví se dosavadní zp�sob jejich dodávek jako nesystémový. 

Do všech ZZC se doporu�uje zajistit formou p�edplatného z rozpo�tu SUZ 
pravidelnou dodávku p�im��eného množství tiskovin v základních sv�tových 
jazycích, s p�ihlédnutím k dlouhodob� p�evládající národnostní skladb� 
zajišt�ných. 

64. Pokud jde o vybavení knihoven, pouze v jednom ze za�ízení  po�et knih i jejich 
skladba alespo� �áste�n� odpovídaly celkovému po�tu umíst�ných cizinc�. 
V ostatních za�ízeních bylo vybavení knihoven spíše nedostate�né, a to jak co do  
po�tu knih, tak do r�znosti jazykových mutací. Bylo by žádoucí doplnit knihovni�ky 
tak, aby zajišt�ným byl k dispozici p�im��ený po�et knih v jazykové mutaci dle 
národnostní skladby zajišt�ných s p�ihlédnutím ke sv�tovým jazyk�m, tedy p�edevším 
v jazyce ruském, anglickém, francouzském, vietnamském a �ínském, a knihovni�ky 
umístit na p�ístupném míst� do spole�enských místností, dražší publikace p�ípadn� i 
u sociálních pracovník�. 

V  souvislosti s požadavkem na smysluplné trávení volného �asu a z d�vodu 
p�edcházení sociáln�-patologických jev� v za�ízení se doporu�uje  knihovni�ky 
doplnit knihami tak, aby zajišt�ným byl k dispozici p�im��ený po�et knih v 
jazykové mutaci dle národnostní skladby zajišt�ných. 

65. Krom� výše uvedeného byly ve t�ech za�ízeních zajišt�ným k dispozici karty, 
n�kolik stolních a deskových her, v jednom za�ízení tyto další možnosti trávení 
volného �asu uvnit� za�ízení zjišt�ny nebyly. Zajišt�ní cizinci mohou dále sledovat 
televizi, avšak pouze dostupné �eské, p�íp. slovenské a polské televizní kanály (dle 
regionu), nebo� v žádném z navštívených za�ízení nebyl k dispozici satelit ani jiné 
vybavení pro p�íjem zahrani�ních TV kanál�. Sledování TV je zpravidla upraveno 
denním režimem na ur�itou dobu, její sledování však prakticky není nijak omezováno 
s tím, že pokud se TV nachází na chodb� (1 ZZC), dodržuje se hodina no�ního klidu 
(tedy 22:00 hod. – 7:00 hod.), pop�. je v dob� no�ního klidu p�istoupeno k omezení 
hlasitosti televizoru na minimum. Prakticky tak televize b�ží v za�ízení po celý den. 
Ve dvou za�ízeních mohli zajišt�ní sledovat také video, v dalších za�ízeních byly 
zaznamenány snahy o zvýšení standardu materiálního vybavení nákupem satelitního 
p�ijíma�e, pop�. další videotechniky (DVD, video p�ehráva�), v jednom za�ízení se o 
t�chto opat�eních neuvažuje (zde však p�evládá pozitivní tendence se zajišt�nými  
systematicky aktivn� pracovat v rámci sociální práce). 
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66. Pokud jde o možnosti vycházek, sportovního vyžití a dalších venkovních aktivit, 
zajišt�ným je v souladu s ustanovením § 138 zákona zp�ístupn�n prostor ur�ený pro 
vycházky. Vycházkový dv�r zpravidla p�edstavuje oplocená �ást prostoru 
p�iléhajícího k budov�. V jednom ze za�ízení se uvažuje o rozší�ení vycházkového 
prostoru z kapacitních d�vod�, v dalším pak o zabezpe�ení lepšího oplocení 
z d�vodu zamezení potenciálních út�k�. V dalším p�edstavuje vycházkový prostor 
neupravený oplocený pozemek okolo jednotlivých budov, p�i�emž velikosti t�chto 
prostor se budova od budovy lišily. Vycházkové dvory jsou v p�ípad� dvou za�ízení 
monitorovány kamerovým systémem P�R, v p�ípad� dalších za�ízení p�ítomnost 
kamer ve vn�jší �ásti za�ízení zjišt�na nebyla. �asový harmonogram vycházek 
upravují jednotlivé V�, zpravidla na dobu od 7:00 hod. do 21:00 hod. (prakticky po 
celý den) pro zajišt�né v mírném režimu. Omezení vycházek se vztahovalo prakticky 
jen na dobu výdeje snídan�, ob�da a ve�e�e, p�ípadn� dobu kontroly po�tu klient�. 
Doba vycházek �i jejich p�ípadného omezení pro zajišt�né v p�ísném režimu je 
stanovena v souladu s ustanovením § 134 zákona na nejmén� 1 hod. denn�, tuto 
dobu pak V� stanoví na min. 1 hod. denn� v rozmezí mezi 8:00 hod. - 17:00 hod. 

P�estože v žádném ze za�ízení od 1. 1. 2006 (tedy p�evzetí za�ízení od P�R) 
nebylo zjišt�no �asté umis�ování zajišt�ných do �ásti s p�ísným režimem a s jejich 
pobytem v této �ásti potažmo vycházkami jsou tedy pouze díl�í zkušenosti, vycházka 
cizince umíst�ného v p�ísném režimu by dle výpov�di P�R prob�hla dle zákona za 
její p�ítomnosti a pod jejím dohledem. Umíst�ní do p�ísného režimu lze považovat za 
formu káze�ského trestu, p�ístup k omezení vycházek by však dle p�íslušník� P�R a 
sociálních pracovník� SUZ, kte�í umíst�ní do p�ísného režimu mohou navrhnout, byl i 
p�esto individuální. Pokud za�ízení nemá zvláštní vycházkový prostor pro zajišt�né 
umíst�né v p�ísném režimu (p�ípad dvou za�ízení), jejich vycházky pak probíhají ve 
vycházkovém prostoru soub�žn� s vycházkami cizinc� z mírného režimu, op�t za 
p�ítomnosti policisty vykonávajícího ostrahu p�ísného režimu. 

Vycházkový prostor krom� vycházek a prostého pobytu na �erstvém vzduchu 
umož�oval také sportovní aktivity. Krom� výše uvedeného sportovního vyžití byl 
opakovan� zaznamenán požadavek na zbudování alespo� improvizované posilovny 
pro mužskou �ást zajišt�ných. 

67. Vzhledem k charakteru za�ízení pro zajišt�ní cizinc� a k tomu, že co do 
národnostní skladby se v nich nachází r�znorodá sm�s cizinc� pobývajících zde 
zpravidla dlouhé m�síce, je pro p�edcházení sociáln�-patologických jev� nutno 
považovat za jednu z priorit sociální práci se zajišt�nými a klást na ni zvýšený d�raz. 

Doporu�uje se pro ú�ely prevence sociáln�-patologických jev� chování 
zajišt�ných doplnit skladbu jejich volno�asových aktivit o cílenou, systematickou 
a kvalitní sociální práci se zajišt�nými a za tímto ú�elem v rámci stávající pozitivní 
praxe prevence sociáln�-patologických projev� chování bu� doplnit (navýšit) 
po�et sociálních pracovník� nebo navázat v tomto sm�ru další spolupráci 
s nevládními organizacemi. 

68. Každému cizinci p�ijímanému do za�ízení se zakládá tzv. sociální spis (p�íloha �. 
1 k pokynu SUZ �. 39/2005), který obsahuje základní identifika�ní údaje cizince, 
jazykové znalosti, náboženské vyznání, rodinné vazby, skute�nost, zda byla podána 
žádost o azyl a dále sociální anamnézu a sociální intervenci. Tento spis je sou�ástí 
celkové spisové dokumentace cizince. Tento spis je de facto tvo�en jedním archem 
A4 založeným do osobního spisu cizince. V jednom za�ízení se s ohledem na 
sou�asné omezené personální, potažmo �asové možnosti, spis zakládá nikoli 
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každému cizinci p�ijímanému do za�ízení, ale pouze t�m, u nichž lze indikovat 
pot�ebu zvýšené pozornosti a tím i zacílené sociální práce. Jde p�edevším o zajišt�né 
z �ad zneužívaných �i týraných žen, toxikoman�, p�ípadn� zajišt�né, kte�í si st�žovali 
na šikanu apod. 

