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ÚVOD 

V České republice bylo podle Čtvrtletní zprávy o migraci1 k 31. prosinci 2019 registrováno 

595 881 cizinců. Převažující část, tj. 58,6 % těchto osob, jsou cizinci ze třetích zemí a zbytek jsou 

občané členských států Evropské Unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Celkový 

počet cizinců, kteří se na území ČR zdržují je však podstatně vyšší, neboť sem patří i cizinci, kteří 

zde pobývají nelegálně, tedy v rozporu s právními předpisy. Podle zprávy Policie ČR – Služby 

cizinecké policie 2 bylo v období od 1. ledna 2019 do 30. září 2019 na území ČR zjištěno 3 914 

nelegálně  pobývajících  cizinců.3    Nejvyšší  zastoupení  nelegálně  pobývajících  cizinců  tvořili 

občané Ukrajiny, Moldavska a Vietnamu. Po zjištění nelegálnosti pobytu či vstupu je obvykle 

s těmito  cizinci  zahájeno  řízení  o  správním  vyhoštění,  jehož  cílem  je  navrátit  cizince  zpět  do 

domovského státu, popřípadě do státu, kde má cizinec oprávnění k pobytu.  

 

Téma diplomové práce jsem si vybrala, protože sama jsem občankou Vietnamské 

socialistické republiky a již několikrát jsem se setkala s případy vyhoštění svých krajanů. Z čísel 

uvedených  výše  vyplývá,  že  tato  problematika  je  ve  vietnamské  komunitě  žijící  v ČR  velmi 

palčivá  a  aktuální.  Setkala  jsem  se  zejména  s případy,  ve  kterých  neznalost  jazyka  a  právních 

předpisů, spolu s využíváním neodborných právních služeb zprostředkovatelů, měla za následek 

nedodržení  migračních  předpisů  a  následné  správní  vyhoštění  cizince.  Ve  většině  případů  ani 

následná odborná pomoc advokátů nedokázala zvrátit cizincovo vyhoštění. 

 

Cizinci migrují do ČR z mnoha rozličných důvodů. Během svého pobytu na území ČR se 

cizinec integruje, vytváří si zde sociální, profesní i soukromé vztahy. Některé vztahy jsou chráněné 

v rámci základního lidského práva na respektování rodinného a soukromého života, které člověku 

náleží  bez  ohledu  na  jeho  pohlaví,  věk,  rasu  a  pobytový  status  (legálně/nelegálně  pobývající 

cizinec).4 Jedním z lidskoprávních dokumentů, které právo na respektování rodinného a 

 
1  Ministerstvo  vnitra  České  republiky.  Čtvrtletní  zpráva  o  migraci  –  IV.  2019.  mvcr.cz,  citováno  dne  9.  4. 
2020. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/ctvrtletni-zprava-o-migraci-za-ctvrte-ctvrtleti-roku-
2019.aspx. 
2 Policie České republiky – Služba cizinecké policie. Nelegální migrace v ČR v období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019. 
policie.cz, citováno dne 9.4. 2020. Dostupné z https://www.policie.cz/clanek/nelegalni-migrace-v-cr-v-obdobi-od-1-
1-2019-do-30-9-2019.aspx. 
3 Počet nelegálně pobývajících cizinců je podle odhadů mnohem vyšší, odhady se pohybují v rozmezí mezi 10 000 – 
200 000 a více. Přesná statistická čísla však chybí a stanovit jejich počet je takřka nemožné. HRADEČNÁ, Pavla a 
kol. Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců: situace v ČR a ve vybraných evropských zemí. Praha: Linde, 2011. 
s. 51. 
4 HRADEČNÁ, Pavla a kol. Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců: situace v ČR a ve vybraných evropských 
zemí. op. cit., s. 21. 
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soukromého života garantuje je Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen 

jako „EÚLP“ nebo „Úmluva“),5 konkrétně její čl. 8. 

