
Správní vyhoštění faktického tuzemce 
Abstrakt 

 Cílem zpracovávaného tématu je zejména poukázat na specifickou situaci osob, které se na 
území České republiky narodily, nebo zde prožili podstatnou část svého dětství tak, že jsou zde plně 
integrovány. Problematika pramení zejména z úpravy státního občanství jako formalizovaného 
právního institutu vytvářejícím vztah mezi jednotlivcem a státem. Jakkoliv ve většině případů 
koresponduje navzájem státní občanství a sociální integrace, v případě osob, které jsou v práci 
označovány jako faktičtí tuzemci, dochází k rozkolu mezi faktickým sociálním životem jednotlivce 
a jeho státním občanstvím. Cílem práce je zaměřit se především na situaci těch faktických tuzemců, 
kterým je ukládáno správní vyhoštění jako zcela zásadní právní institut směřující k ukončení pobytu 
na území České republiky, a to i případně za prostředků státního donucení. 
 Uvedené téma  nabývá v současné době na aktuálnosti a podle mých znalostí nebylo dosud v 
doktríně obsáhleji zpracováno. Česká republika byla do roku 1989 silně homogenním státem, který 
neměl zkušenost s většími migračními přírůstky jako jiné, většinou západoevropské státy. Teprve v 
posledních letech dochází tedy k tomu, že přistěhovalci druhých generací nabývají zletilosti a 
nemají řádně upraveno jejich pobytové oprávnění na našem území. I když mezinárodní i vnitrostátní 
právo poskytuje záruky cizincům ve snaze předejít porušení práva na rodinný a soukromý život, je v 
české aplikační praxi poměrně časté, že je pominuta specifičnost postavení tzv. faktických tuzemců. 
 Práce analyzuje současnou právní úpravu v České republice s ohledem na její mezinárodní 
závazky a představuje jednotlivé instituty zákona o pobytu cizinců a případně i zákona o azylu v 
kontextu faktického tuzemství. Součástí práce je rovněž srovnání s úpravou a praxí v Německu. 
Práce pak teoretické poznatky aplikuje na případ z praxe. Práce poukazuje na jednotlivé příčiny 
vzniku fenoménu faktického tuzemství a důvodu vzniku neoprávněnosti pobytu na území České 
republiky a klade si za cíl nastínit možná řešení nežádoucích jevů uvedeného fenoménu. 
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