V za�ízeních, kde není sociální spis automaticky veden u nov� p�íchozího 
zajišt�ného, se doporu�uje zavést praxi vedení sociálních spis� u všech 
zajišt�ných. 

69. Nákupy potravin a v�cí osobní pot�eby jsou upraveny v �l. XIV V� v návaznosti 
na ustanovení § 145 odst. 3 a 4 zákona. Podle odst. 3 zajišt�ný cizinec m�že p�ijímat 
bez omezení peníze, které mu byly do za�ízení poslány nebo p�edány jiným 
zp�sobem; pen�žní prost�edky je povinen uložit do úschovy provozovateli. Ve smyslu 
odst. 4 pak provozovatel v pr�b�hu zajišt�ní vydá zajišt�nému cizinci na jeho žádost 
uložené pen�žní prost�edky nebo jejich �ást, nejvýše však v �ástce 12,- K� na den 
pobytu v za�ízení. Dle �lánku XIV V� provozovatel umožní cizinci �erpat zajišt�né 
prost�edky v �ástce 12,- K� na den pobytu v za�ízení k nákupu v�cí b�žné denní 
pot�eby dle nabídkového listu. Zboží jako telefonní karty, �aj, káva, cigarety, 
cigaretové papírky, tabák, cukr apod. mohou být tedy zakoupeny pouze t�m 
zajišt�ným, kte�í disponují pen�zi uloženými u provozovatele (a� již �eskými korunami 
�i voln� sm�nitelnou m�nou). Pokud finan�ní �ástka kreditu neposta�uje na nákup, je 
na tuto skute�nost cizinec upozorn�n a je mu nabídnuto jiné zboží. Vzhledem k tomu, 
že denní limit, který m�že být cizinci vydán, �iní 12,- K�  (tudíž po 14 dnech se �ástka 
pohybuje okolo 168,- K� plus p�ípadný z�statek z p�edcházejících 14 dn�), nejsou 
možnosti nákupu potravin p�íliš velké. 

Doporu�uje se �ástku 12 ,- K� na den navýšit.  

70. V� také p�edpokládá existenci nabídkového listu, aniž by jeho formu blíže 
upravoval. Bylo zjišt�no, že v žádném ze za�ízení tento nabídkový list nebyl p�edem 
zp�ístupn�n nap�. vyv�šením tak, aby se s ním mohli blíže seznámit. Na tuto 
skute�nost si zajišt�ní opakovan� st�žovali, stejn� jako na dosavadní praxi, kdy 
sociální pracovník �i pracovník SBS zajišt�né obejde t�sn� p�ed nákupem 
s nabídkovým listem a na formulá� zaznamená jejich poptávku. Zajišt�ní tak nemají 
p�i již tak výrazn� omezené dispozici s vlastními pen�žními prost�edky dostatek �asu 
si nákup dop�edu v klidu promyslet, navíc ne vždy byli schopni porozum�t jedinému – 
�eskému – zn�ní nabídkového listu. Dalším problémem byla skute�nost, že 
zajišt�ným byl �asto zakoupen jiný druh zboží nebo i zboží nevyhovující, p�es 
konkrétní písemnou objednávku – nap�. �aj zelený místo �erného, jiná (dražší) 
zna�ka cigaret, �ímž došlo ke snížení pen�žního kreditu zajišt�ného bez jeho 
souhlasu apod. 

Doporu�uje se zpracovat a zp�ístupnit zajišt�ným nejlépe na výv�sce 
nabídkový list v základních sv�tových jazycích s alespo	 základním seznamem 
obvykle objednávaného zboží a jeho ceny a dbát na soulad zboží zakoupeného 
s požadavkem uvedeným na objednávkovém formulá�i. 

i) Styk s vn�jším sv�tem 
71. V souladu s ustanovením § 134 odst. 1 písm. c) zákona provozovatel 

zajišt�nému cizinci za podmínek stanovených tímto zákonem umožní p�ijímat 
návšt�vy. Podle ustanovení § 144 odst. 3 zákona má pak zajišt�ný cizinec právo 
p�ijímat v za�ízení bez omezení návšt�vy osoby, které mu poskytují právní pomoc. 
Podrobnosti dále v  mezích zákonného ustanovení rozvádí V� v �l. X. Ustanovení 
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§144 odst. 4 zákona upravuje návšt�vu zajišt�ného cizince umíst�ného v p�ísném 
režimu, která probíhá za p�ítomnosti P�R. 

72. Návšt�vy jsou standardn� p�ijímány v návšt�vní místnosti, která se nachází ve 
všech za�ízeních (by� v jednom p�ípad� s drobnými technickými nedostatky),  a to 
v dob� od 7:00 hod. do 22:00 hod. v zákonném rozsahu jedenkrát týdn�, standardn� 
v trvání jedné hodiny a po�tu nejvýše 4 osob sou�asn� p�ítomných. P�i�emž 
k prodloužení doby návšt�vy, ke zkrácení týdenního intervalu ani ke zvýšení po�tu 
osob v od�vodn�ných p�ípadech, nemá provozovatel ani P�R zpravidla námitek a 
toto umožní. K režimu návšt�v a napl�ování zákonné i podzákonné úpravy tak nebyly 
ze strany zajišt�ných zaznamenány žádné podn�ty ani stížnosti. 

73. Návšt�vy cizinc� v p�ísném režimu by i p�es nevelké zkušenosti v tomto sm�ru 
pro malý po�et p�ípad� umíst�ní v p�ísném režimu probíhaly standardní cestou, tedy 
stejn� jako v režimu mírném. K prodloužení doby návšt�vy, ke zkrácení týdenního 
intervalu ani ke zvýšení po�tu osob v od�vodn�ných p�ípadech by pracovníci SUZ ani 
P�R op�t nem�li námitek. 

74. Výhrady lze mít ke zjišt�ní, že návšt�v�, a to i v mírném režimu, je osobn� 
p�ítomen zam�stnanec SBS, v p�ípad� jednoho za�ízení dokonce p�íslušník P�R. 
Toto opat�ení není upraveno ani V�, nemá navíc oporu v zákon�. A�koli lze p�ijmout 
požadavek na vizuální kontrolu návšt�vy s cílem zabránit vnášení zakázaných 
p�edm�t� do za�ízení, je t�eba také zohlednit právo osoby na ochranu jejího 
soukromí. Jako vhodn�jší se jeví �ešení, kdy pracovník SBS na žádost zajišt�ného 
nebude návšt�v� osobn� p�ítomen s tím, že následn� prob�hne jeho osobní 
prohlídka P�R. O této možnosti by m�l být zajišt�ný informován v pou�ení. Tytéž - 
ne-li závažn�jší výhrady - lze mít ke zjišt�ní, že návšt�v�, a to i v mírném režimu, je 
vždy osobn� p�ítomen zam�stnanec P�R, který je v doslechu návšt�vní místnosti. 
ZP PP v �l. 4 odst. 1 písm. c) stanoví možnost p�edvedení cizince v objektu ZZC 
mj. za ú�elem uskute�n�ní návšt�v v �ásti p�ísného režimu zajišt�ní, nikoli však 
už p�edvedení za ú�elem uskute�n�ní návšt�v v �ásti mírného režimu. V této 
souvislosti je t�eba zmínit nesoulad podzákonných norem se zákonem 
co do p�esného stanovení kompetencí jednotlivých složek zajiš�ujících ostrahu 
objektu. Ustanovení 164 odst. 2 písm. a) zákona policii ukládá pouze zabezpe�ovat 
vn�jší ostrahu za�ízení a v �ásti s p�ísným režimem pak zabezpe�ovat vn�jší a vnit�ní 
ostrahu této �ásti za�ízení. NMV v �l. 4 písm. h) p�edpokládá pouze, že policie cizince 
umíst�ného v �ásti s mírným režimem zajišt�ní doprovází (mj.) do návšt�vních 
místností. Se shora uvedeným �lánkem NMV je však v rozporu Sm�rnice pro výkon 
bezpe�nostní služby v za�ízeních pro zajišt�ní cizinc�, jež jako jednu z hlavních 
náplní �inností SBS stanoví v  �l. 3.1. písm. c) zajiš�ování doprovod� zajišt�ných 
cizinc� p�i jejich pohybu po za�ízení mimo prostor mírného režimu do dalšího 
zabezpe�eného prostoru za�ízení. Uvedená úprava je kolizní a m�la by být tedy 
slad�na tak, aby nedocházelo k r�znému výkladu kompetencí složek zajiš�ujících 
ostrahu. I s ohledem na systematiku zákona, kdy v ustanovení § 164 odst. 2 písm. a) 
je policii zabezpe�ení vnit�ní ostrahy sv��eno pouze v �ásti s p�ísným režimem �ásti 
za�ízení, je nezbytné zabezpe�it, aby i p�edvád�ní zajišt�ných z �ásti s mírným 
režimem za ú�elem návšt�v zajiš�ovali výhradn� pracovníci SBS. 