 

V důsledku  vyhoštění  může  dojít  k citelnému  zásahu  a  nemožnosti  realizace  tohoto 

základního práva cizince a zákon explicitně stanovuje, že nepřiměřený zásah do soukromého nebo 

rodinného života cizince je překážkou pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění. Prokázání 

dostatečně trvalého rodinného či soukromého života je jednou z možností, jak správní vyhoštění 

zvrátit. Otázkou však je, zda se při vyhoštění skutečně mohou cizinci tohoto práva dovolat a zda 

existence jejich rozvinutého rodinného či soukromého života může zvrátit jejich vyhoštění nebo 

se jedná pouze o formální nároky, kterých nelze v praxi dosáhnout. Odpovědi na tyto otázky jsem 

hledala  zejména  judikatuře  Evropského  soudu  pro  lidská  práva  (dále  jen  jako  „ESLP“  nebo 

„Soud“),  a  to  z několika  důvodů.  Prvně  je  judikatura  ESLP  týkající  se  práva  na  respektování 

rodinného  a  soukromého  života  v souvislosti  s vyhoštěním  cizinců  velmi  bohatá  a  poskytuje 

dostatečné vodítko při interpretaci neurčitých právních pojmů jako jsou rodinný a soukromý život. 

Ochrana poskytovaná v rámci čl. 8 Úmluvy tak představuje nejširší možnou ochranu. Druhým 

důvodem,  který  úzce  souvisí  s tím  prvním,  je  skutečnost,  že  rozhodnutí  vnitrostátních  soudů  i 

Soudního dvora Evropské unie (dále jen jako „SDEU“) velmi často odkazují na případy řešené 

ESLP a závěry ESLP přejímají.  

 

V této diplomové práci jsem se proto zaměřila jak na procesní stránku řízení o správním 

vyhoštění,  tak  i  na  lidsko-právní  dimenzi  této  problematiky,  tedy  na  analýzu  přiměřenosti 

rozhodnutí  o  správním  vyhoštění  vzhledem  k existujícímu  rodinnému  či  soukromému  životu 

cizince v hostitelské zemi.  

 

Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část práce je úvodem do tématu, ve kterém 

vymezuji základní pojmy a jejich právní úpravu. Nejprve obecně vymezuji pojem vyhoštění a dále 

představuji institut vyhoštění podle správního práva a podle trestního práva, tak jak jej rozlišuje 

český právní řád. Dále v této části vymezuji pojem cizinec a jednotlivé dělení cizinců na kategorie, 

které zákon v rámci správního vyhoštění rozlišuje. Nakonec vymezuji pojmy rodinný a soukromý 

život, a to zejména ve světle judikatury ESLP. Kromě vymezení pojmů stěžejních pro tuto práci 

jsou v této části představeny některé právní předpisy související s vyhošťováním cizinců. 

 
5 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a 
základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že lze u vyhoštění nalézt cizinecký prvek, přidává tento k vnitrostátnímu 

rozměru také rozměr mezinárodní a od vstupu ČR do Evropské unie (dále též jako „EU“ nebo 

„Unie“) též rozměr unijní. Z tohoto důvodu uvádím vedle vnitrostátních právních předpisů též 

mezinárodní  a  unijní  právní  předpisy,  které  mají  nepopiratelný  vliv  na  současnou  vnitrostátní 

úpravu řízení o správním vyhoštění. 

 

V druhé  části  práce  se  zabývám  procesními  aspekty  správního  vyhoštění  a  vymezuji 

jednotlivé fáze řízení o správním vyhoštění. Vzhledem k přítomnosti cizineckého prvku v řízení o 

správním vyhoštění, který má speciální úpravu oproti obecným pravidlům, se snažím metodou 

analýzy právních předpisů vytyčit základní odchylky od obecné právní úpravy správního řízení. 

Cílem této části je popsat vybrané aspekty správního vyhoštění podle současné vnitrostátní právní 

úpravy. Tato část začíná vymezením subjektů řízení o správním vyhoštění. Zaměřuji se především 

na  hlavní  subjekty,  tedy  účastníka  řízení  a  správní  orgán.  Ze  skupiny  „další  subjekty“ pak 

pojednávám  o  postavení  Ministerstva  vnitra  jako  dotčeného  orgánu,  který  vydává  závazné 

stanovisko.  Po  představení  jednotlivých  subjektů,  jejich  postavení,  práv  a  povinností  v řízení 

následují již samotné fáze řízení o správním vyhoštění před správním orgánem, počínaje fází před 

zahájením řízení o správním vyhoštění a konče vydáním rozhodnutí o správním vyhoštění. 