Doporu�uje se p�i p�edvád�ní zajišt�ných z �ásti s mírným režimem za 
ú�elem návšt�v zajiš
ovat výhradn� pracovníky SBS. 
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75. Pokud jde o možnost telefonování, zajišt�ný má po p�íjmu do za�ízení na základ� 
pokynu �editelky SUZ také možnost zatelefonovat si 2krát (a to zejména p�i p�íchodu 
do za�ízení a p�i odchodu z n�j) v max. délce cca 3-5 minut z telefonního automatu z 
p�edplacené telefonní karty, kterou mu poskytne provozovatel. Pozd�ji lze takto na 
útraty provozovatele telefonovat v téže délce už jen v od�vodn�ných p�ípadech, nap�. 
v naléhavých rodinných záležitostech. Telefonní automat je k dispozici 24h denn� 7 
dn� v týdnu jak pro p�íchozí hovory, tak pro telefonování vn� za�ízení s tím, že 
telefonní kartu si však již musí zajišt�ný zakoupit z pen�žního limitu (viz shora) �i  
zajistit jinak. Na p�ístup k telefonnímu automatu se fronty netvo�í i p�es absenci 
�asového rozvrhu, jeho používání je bez problému s výhradou uvedenou dále. 

Zajišt�ným v obou typech režimu jsou zpravidla ponechány mobilní telefony, které 
si mohou uschovat do uzamykatelných schránek, s výjimkou dvou za�ízení, kde 
mobilní telefony stejn� jako jiné cennosti mohly být uschovány pouze do 
uzamykatelné sk�ín� nacházející se v návšt�vní místnosti. V jednom ze za�ízení 
nebylo z výpov�dí pracovník� spolehliv� zjišt�n p�ístup k ponechání mobilních 
telefon� v p�ísném režimu, dle vyjád�ení sociálního pracovníka telefony tolerovány 
spíše nejsou. 

Doporu�uje se zvážit p�emíst�ní telefonních automat� z prostor mimo mírný 
režim tam, kde k n�mu zajišt�ní budou mít neomezený p�ístup. 

76. Podle ustanovení § 134 odst. 1 písm. b) zákona provozovatel zajišt�nému cizinci 
umožní bez omezení p�ijímat a odesílat písemná sd�lení, totéž právo obsahuje i �l. 
XVI odst. 1. písm. a) V�. Jako problematický se jeví p�ístup k odesílání listovních 
zásilek, pokud jde o poskytování poštovních známek. Zákonná úprava ani V� nijak 
neupravuje situaci, kdy zajišt�ný nemá žádný finan�ní kredit. Z�stává tedy otázkou, 
zda a jakým zp�sobem zajišt�ní bez pen�žního kreditu mohou odesílat písemnosti 
nejen nap�. své rodin�, ale p�edevším žádosti, stížnosti nebo jiné podn�ty státním 
orgán�m �eské republiky nebo mezinárodním organizacím za ú�elem uplatn�ní práv 
zajišt�ného podle ustanovení § 134 odst. 1 e) zákona. Bylo zjišt�no, že známku 
zajišt�ným bez finan�ního kreditu v p�ípad� jejich žádosti o odeslání korespondence 
poskytne za vlastní prost�edky ad hoc bu	 pracovník nevládní organizace �i charity, 
který do za�ízení dojíždí, nebo sociální pracovník anebo si tuto výpomoc zajiš�ují 
sami zajišt�ní mezi sebou. I p�es skute�nost, že dle vyjád�ení všech dotazovaných 
k písemným stížnostem v praxi nedochází, nebylo spolehliv� zjišt�no, jak by bylo 
postupováno, pokud by již nebylo v možnostech charity tuto pomoc poskytnout. 
V této souvislosti je však pot�eba interpretovat zrušené ustanovení § 141 zákona, 
které  stanovilo, že cizinec m�že p�ijímat a na sv�j náklad odesílat písemná sd�lení 
bez omezení, tak, že toto právo zákonodárce do stávajícího ustanovení § 134 odst. 1 
písm. b) platného zn�ní zákona za�lenil se zám�rným vypušt�ním slovního spojení 
„na sv�j náklad“. Z výše uvedeného lze tedy dovodit, že odesílat písemná sd�lení (i 
jiná, než stížnosti) provozovatel zajišt�nému cizinci umožní vždy, tedy i na jiné než 
vlastní náklady – což je výklad pot�ebný p�edevším pro p�ípadné spory o to, zda má 
SUZ hradit poštovné za zajišt�né nedisponující pen�žními prost�edky. Ochránce se 
p�iklání k názoru, že by tomu tak být m�lo vždy, kdy o to zajišt�ný bez pen�žních 
prost�edk� požádá, samoz�ejm� s p�ihlédnutím k zásad� p�im��enosti. 

Doporu�uje se vyjasnit systém poskytování poštovních známek na stížnostní 
a p�edevším soukromou korespondenci cizinc�, jakož i k proces odesílání 
listovních zásilek ze za�ízení. 
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77. P�íjem balí�k� upravuje ustanovení § 145 odst. 1 zákona a v jeho intencích i �l. 
XVI odst. 1. písm. e) V�. Zajišt�ný cizinec m�že jednou za týden p�ijmout balí�ek s 
potravinami, knihami a v�cmi osobní pot�eby do hmotnosti 5 kg s tím, že policie je 
oprávn�na balí�ky kontrolovat. Zajišt�ní cizinci si, a to opakovan�, st�žovali na 
skute�nost, že se z balí�ku v dob� od doru�ení balí�ku do jeho fyzického p�edání 
zajišt�nému ztrácejí v�ci, a to i p�esto, že prokazateln� nešlo o zboží �i p�edm�ty, 
jejichž vnášení do za�ízení je zakázáno. Jednalo se p�edevším o ztracené cigarety, 
�okolády apod. V jednom ze za�ízení se vedlo interní šet�ení opakovaných stížností 
zajišt�ných k sepsání a podání stížnosti na místn� p�íslušné �editelství �eské pošty. 
Za ú�elem ochrany majetkových práv zajišt�ných, jakož i pov�sti vlastních 
zam�stnanc�, byla v za�ízení zakoupena váha na vážení p�íchozích balík�, aby bylo 
možno odhalit p�ípadné rozdíly v uvedené gramáži a vyvarovat se tak na��ení 
pracovník� pošty z vlastní manipulace s balíkem. Další stížnosti zajišt�ných 
sm��ovaly na to, že jim jsou balíky doru�ovány se zna�nou prodlevou, takže zboží 
podléhající zkáze v nich obsažené se ješt� p�ed doru�ením do za�ízení zkazí. 
Zajišt�ní by uvítali, i pro malou vzdálenost za�ízení od p�íslušné pošty, doru�ování 
balík� v co možná nejkratší dob�. 

Ochránce by v tomto sm�ru uvítal v�tší operativnost provozovatele 
p�i doru�ování balík� do za�ízení. 

j) Vnit�ní bezpe�nost 
78. Vnit�ní bezpe�nost je v za�ízeních zajiš�ována pracovníky SBS, v rámci �ásti 

za�ízení s p�ísným režimem p�íslušníky P�R. 

79. Vzhledem ke zjišt�ním týkajících se �innosti pracovníku SBS nelze opomenout 
n�které �lánky Sm�rnice pro výkon bezpe�nostní služby v ZZC a poukázat p�itom na 
problémovost napl�ování požadavk� v nich stanovených v praxi, a to s ohledem na 
kvalifikovanost pracovník�. Ve všeobecných ustanovení Sm�rnice je deklarováno, že 
pracovníci provádí vnit�ní ochranu, ochranu majetku a osob a prevenci konflikt� 
v za�ízeních. Z rozhovor� s pracovníky SBS vyplynulo, že mezi požadavky na 
pracovníka SBS nepat�í nap�. psychologické testy �i fyzické testy a rovn�ž jazykové 
znalosti nejsou prov��ovány. P�i�emž práv� tyto t�i oblasti lze považovat vzhledem 
k prost�edí, ve kterém pracovníci SBS pracují a v souvislosti s náplní jejich práce, za 
zásadní. V za�ízení jsou vedle sebe na pom�rn� malém prostoru nuceni žít lidé 
r�zných národností, kultur, vyznání, s r�zným návyky atd., což m�že vyvolávat 
problémové situace jak mezi cizinci, tak i mezi celými komunitami. Pracovníci SBS 
mají p�edcházet konflikt�m, což vyžaduje ur�itý stupe� empatie, diplomacie, ale také 
jazykových znalostí17, bez kterých se s cizinci jen t�žko dorozumí, a st�ží tak m�že 
n�jak aktivn� zasahovat �i se snažit vy�ešit po�ínající konflikt. Pokud již nap�. 
k poty�ce mezi cizinci dojde, m�l by být pracovník SBS fyzicky zdatný natolik, aby 
zneškodnil úto�níka, pop�. od sebe aktéry rva�ky odtrhl a zárove�, aby p�ed útokem 
ochránil i sebe �i napadeného zam�stnance za�ízení (�l. III bod 3.1. písm. a) 
Sm�rnice). Mezi další povinnosti pracovník� SBS pat�í mimo jiné i kontrola 
oprávn�nosti vstupu nebo odchodu osob a jejich evidence, což je vzhledem ke 
skute�nosti, že pracovníci SBS nejsou oprávn�ni požadovat prokázání se ob�anským 

                                            
17 mezi �asté stížnosti cizinc� pat�ilo práv� to, že se s pracovníky SBS nedomluví, že jim pracovníci SBS 
nerozumí, nev�dí tedy, o co cizinec žádá atd. 
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pr�kazem �i jiným dokladem, povinnost, kterou p�i respektování zákona nemohou 
�ádn� splnit. 

Doporu�uje rozší�it požadavky na nov� p�ijímané pracovníky SBS a stávající 
pracovníky ve shora nazna�ených oblastech pr�b�žn� a soustavn� proškolovat. 

80. V souvislosti s kompetencemi P�R a SUZ, která n�které své povinnosti plní 
prost�ednictvím SBS, je nutné poukázat na nesoulad vnit�ních p�edpis� se zákonem, 
pop�. na nesoulad mezi podzákonnými p�edpisy navzájem. Veškeré vnit�ní p�edpisy, 
a� již na úrovni Ministerstva vnitra, SUZ �i Policejního prezidia, musí být v prvé �ad� 
v souladu se zákonem a nesmí jít nad jeho rámec. Podle ustanovení § 164 odst. 2 
písm. a) zákona zabezpe�uje P�R vn�jší kontrolu za�ízení a v �ásti s p�ísným 
režimem také vnit�ní a vn�jší kontrolu. Vnit�ní ostraha jiné �ásti za�ízení, než je �ást 
s p�ísným režimem, tedy náleží do kompetence SUZ, která ji má de facto vykonávat 
prost�ednictvím SBS. Oblast zabezpe�ení vn�jší i vnit�ní ostrahy je rovn�ž rozvedena 
v NMV �. 2/2006, ZP PP �. 34/2006 a ve Sm�rnici. V rozporu s uvedeným je �l. 4 
písm. h) NMV �. 2/2006, kde je stanoveno, že policie v rámci své p�sobnosti 
v za�ízení zejména doprovází cizince umíst�no v �ásti s mírným režimem do 
návšt�vních prostor a na pracovišt� OAMP k provedení úkon� souvisejících s �ízením 
o ud�lení azylu. Tuto dikci citovaného ustanovení by bylo možno respektovat pouze 
za p�edpokladu, že by se návšt�vní místnost nebo pracovišt� OAMP nacházelo mimo 
ZZC. Ve všech za�ízeních se však návšt�vní místnost nacházela vždy v budov� 
za�ízení, pracovišt� OAMP bylo pouze v jednom p�ípad� mimo za�ízení. 

Rovn�ž písm. i) shora zmi�ovaného �lánku je zavád�jící, nebo� uvádí, že „do 
provedení nezbytných úprav v za�ízení policie doprovází zajišt�ného cizince 
umíst�ného v �ásti s mírným režimem v ZZC Poštorná, ZZC Velké P�ílepy a ZZC 
Frýdek-Místek k výkonu jeho zákonných práv a povinností, lze-li tento výkon provést 
pouze mimo prostor �ásti s mírným režimem“. B�hem návšt�vy nebyly ve shora 
jmenovaných za�ízeních pozorovány žádné úpravy, tudíž lze mít za to, a to i 
vzhledem k �asovému odstupu od vydání na�ízení, že byly již tyto úpravy dokon�eny. 
Doprovod by v t�chto p�ípadech m�li realizovat pracovníci SBS tak, jak to ostatn� 
p�edpokládá zákon. 

Je také nutno poukázat na další nesoulad. Podle �l. 4 odst. 1 písm. b) ZP PP �. 
34/2006 je v objektu za�ízení policista oprávn�n p�edvést cizince zpravidla za ú�elem 
�ešení problém� spojených s pobytem v za�ízení (léka�ské ošet�ení). Ovšem tatáž 
�innost je stanovena pro pracovníky SBS jako povinnost, a to ve smyslu bodu 3.1. 
písm. c) Sm�rnice pro výkon bezpe�nostní služby v za�ízení pro zajišt�ní cizinc�, kde 
je uvedeno, že pracovníci SBS p�i výkonu služby zejména zajiš�ují doprovody 
zajišt�ných cizinc� p�i jejich pohybu po za�ízení mimo prostor mírného režimu do 
dalšího zabezpe�eného prostoru za�ízení. 

V rozporu s uvedeným �lánkem ZP PP �. 34/2006 je pak Sm�rnice pro výkon 
vnit�ní ostrahy a ochrany majetku a osob v ZZC Frýdek-Místek, a to konkrétn� bod 
2.2., který mimo jiné stanoví, že mezi povinnosti pracovníka SBS na stanovišti pat�í i 
to, že na pokyn pracovník� ZZC vyhledává a shromaž	uje cizince p�edur�ené 
k opušt�ní areálu mírného režimu zajišt�ní. Jelikož je v ZZC Frýdek-Místek p�ítomen 
pouze jeden pracovník SBS, je tato odlišná úprava zvolena pravd�podobn� zcela 
zám�rn�, jelikož není možné, aby pracovník SBS doprovázel cizince k ordinaci a zde 
�ekal až bude ošet�en, jelikož v tomto období by pak byl mírný režim bez jakékoliv 
kontroly. Tato faktická vnit�ní ostraha P�R se vztahuje i na návšt�vy cizinc� 
umíst�ných v mírném režimu zajišt�ní, p�i�emž tato �innost by m�la být vyhrazena 
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pracovník�m SBS18. Dle vyjád�ení vedoucího p�íslušník� P�R ZZC Frýdek–Místek 
platí pro toto za�ízení zcela specifické podmínky. Vzhledem k velikosti a stavebn� 
technickému charakteru za�ízení je dle dohody SUZ a P�R �ada �inností vykonávána 
práv� p�íslušníky P�R, nikoliv pracovníky SBS. Tento p�ístup je logický, obzvlášt� 
vzhledem k existenci pouze jednoho pracovníka SBS v za�ízení. Ve skute�nosti by 
posta�ilo navýšit po�et pracovník� SBS tak, jak je tomu nap�. v kapacitn� 
srovnatelném ZZC B�lá–Jezová, v n�mž je zajišt�n n�kolikanásobn� vyšší po�et 
pracovník� SBS. Sou�asn� je t�eba dodat, že smyslem tohoto bodu není vylou�it 
P�R zcela z ú�asti na správ� ZZC, její místo je neoddiskutovateln� dáno 
charakterem „tvrdé“ detence, nicmén� její role by se m�la spíše soust�edit na 
jakéhosi konzulta�ního partnera pro pracovníky SUZ (tedy zejména SBS) v otázkách 
bezpe�nosti tam, kde nejde o p�ísný režim, pop�. vn�jší ostrahu za�ízení. 