 

Třetí část práce je zaměřena na zkoumání jedné z překážek vyhoštění a tou je existence 

rodinného a soukromého života cizince v hostitelské zemi. Jedná se o překážku, která je jednak 

explicitně stanovená v zákoně o pobytu cizinců, ale také odvozena z rozhodovací praxe soudů. 

Z bohaté judikatury ESLP lze nalézt vodítko pro vnitrostátní orgány, jak postupovat při 

rozhodování o přiměřenosti vyhoštění ve vztahu k rodinnému a soukromému životu cizince. Jedná 

se o tzv. pětistupňový test proporcionality, který je v této části představen. V souvislosti s tímto 

testem jsou v jednotlivých případech řešených Soudem uvedena kritéria, ke kterým Soud přihlíží 

při hledání rovnováhy mezi zájmy státu na vyhoštění cizince a právem cizince na respektování 

jeho práva na rodinný a soukromý život. Cílem této podkapitoly je zjistit, zda existují jednotná 

kritéria při posuzování přiměřenosti vyhoštění a jeho zásahu do rodinného a soukromého života 

cizince.  Přičemž  zvláštní  skupinou  jsou  dlouhodobě  pobývající  cizinci,  u  nichž  je  toto  právo 

jednoznačně posíleno, proto nejsou v této části opomíjeni.  

 

V poslední část práce pojednávám o vnitrostátních prostředcích přezkumu rozhodnutí o 

správním vyhoštění. Nejprve představím institut odvolání, o němž rozhoduje nadřízený správní 

orgán.  V další  podkapitole  rozebírám  soudní  ochranou  proti  rozhodnutí  o  vyhoštění  v rámci 
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správního soudnictví. Cílem této části je odpovědět na otázku, zda český právní řád poskytuje 

dostatečně účinný prostředek ochrany proti vyhoštění. 
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1. ZÁKLADNÍ POJMY A ZAKOTVENÍ INSTITUTU SPRÁVNÍHO 

VYHOŠTĚNÍ 

Všeobecně přijímanou zásadou mezinárodního práva je, že státy disponují neodvozenou 

suverenitou, přičemž z této vyplývá mimo jiné i právo státu povolit či zakázat cizinci vstup na 

území, stanovit podmínky jeho vstupu nebo cizince vyhostit.  Otázkou však je, zda tak stát může 

činit dle libosti nebo je jeho absolutní suverenita v této oblasti něčím omezena. 6 Novodobí autoři 

zdůrazňují,  že  v současnosti  jsou  státy  v této  oblasti  omezeny  smluvním  právem  a  kogentními 

normami mezinárodního práva týkajícími se ochrany lidských práv. 7  

 

1.1. Pojem vyhoštění cizince  

Vyhoštění je v praxi a terminologii cizineckého práva nazývané též jako nucené 

vycestování, návrat, refoulement, expulze, deportace nebo deport.8  

 

V oblasti  mezinárodního  práva  se  vyhoštěním  rozumí  jakékoliv  opatření  státu  nutící 

cizince  k  nedobrovolnému  opuštění  území,  vyjma  extradice.    Ústavní  soud  ČR  v nálezu  č. 

159/1998 Sb.9 konstatuje, že vyhoštění ve světle Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod  je  chápáno  jako  autonomní  institut  nezávislý  na  definici  podle  vnitrostátního  práva  a 

definuje vyhoštění jako „jakékoli opatření vynucující odjezd cizince z území, vyjma extradice“, 

přičemž  není  rozhodné,  jak  je  opatření  ve  vnitrostátním  právu  označováno,  pokud  vyvolává 

zamýšlený  účinek.  V tomto  nálezu  vychází  Ústavní  soud  z výkladové  zprávy  k čl.  1  odst.  1 

Protokolu č. 7 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod pojednávající o procesních 

zárukách cizince při vyhoštění.  