Uvedená kolizní právní úprava by m�la být slad�na tak, aby jasn� 
a bez výkladových rozpor� stanovovala povinnosti jednotlivých personálních 
složek p�sobících v ZZC v souladu s ustanovením § 164 odst. 2 písm. a) zákona a 
aby byly p�esn� vymezeny hranice kompetencí týkající se ostrahy mírného režimu 
za�ízení tak, aby ji v souladu s právními p�edpisy provád�la výhradn� SUZ, resp. 
SUZ prost�ednictvím SBS. Dále se doporu�uje navýšit po�et pracovník� SBS 
v za�ízení Frýdek–Místek. 

81. Naopak faktickým nesouladem (nikoliv tedy rozporem vnit�ních p�edpis� a 
zákona) trpí provád�ní kontrol fyzické p�ítomnosti cizinc�19. V jednom za�ízení 
docházelo ke kontrolám jak ze strany p�íslušník� SBS, tak i P�R. V jiném za�ízení 
naopak vznikly pochybnosti o tom, zda byly kontroly v�bec provád�ny, nebo� 
pracovníci SBS �asto nem�li i dlouhodob� p�esné informace o tom, kde se který 
cizinec nacházel, nebo� se tito samovoln� st�hovali v rámci ubytovacích místností 
mírného režimu. 

82. Vzhledem ke skute�nosti, že pracovníci SBS nemohou z d�vodu osobní 
nep�íslušnosti ve vztahu k ZP�R v p�ípad� nutnosti využít možnosti použití 
donucovacích prost�edk�, �ídí se provád�ní jejich úkon� souvisejících s bezpe�ností 
v za�ízení ustanoveními §§ 13 a 14 zákona �. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a ustanovením § 2 zákona �. 200/1990 Sb., o p�estupcích, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, tedy instituty krajní nouze a nutné obrany. Dle vyjád�ení 
pracovník� SBS ve v�tšin� za�ízení nebylo od po�átku jejich p�sobení nutno výše 
uvedených bezpe�nostních úkon� využít. Obecná tendence pracovník� SUZ 
(zejména sociálních pracovník�) a pracovník� SBS k �ešení konflikt� formou domluvy 
s doty�nými cizinci je dle jejich slov dostate�ná. Tento p�ístup, pokud nezasahuje do 
ochrany práv zajišt�ných cizinc� (nap�. rozmlouvání podávání stížností na podmínky 
v za�ízení apod.), je ochráncem vítaný. 

Rovn�ž dle vyjád�ení policist� v�tšiny za�ízení nebylo nutno od 1. 1. 2006 �astokrát 
sáhnout k použití prost�edk� podle ustanovení § 38 odst. 1 ZP�R. V p�ípadech, kdy 
dojde ke ztrát� nebezpe�ných p�edm�t� nejr�zn�jší povahy nebo se vyskytne riziko 
výskytu v�cí ve smyslu ustanovení § 136 odst. 3 zákona, nap�. kovové p�edm�ty, 
sou�ásti elektroinstalace, alkohol apod., provede P�R na písemný návrh SUZ osobní 
prohlídky �i prohlídky obytných prostor a osobních v�cí cizinc� podle ustanovení § 
137 odst. 2 zákona. K t�mto prohlídkám nebyly ze strany cizinc� žádné výhrady. 

                                            
18 �l. 6 bod 6.3. Sm�rnice 
19 �l. 3 písm. k) NMV �. 2/2006 
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P�ísný režim 

83. V p�ípad� umíst�ní cizince do �ásti s p�ísným režimem zajišt�ní zabezpe�ují 
vnit�ní bezpe�nost a režim cizince p�íslušníci P�R (ustanovení § 164 odst. 2 písm. a) 
zákona). O umíst�ní do p�ísného režimu rozhoduje P�R, a to na základ� vlastních 
poznatk�, tém�� ve všech za�ízeních však na písemný návrh SUZ (ustanovení § 135 
zákona, �l. 2 odst. 1 písm. a) ZP PP �. 34/2006; �l. 4 písm. c) a �l. 8 odst. 1 písm. b) 
NMV �. 2/2006). 

84. Od p�echodu za�ízení pod správu SUZ (1. 1. 2006) se vyskytlo 16 p�ípad� 
umíst�ní do p�ísného režimu, celkem 14 cizinc� (2 cizinci dvakrát po sob�). D�vody 
umíst�ní jsou uvedeny v následující tabulce: 

D�vody umíst�ní do p�ísného režimu
1

84

3

Odmítnutí léka�ské prohlídky (rtg plic)
Agrese mezi cizinci navzájem
Napadení personálu (SBS, SUZ, P�R) cizincem
Sebepoškození

 
85. Prakticky jediným d�vodem pro umíst�ní do p�ísného režimu jsou tak tituly podle 

písm. a) odst. 1 ustanovení § 135 zákona. Porušování zákona �i vnit�ního �ádu 
(d�vody podle písm. b) a c) uvedeného ustanovení) jsou �ešeny, dle vyjád�ení 
vedoucích všech za�ízení, cestou pohovoru, kdy je cizinec upozorn�n na možné 
následky svého jednání. Na závažnosti chybného chování cizince závisí po�et t�chto 
pohovor�. Takový p�ístup je ochráncem vítaný. 

86. Umíst�ní cizinc� do p�ísného režimu se v�tšinou pohybovalo v rozmezí n�kolika 
dn� (nej�ast�ji dva �i t�i), max. délka pobytu byla dle dostupných záznam� 6 dn�. 
K prodloužení pobytu v p�ísném režimu podle ustanovení § 135 odst. 3 zákona tak 
nedošlo. Skute�nost, zda trvají d�vody pro umíst�ní v p�ísném režimu, sledují jak 
p�íslušníci P�R, tak i pracovníci SUZ, zejména sociální pracovníci (�asto je však 
pozorujícím sám vedoucí za�ízení). U sebepoškozujících se klient� bylo umíst�ní do 
p�ísného režimu od�vodn�no obavou z dalšího sebepoškozování. 
Sebepoškození m�lo p�itom ve všech uvedených p�ípadech pouze demonstrativní 
charakter. K umíst�ní do p�ísného režimu v d�sledku sebepoškození by se m�lo 
p�istupovat individuáln� na základ� posouzení konkrétního p�ípadu, nejlépe po 
vyjád�ení psychologa, pop�. léka�e. Nem�lo by se v žádném p�ípad� jednat o 
automatický káze�ský trest, nebo� takovou povahu umíst�ní do p�ísného režimu de 
facto má. Argumentace bezpe�nostními d�vody, tedy aby v sebepoškozování 
nepokra�oval, je diskutabilní, a to z toho d�vodu, že i v cele p�ísného režimu má 
cizinec možnost a prost�edky k dalšímu sebepoškození. 

Ochránce by uvítal jasné definování pravidel ze strany SUZ týkajících se 
umís
ování cizinc� do p�ísného režimu z d�vodu sebepoškozování. 

87. Proti umíst�ní do p�ísného režimu nepodal ani jeden cizinec v žádném ze 
za�ízení stížnost, p�i�emž o této možnosti nejsou cizinci ani pou�ováni. Stejn� tak 
nejsou s nejv�tší pravd�podobností formáln� seznamováni s d�vody umíst�ní do 
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tohoto režimu, jejich podpis na záznamu o umíst�ní totiž není vyžadován (by� je jim 
d�vod umíst�ní de facto jasný). 

Doporu�uje se prokazateln� seznamovat zajišt�né cizince s d�vody jejich 
umíst�ní do p�ísného režimu v�etn� možnosti podat proti tomuto umíst�ní 
stížnost ve smyslu ustanovení § 148 zákona. Totéž platí i pro p�ípadné 
prodloužení pobytu v p�ísném režimu. Spln�ní t�chto náležitostí by cizinec m�l 
stvrdit svým podpisem, p�i�emž tato dokumentace by m�la být evidována v rámci 
spisu cizince.  

88. Ú�ední záznamy o událostech, které vedou k umíst�ní cizinc� do p�ísného režimu 
zajišt�ní, jsou �asto založeny v evidenci (ve spisech jednotlivých cizinc�), nejde však 
o pravidlo užívané všemi za�ízeními. Návrhy na umíst�ní do p�ísného režimu a 
záznamy o samotném umíst�ní nejsou ve všech za�ízeních pravidelným obsahem 
spis� cizinc�, a� by tak být m�lo20. Nejsou také shromaž	ovány a archivovány 
centráln�. P�estože k jednotné evidenci zmi�ovaných doklad� právní p�edpisy 
nezavazují21, bylo by vhodné ji pro p�ehlednost zavést, p�edevším pro p�ípadnou 
kontrolu od�vodn�nosti. 

Doporu�uje se zvážit pravidelné zakládání ú�edních záznam� o událostech, 
které vedou k umíst�ní cizinc� do p�ísného režimu, do spis� cizinc�. Dále se 
doporu�uje dbát na bezvýjime�ném zakládání návrh� na umíst�ní do p�ísného 
režimu a záznamy o samotném umíst�ní do p�ísného režimu do spis� cizinc�. 
Také se doporu�uje zvážit zavedení centrální evidence návrh� na umíst�ní do 
p�ísného režimu a záznam� o samotném umíst�ní do p�ísného režimu. 

89. Ponechávání mobilních telefon� cizinc�m umíst�ným v p�ísném režimu není 
dosud v za�ízeních jednotné. Mobilní telefony jsou ponechány bez dalšího pouze 
na dobu vycházky nebo je p�ístup rozdílný – ponechání se posuzuje p�ípad od 
p�ípadu. Tomuto nevyjasn�nému stavu sv�d�í i absence právní úpravy, a to jak na 
zákonné úrovni, tak na úrovni interních akt� �ízení. Ochránce je p�esv�d�en, že 
cizinci umíst�ní do p�ísného režimu zajišt�ní by m�li mít možnost mít u sebe mobilní 
telefon, nebo� již samo umíst�ní do p�ísného režimu je pojímáno jako sank�ní ve 
smyslu káze�ského p�estupku, odebrání mobilního telefonu by tak bylo chápáno jako 
další postih cizince. Z hlediska bezpe�nostního se také nelze domnívat, že by byl 
mobilní telefon chápán ve smyslu ustanovení § 137 zákona. 

Doporu�uje se jednotn� upravit možnost používání mobilních telefon� 
v p�ísném režimu zajišt�ní, a to zejména na úrovni interních akt� �ízení. 

90. Ve dvou za�ízeních bylo zjišt�no nestandardní (ve vztahu k zákonné úprav�) 
využívání cel p�ísného režimu. Cely zde slouží také ú�el�m, které nelze 
charakterizovat jako typické ve smyslu ustanovení § 135 odst. 1 zákona (eventuáln� 
by se daly pod�adit pod dikci písm. a) uvedeného ustanovení, tedy že „… cizinec 
vyžaduje zvýšený dohled z jiného závažného d�vodu“). Tyto ú�ely jsou �asto 
preventivního charakteru a zam��ují se na hledisko p�edcházení agrese a násilí, 
zejména mezi cizinci navzájem. Tak byl nap�. do p�ísného režimu umíst�n cizinec na 

                                            
20 �l. III. odst. 4 Pokynu �editelky SUZ �. 38/2005, o postupu zam�stnanc� SUZ pro podání návrhu na 
  umíst�ní zajišt�ného cizince do �ásti s p�ísným režimem 
21 �l. III. odst. 4 Pokynu �editelky SUZ �. 38/2005, o postupu zam�stnanc� SUZ pro podání návrhu na 
  umíst�ní zajišt�ného cizince do �ásti s p�ísným režimem, požaduje pouze založení do osobní složky 
  cizince 
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vlastní žádost z d�vodu špatného psychického stavu (deprese, vytvo�ení averze v��i 
ostatním cizinc�m na pokoji), cizinec, který byl ob�tí šikany (a to nejen ze strany 
zajišt�ných cizinc�, ale i osob vn� za�ízení) nebo cizinec se zdravotními problémy, 
které znemož�ovaly jeho spole�né ubytování s ostatními cizinci. Cely p�ísného 
režimu tedy slouží jako jakési „krizové odd�lení“, ke stejným zám�r�m z�izované 
nap�. ve v�znicích22. S tímto ú�elovým p�ístupem se nelze než ztotožnit, právní 
otázkou však z�stává, v jakém režimu se poté cizinec umíst�ný formáln� do sekce 
p�ísného režimu ocitne, resp. zda za n�j bude odpov�dná P�R nebo SBS, nebo� 
p�estože je cizinec de iure v mírném režimu, je de facto umíst�n do ubytovací 
místnosti režimu p�ísného. 

Ochránce vítá popsané ú�elové využívání p�ísného režimu a doporu�uje 
zvážit zavedení takového „krizového“ systému ve všech za�ízeních, nicmén� 
doporu�uje promítnout tento režim alespo	 do vnit�ních p�edpis�. 

91. Podle �l. 5 odst. 7 ZP PP �. 34/2006 je policista povinen provád�t o pr�b�hu 
ostrahy a o chování cizince umíst�ného v p�ísném režimu záznam. Eviden�ní 
pom�cky (Protokol událostí, pop�. Kniha cizinc�, v jednom za�ízení byla vedena tzv. 
Kniha p�ísného režimu), které jsou pro tento ú�el p�íslušníky P�R vedeny, však �asto 
obsahují ne zcela úplné informace, nap�. právní p�edpis bývá uvád�n ne vždy p�esn� 
– pouze paragrafové ustanovení zákona, ne však již písmeno, ke kterému je p�i�azen 
ur�itý d�vod umíst�ní cizince do p�ísného režimu, nejsou v nich vedeny žádné 
záznamy týkající se pr�b�hu ostrahy, kontrol cizince a jeho chování v p�ísném režimu 
apod. 

Doporu�uje se dbát precizní evidence ve služebních pom�ckách P�R 
týkajících se p�ísného režimu zajišt�ní. 

92. Nejzávažn�jším sociáln� patologickým jevem vyskytujícím se v za�ízeních je 
agrese, a� už mezi samotnými cizinci, resp. jejich národnostními komunitami (�asto 
rusky mluvící proti asiat�m a naopak), nebo mezi cizinci a personálem za�ízení 
(tém�� ve všech za�ízeních byly zjišt�ny p�ípady napadení pracovníka SBS �i SUZ). 
Vyskytly se ale i p�ípady protestních hladovek, nej�ast�ji zap�í�in�né výhradami ke 
kvalit� stravy a kvalit� poskytované léka�ské pé�e, nebo p�ípady šikany. 
Zaznamenáno bylo i jedno podez�ení ze sexuálního obt�žování. Pracovníci SBS jsou 
podle Smlouvy i Sm�rnice povinni p�edcházet a zabra�ovat vzniku sociáln� 
patologických jev� a konfliktních situací a monitorovat chování i �innost jednotlivc� a 
skupin cizinc�. Tyto poznatky mají poté p�edávat odpov�dným pracovník�m za�ízení 
tak, aby byli schopni v�as eliminovat p�ípadné negativní tendence v komunitách 
cizinc�23.  