 

Co se týče práva EU, relevantní úpravu lze nalézt v návratové směrnici 10 rozlišující mezi 

pojmy  navrácení,  rozhodnutí  o  navrácení,  vyhoštění  a  rozhodnutí  o  vyhoštění.  Navrácením  je 

podle  této  proces  dobrovolného  nebo  nedobrovolného  splnění  povinnosti  navrácení  státního 

 
6 O přístupech teoretiků mezinárodního práva k otázce přijímání cizinců více v odborném článku POŘÍZEK, Pavel. 
Základní  teoretické  přístupy  k  otázce  přijímání  cizinců  na  území  státu.  Správní  právo  8/2012.  In:  ASPI  [právní 
informační systém]. s. 1-16. 
7 Tamtéž. s. 12. 
8 HRADEČNÁ, Pavla a kol. Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců: situace v ČR a ve vybraných evropských 
zemí. op. cit., s. 187. 
9 Nález Ústavního soudu (dále jen jako „ÚS“) ze dne 13. 5. 1998, sp. zn. Pl.ÚS 25/97, č. 159/1998 Sb. 
10 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech 
v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (dále jen jako „návratová 
směrnice“). 
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příslušníka třetí země do země původu, do tranzitní či jiné mezinárodní smlouvou sjednané země 

nebo do jiné třetí země. 11 Rozhodnutím o navrácení se rozumí akt vnitrostátního orgánu, jímž je 

orgán správní nebo soudní, obsahující dva prvky. Prvním z těchto je konstitutivní nebo 

deklaratorní rozhodnutí o neoprávněnosti pobytu, druhým pak uložení povinnosti návratu.12 Co se 

týče  samotného  vyhoštění  (expulsion,  expulsé),  tím  se  dle  směrnice  rozumí  výkon  povinnosti 

návratu, tzn. faktické vypravení cizince z území hostitelského státu.13 Rozhodnutím o vyhoštění se 

potom  rozumí  rozhodnutí  o  výkonu  povinnosti  navrácení,  přičemž  toto  rozhodnutí  může  být 

vydáno  současně  s  rozhodnutím  o  navrácení  v jednofázovém  řízení  nebo  samostatně  v řízení 

dvoufázovém.14 V českém právním řádu tomuto jednofázovému řízení odpovídá řízení o správním 

vyhoštění podle zákona o pobytu cizinců, dvoufázové řízení je pak uplatňováno v právu trestním. 

 

V českém  právním  řádu,  a  sice  v Listině  základních  práv  a  svobod 15  (dále  jen  jako 

„Listina“), je zakotven zákaz nutit občany k opuštění území ČR. Odlišný režim se však vztahuje 

na  cizince,  ti  podle  Listiny  mohou  být  vyhoštěni  ze  zákonem  stanovených  důvodů.  Vyhostit 

cizince  lze  na  základně  správního  rozhodnutí  o  vyhoštění  nebo  trestního  rozsudku,  kterým  se 

cizinci ukládá trest vyhoštění.  

1.1.1. Správní vyhoštění a trest vyhoštění  

Definice správního vyhoštění se nachází v zákoně o pobytu cizinců. Ten vyhoštění definuje 

jako „ukončení pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením doby k vycestování z území 

a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území“ 16. Správním vyhoštěním se tedy nuceně 

ukončuje pobyt cizince na území ČR a zároveň se mu stanovuje povinnost v předem vymezené 

lhůtě vycestovat z území ČR. Součástí správního vyhoštění je i stanovení doby zákazu vstupu, 17 

která je stanovena horní hranicí a odpovídá míře závažnosti důvodu vyhoštění.  