V souvislosti se zmín�nými sociáln� patologickými situacemi nutno upozornit práv� 
na jejich prevenci. Cílené vyhledávání možných ob�tí násilí a možných pachatel� 
násilí, systém již fungující ve v�ze�ství24, však v za�ízeních v d�kladn�jší form� 
neexistuje. Pouze v jednom za�ízení (p�ípad šikany) byl cizinec izolován od ostatních 

                                            
22 § 35 odst. 5 vyhlášky MS �. 345/1999 Sb., kterou se vydává �ád výkonu trestu odn�tí svobody, ve 
   zn�ní vyhlášky �. 378/2004 Sb., § 2 písm. e) Na�ízení G� VS �R 47/2005 o samostatném ubytování 
   osob ve výkonu trestu odn�tí svobody a zejména potom Metodický list �. 24/2004 �editele odboru 
   výkonu vazby a trestu G� VS �R o z�izování a �innosti krizových odd�lení 
23 �l. 1 bod 3. Smlouvy, �l. IV. body 4.3. a 4.4. Sm�rnice 
24 srov. na�ízení generální �editelky �. 41/2002, o p�edcházení a v�asném odhalování násilí mezi 
   obvin�nými a odsouzenými 
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(viz bod 90) a pracovníci SUZ i SBS obdrželi speciální pokyny pro p�ípady jeho 
návšt�v. Tuto situaci však nelze vnímat jako d�sledek celoplošného preven�ního 
systému. Pro absenci zevrubného mechanismu prevence sociáln� patologických jev� 
sv�d�í i výskyt 12 vyhrocených mimo�ádných událostí zap�í�in�ných agresí cizinc� 
od po�átku roku 2006, které vedly k užití kárného opat�ení (umíst�ní do p�ísného 
režimu). Z rozhovor� s pracovníky SBS však nutno dovozovat, že událostí agrese 
(zejména mezi cizinci) s menší mírou intenzity, kon�ící pouze pohovorem s vedoucím 
za�ízení �i  sociálním pracovníkem, �asto  bez p�ivolání p�íslušník� P�R bylo daleko 
více. V n�kterých p�ípadech také dosta�oval pouze ústní pokyn pracovníka SBS.  

V neposlední �ad� je t�eba poukázat na roli sociálního pracovníka v pozici tzv. 
diagnostika25, jenž by m�l rozeznávat klienty s viditelným fyzickým, psychickým nebo 
sociálním handicapem, nicmén� toto ustanovení �eší pouze �ást celého 
preventivního mechanismu, a to pouze sm�rem k ob�ti násilí. Dle sd�lení cizinc� i 
pracovník� v�tšiny za�ízení má také významnou preventivní funkci �asté 
navšt�vování prostor mírného režimu (v�etn� prostoru vycházkového) vedoucím 
za�ízení a výše zmín�né používání cel p�ísného režimu jako „krizového odd�lení“. 
Z rozhovor� s pracovníky SBS taktéž vyplynulo, že tito jsou schopni již po n�kolika 
dnech pobytu nov� p�ijatého cizince odhadnout jeho charakterové vlastnosti, tedy i 
možnost potencionáln� patologického chování.  

Doporu�uje se v�novat více pozornosti prevenci sociáln� patologických jev�, 
zejména vyhledávání možných ob�tí násilí a možných pachatel� násilí a v tomto 
sm�ru vypracovat vhodnou metodiku. 

93. V rámci vnit�ní bezpe�nosti je nutné upozornit i na skute�nost týkající se poran�ní 
cizinc�. Tém�� 100 % cizinc�, kte�í jsou p�ivedeni k léka�i se zran�ními, která jim byla 
s nejv�tší pravd�podobností zp�sobena jinými cizinci (a nelze vylou�it, že se tak stalo 
v souvislosti se šikanou, pop�. agresí), dle sd�lení léka�� uvedou, že upadli. 

Tyto p�ípady by bylo žádoucí evidovat a pr�b�žn� vyhodnocovat, což by 
mohlo napomoci rozkrýt možné ob�ti násilí a následn� na základ� sledování 
vzájemné interakce ob�tí s ostatními cizinci vytipovat také možné pachatele. 

k) Ochrana práv zajišt�ných cizinc� 
94. Ve smyslu ustanovení § 148 zákona dbá nad dodržováním podmínek 

v za�ízeních ministerstvo, p�i�emž stížnosti dle tohoto ustanovení vy�izuje OAMP. 
Z rozhovor� s pracovníky OAMP všech navštívených za�ízení vyplynulo, že stížnosti 
cizinc� na podmínky v za�ízení tito pracovníci systematicky ne�eší a žádná jejich 
evidence není od 1. 1. 2006 vedena. D�vodem je z�ejm� jejich neexistence, nebo� 
formální stížnost byla zaznamenána pouze v jednom p�ípad� (jejím p�edm�tem bylo 
odmítnutí podávání lék� tišících bolest léka�em). Neformální stížností se v za�ízeních 
vyskytují ve v�tším rozsahu, nicmén� se �eší operativn� v rámci neformálních 
rozhovor�, a� už s vedoucím za�ízení, s p�íslušníky P�R nebo pracovníky SUZ. Tyto 
stížnosti neformálního charakteru nejsou zaznamenávány. V p�ípad� jednoho 
za�ízení pracovník OAMP v�bec nev�d�l, že se na n�j vztahuje povinnost uvedená v 
ustanovení § 148 zákona. Podle vyjád�ení �editele OAMP k jedné ze zpráv 
o návšt�v� konkrétního za�ízení nep�ísluší pracovník�m OAMP p�sobícím 

                                            
25 �l. 4 bod IV Pokynu �editelky SUZ �. 39/2005, o výkonu stálé služby v za�ízeních pro zajišt�ní    cizinc� 
SUZ MV �R 
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v jednotlivých za�ízeních o stížnostech rozhodovat, v jejich kompetenci je pouze jejich 
postoupení �editelství OAMP. Pokud cizinec osloví pracovníky OAMP s n�jakým 
požadavkem, podn�tem nebo stížností, která není závažného charakteru, informují 
ho na koho se má obrátit (podle obsahu stížnosti nap�. na léka�e, sociálního 
pracovníka atd.), pop�. rozhovor s kompetentním pracovníkem dojednají. V t�chto 
p�ípadech se jedná p�evážn� o cizince – žadatele o azyl. Pokud nejde o žadatele o 
azyl, není �asto pravd�podobné, že by v�bec do kontaktu s pracovníky OAMP p�išel. 

Zmín�ná formální stížnost je dosud ve stížnostním �ízení na �editelství SUZ, jehož 
p�íslušnost, vzhledem k ustanovení § 148 zákona, je pochybná. 

Doporu�uje se vyjasnit zp�sob zajišt�ní kontrolní �innost OAMP podle § 
ustanovení 148 zákona. Dále se doporu�uje sd�lit, s jakým výsledkem byla 
vy�ízena uvedená formální stížnost na postup léka�e, resp. který orgán se jí 
zabýval. 

95. Z�stává otázkou, zda jsou cizinci v obecné rovin� informováni o tom, proti �emu 
mohou podat stížnost, kdo je kompetentní ji �ešit, jak stížnostní postup probíhá, jaká 
je lh�ta pro rozhodnutí a na jaký orgán se mohou obrátit v p�ípad� nespokojenosti 
s vy�ízením stížnosti. Jelikož se stížnosti písemn� (až na v p�edchozím bod� 
uvedený p�ípad) nevy�izují, lze se proti jejich vy�ízení jen st�ží bránit. Ústní vy�ízení 
stížnosti není p�ezkoumatelné. Aplika�ní praxe ustanovení § 148 zákona je tak ve 
všech za�ízeních pochybná. Je samoz�ejmé, že ne každá stížnost cizince bude mít 
kvalitu d�vodné stížnosti a že cizinci budou mít �asto pot�ebu pouze si promluvit 
nebo se „vypovídat“, obecn� neformální p�ístup a generalizování požadavk� cizinc� 
však m�že vést i k p�ehlédnutí práv� podn�tné stížnosti. 

Doporu�uje se �ešit stížnosti ve smyslu ustanovení § 148 zákona, vést jejich 
p�ehlednou evidenci v�etn� zp�sobu vy�ízení, vést stru�né záznamy o 
stížnostech ústních, seznámit cizince ve všech jazykových mutacích s jejich 
právem podávat stížnosti a s celým stížnostním postupem. 

96. Zatímco V� za�ízení musí být vydán v 9 cizojazy�ných mutacích (§ 138 odst. 3 
zákona), zákonné požadavky pou�ení o možnosti soudního p�ezkumu zákonnosti 
zajišt�ní po�ítají již jen s 8 cizojazy�nými verzemi, a to bez zn�ní hindského (§ 126 
písm. b) zákona). Je nasnad� se domnívat, že by� jde o odlišné právní instrumenty, 
systém cizinecké problematiky by m�l být �ešen jednotn� i v otázce uznávaných 
jazykových prost�edk�. 