 

 
11 Čl. 3 bod 3 návratové směrnice. 
12 Čl. 3 bod 4 návratové směrnice. 
13 Čl. 3 bod 5 návratové směrnice. 
14 Doporučení Komise (EU) č. 2017/2338 ze dne 16. listopadu 2017, o zavedení společné „příručky k navracení osob“, 
kterou mají příslušné orgány členských států používat při plnění úkolů souvisejících s navrácením osob. Úř. Věst. 
L339.   
15 Čl. 14 Ústavního zákona č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod. 
16§ 118 odst. 1 věta první zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
17 Návratová směrnice nespojuje automaticky rozhodnutí o navrácení se zákazem vstupu. Zákaz vstupu je součástí 
rozhodnutí  o  navrácení  v případech,  kdy  nebyla  poskytnuta  lhůta  k dobrovolnému  opuštění  území,  nebo  jestliže 
nebyla splněna povinnost návratu. HRADEČNÁ, Pavla a kol. Řešení otázek neoprávněného pobytu cizinců: situace v 
ČR a ve vybraných evropských zemí. op. cit., s. 191 a čl. 11 návratové směrnice. 
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O správním vyhoštění rozhoduje správní orgán a v rozhodnutí o vyhoštění vymezuje dvě 

povinnosti.  První  z nich  je  pozitivní  povinnost  opustit  území.  Druhou  je  negativně  stanovená 

povinnost zdržet se vstupu a pobytu na území. Územím se pro občany Evropské unie a jejich 

rodinné příslušníky rozumí celé území České republiky, kdežto pro cizince ze třetích zemí platí 

zákaz vstupu do všech členských států EU.18   

 

Ústavní soud19 považuje správní vyhoštění za opatření sui generis, jehož hlavním účelem 

je regulace nelegálního přistěhovalectví.20 Judikatura uvádí, že správní vyhoštění není sankcí, ale 

„specifickým preventivním opatřením v oblasti kontroly přistěhovalectví“ 21.  

 

Sankcí  je  v českém  právním  řádu  pouze  trest  vyhoštění  ukládaný  na  základě  zákona  č. 

40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen jako „trestní zákoník“). Jedná se o druhou formu vyhoštění. 

Trest  vyhoštění  je  jedním  z druhů  trestněprávních  sankcí  uvedených  v taxativním  výčtu  §  52 

trestního zákoníku a vztahují se na něj normy trestního práva. Trest vyhoštění je chápán jako odnětí 

práva cizince k dalšímu pobytu na území České republiky a jeho fyzické přemístění do jiného 

státu.22  Stejně  jako  u  správního  vyhoštění  jsou  u  trestu  vyhoštění  stanoveny  dvě  povinnosti-

povinnost  vycestovat  z území  a  negativní  povinnost  zdržovat  se  po  dobu  výkonu  trestu  mimo 

území. Hlavním účelem trestu vyhoštění je zabránit cizinci v dalším páchání trestní činnosti na 

území České republiky.23  

 

O  trestu  vyhoštění  rozhoduje  soud 24  nikoliv  správní  orgán.  Soudu  je  svěřen  výkon 

rozhodnutí.25  Trest  je  vykonatelný  po  právní  moci  rozsudku,  kterým  se  trest  vyhoštění  cizinci 

ukládá. Soud může cizinci trest vyhoštění uložit buď jako samostatný trest za jakýkoliv trestný čin 

nebo vedle jiného trestu, vyjma trestu zákazu pobytu. 26 Zpravidla se trest vyhoštění ukládá za 

nejzávažnější  trestné  činy,  jakými  jsou  například  obchodování  s  drogami  či  se  zbraněmi, 

organizovaná prostituce a terorismus.27  

 
18 Bližší pojednání o jednotlivých kategoriích cizinců je v podkapitole 1.1.2. Cizinec.  
19 Nález ÚS č. 159/1998 Sb., op. cit. 
20 K tomu srov. rozsudek ESLP ve věci Maaouia v. Francii ze dne 5. 10. 2000, stížnost č. 39652/98. 
21 Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu (dále jen jako „NSS“) ze dne 14. 7. 2005, č. j. 5 Azs 94/2005-52. 
22 JELÍNEK, Jiří. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 6. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 433.   
23 Tamtéž.    
24 Čl. 40 bod 1 Ústavy zní „Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“. 
25 § 315 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
26 Tamtéž. 
27 DRAŠTÍK, Antonín; DURDÍK, Tomáš; FREMR, Robert; RŮŽIČKA, Miroslav; SOTOLÁŘ, Alexander. Trestní 
zákoník: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. In: ASPI [právní informační systém]. 
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Trest vyhoštění může soud uložit na dobu určitou, ve výměře od jednoho roku do deseti 