Doporu�uje se rozší�it po�et jazykových mutací pou�ení o možností 
soudního p�ezkumu zákonnosti zajišt�ní podle § 126 písm. b zákona o hindskou 
verzi. 

97. B�hem návšt�v bylo zjišt�no, že cizinec má možnost hovo�it s vedoucím za�ízení 
velmi �asto, nebo� v�tšina vedoucích každodenn� prostory mírného režimu 
navšt�vuje a s cizinci komunikuje. Ustanovení § 134 odst. 1 písm. f) zákona je tak 
v za�ízení respektováno. Nejasnou z�stává evidence takovýchto rozmluv, nebo� 
velká v�tšina z nich probíhá neformální cestou. Zde je potom vzhledem k neexistenci 
evidence t�žko rozlišitelné, co bylo oficiální rozmluvou podle uvedeného ustanovení 
zákona a co jen neformálním každodenním rozhovorem. Lze konstatovat totéž, co 
bylo již uvedeno v p�edchozím bod�. 

Doporu�uje se zvážit vedení evidence žádostí o rozhovor s vedoucím 
za�ízení, jeho zástupcem nebo p�íslušníkem policie v�etn� vy�ízení t�chto žádostí. 
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98. Právní pomoc cizinc�m v souvislosti se zajišt�ním (zejména azylovým �ízením) 
poskytují pracovníci neziskových organizací (zejména Sdružení ob�an� zabývajících 
se emigranty - SOZE, Poradna pro uprchlíky - PPU a Organizace pro pomoc 
uprchlík�m - OPU), kte�í do za�ízení pravideln� dojížd�jí a dále také pracovníci 
organizací s charitativním ú�elem (zejména �eská katolická charita a Charita sv. 
Alexandra). Spolupráce nevládních organizací a za�ízení je dle vyjád�ení obou stran 
bezproblémová. Jejich pracovník�m je vždy umožn�n p�ístup k cizinc�m (tito jsou 
v�tšinou s p�edstihem informování o návšt�v� a možnosti využití právních služeb), 
jsou jim poskytovány dostate�né prostory k rozhovor�m a b�hem návšt�v je jim 
pracovníky SUZ i SBS dop�áno soukromí. Totéž bylo zjišt�no i v souvislosti 
s právními zástupci cizinc� (advokáty). 

99. Prostory mírného režimu všech za�ízení (zejména nást�nky na chodbách, 
v jídelnách/spole�enských místnostech) nabízely cizinc�m kontakty na orgány a 
organizace, na které se mohou cizinci obrátit s nejr�zn�jšími podn�ty �i 
p�ipomínkami. Nej�ast�ji se jednalo zejména o IOM (Mezinárodní organizace pro 
migraci) pro p�ípad dobrovolného návratu do zem� p�vodu, �eské neziskové 
organizace (p�edevším SOZE, OPU, PPU, �eský helsinský výbor), UNHCR (Ú�ad 
vysokého komisa�e OSN pro uprchlíky), �ervený k�íž, charitativní organizace 
(katolickou i pravoslavnou) a orgány p�edevším soudního typu (Nejvyšší soud, 
krajské soudy, Nejvyšší správní soud). Tyto informace byly nejednotné, resp. po�et 
orgán� �i organizací se v jednotlivých za�ízeních lišil a v�tšinou byly uvedeny pouze 
v �eštin�. U každé z adres byla pouze stru�ná kontaktní informace, chyb�l v�cný údaj 
o funkci a možnostech organizace, �i orgánu. Nelze proto vyvodit jednozna�ný záv�r 
o efektivnosti vyv�šení t�chto kontakt�. 

Doporu�uje se rozší�it a sjednotit informace o uvedených orgánech a 
organizacích v uvedeném smyslu. 

100. Dle ustanovení § 138 odst. 3 zákona má být V� za�ízení vydán v jazyce �eském, 
anglickém, francouzském, n�meckém, ruském, špan�lském, �ínském, arabském, 
vietnamském, hindském, pop�ípad� v dalším jazyce, je-li to pro informování 
zajišt�ných cizinc� nezbytné, a podle odst. 2 téhož ustanovení má být p�ístupný 
všem zajišt�ným cizinc�m26. Celkem jde tedy o deset jazykových verzí v�etn� �eské. 
Ve dvou za�ízeních chyb�lo hindské zn�ní, by� se v obou v dob� návšt�vy nacházeli 
státní p�íslušníci Indické republiky. 

Doporu�uje se doplnit jazykové mutace V� o chyb�jící jazykové verze tak, 
aby byly cizinc�m k dispozici ve všech za�ízeních. 

101. V jednom za�ízení se jazykové mutace V� nacházely za m�íží mimo prostor 
mírného režimu, p�ístup k n�mu tak byl fakticky omezen na žádost cizince nebo na 
dobu výdeje stravy, nebo� jídelna se nacházela ve stejném prostoru (mimo mírný 
režim). V� má být p�itom umíst�n na ve�ejn� p�ístupném míst�27, o �emž lze 
v nastín�ném p�ípad� pochybovat (pojem ve�ejnost je nepochybn� pojímán ve vztahu 
ke všem cizinc�m, V� by se tedy m�l nacházet v prostorách mírného režimu, nebo� 
pouze v jejich rámci má cizinec neomezený pohyb). Za�ízení k takovému umíst�ní 

                                            
26 také dle �l. 2 bod 3) Pokynu �editelky SUZ �. 40/2005, kterým se vydává Vnit�ní �ád pro za�ízení pro 
   zajišt�ní cizinc� 
27 �l. 2 bod 3) Pokynu �editelky SUZ �. 40/2005, kterým se vydává Vnit�ní �ád pro za�ízení pro zajišt�ní 
    cizinc� 
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V� vedlo jejich opakované ni�ení ze strany cizinc�. Pokud budou mít cizinci tendenci 
k destrukci verzí vnit�ních �ád�, u�iní tak kdykoliv, tedy i v dob� výdeje stravy, lze 
proto p�edpokládat, že uvedené opat�ení pozbývá svého smyslu. P�i tom z hlediska 
bezpe�nosti majetku za�ízení (mezi n�jž V� bezpochyby pat�í) lze problém �ešit 
pouze metodickou cestou v��i pracovník�m SBS, kte�í jsou k zajišt�ní bezpe�nosti 
v rámci prostor mírného režimu p�íslušní. 

Ochránce by ohledn� této problematiky uvítal vyjád�ení vedení SUZ. 

102. Návšt�vami všech za�ízení bylo zjišt�no, že ani pracovníci SUZ, ani p�íslušníci 
P�R nezkoumají trvání d�vod� zajišt�ní, které vedly k omezení svobody cizince. 
A�koliv je tento zákonný požadavek (ustanovení § 126 písm. a) zákona) uložen 
p�íslušník�m policie, je z�ejmé, že tito jsou v kontaktu s cizinci pouze sporadicky 
(p�íslušníci P�R v za�ízení nezkoumají trvání d�vodu zajišt�ní v�bec, nebo� dle jejich 
vyjád�ení sm��uje tato povinnost v��i policist�m, kte�í o zajišt�ní rozhodli a tito nejsou 
v kontaktu s cizinci v�bec). Pokud se zm�ní trvání d�vod� zajišt�ní, je pov�tšinou 
sociální pracovník první osobou, která se o zm�n� dozví, naopak je z�ejmé, že 
policista, který o zajišt�ní rozhodl a m�l by zkoumat trvání d�vod� zajišt�ní, se o 
zm�n� nedozví v�bec. Z tohoto d�vodu by m�li sociální pracovníci vystupovat nejen 
pasivn�, ale i aktivn�, tedy ne�ekat, až se od cizince o zm�n� d�vod� dozví. 

Doporu�uje se instruovat sociální pracovníky v tom smyslu, aby pr�b�žn� 
sledovali trvání d�vod� zajišt�ní cizinc� a v p�ípad� jejich zm�ny neprodlen� 
oznámili d�ležité skute�nosti p�íslušným policist�m. 

 

V Brn� dne 14. �ervence 2006 

 
 

JUDr. Otakar  M o t e j l 
ve�ejný  ochránce  práv 