let,  anebo  na  dobu  neurčitou.28  Vyhoštění  cizince  na  dobu  neurčitou,  jinak  řečeno  navždy, 

představuje značný zásah do jeho svobody pohybu a pobytu. Z tohoto důvodu je nutné, aby soud 

při stanovení takového trestu pečlivě zvážil vhodnost a přípustnost takového trestu a nerozhodl 

zcela zjevně neproporcionálně.29 Uložit takový trest je podle Ústavního soudu možné pouze pokud 

náprava pachatele není možná. 30 

 

Trestní zákoník i zákon o pobytu cizinců reflektují zásady a závazky, kterými je Česká 

republika vázána z mezinárodního práva. Jedná se o zakotvení případů, kdy se vyhoštění neuloží. 

Jmenovitě, pokud se nepodařilo zjistit státní příslušnost pachatele, pachateli byl udělen azyl nebo 

doplňková ochrana, pachatel má na území České republiky povolen trvalý pobyt a jeho vyhoštění 

by bylo v rozporu se zájmem na spojování rodin nebo pokud by došlo k narušení zásady non-

refoulment31. Trestní zákoník, stejně jako zákon o pobytu cizinců, zakotvuje speciální postavení 

občanů EU a jejich rodinných příslušníků. Ti mohou být vyhoštěni jen ve výjimečných případech, 

kdy jsou shledány vážné důvody ohrožení bezpečnosti státu nebo veřejného pořádku.  

 

Svými  důsledky  i  právní  úpravou  se  trest  vyhoštění  v  mnohém  podobá  správnímu 

vyhoštění,  ale  právní  teorie  tyto  instituty  neztotožňuje  a  Nejvyšší  soud  (dále  jen  jako  „NS“) 

dokonce  konstatoval,  že  „každé  z  těchto  rozhodnutí  má  zcela  odlišný  charakter,  řídí  se  výkon 

každého z nich vlastní právní úpravou, a proto i okolnosti rozhodné pro určení vykonatelnosti 

trestu vyhoštění a zákazu pobytu (správního vyhoštění) je nutné dovozovat podle právní úpravy, z 

níž  vycházejí“32.  S tímto  výrokem  lze  polemizovat,  jelikož,  dle  mého  názoru,  obě  rozhodnutí 

zasahují stejnou měrou do cizincových práv a svobod. V obou případech se jedná o značný zásah 

do cizincovy svobody pohybu a pobytu, která je zakotvena v Listině i v mezinárodních 

dokumentech.   Z  pohledu  vyhoštěného  cizince  jsou  tedy  rozdíly  mezi  těmito  dvěma  instituty 

 
28 § 80 odst. 1 trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 
29 Usnesení NS ze dne 21. 5. 2004, sp. zn. 11 Tdo 575/2004. 
30 Nález ÚS ze dne 5. 11. 1997, sp. zn. II.ÚS 171/97. 
31  Princip  non-refoulement  neboli  princip  nenavrácení  je  základním  principem  v uprchlickém  právu.  Jedná  se  o 
závazek státu nenavracet cizince do země, kde by mu hrozilo porušování jeho základních práv. Tato povinnost státům 
vyplývá z mezinárodních smluv. Princip non-refoulement je pro uprchlické právo tak zásadním principem, že se část 
nauky  přiklání  k tomu,  že  se  jedná  o  mezinárodní  obyčej.  Více  o  principu  non-refoulement  v SMUTNÁ,  Anna. 
Princip non-refoulement v mezinárodním právu a právu Evropské unie: srovnání. Diplomová práce. Právnická fakulta 
Univerzity Karlovy. Praha, 2012. 
32 Usnesení NS ze dne 4. 6. 2008, sp. zn. 8 Tdo 643/2008, publikováno ve Sbírce trestních rozhodnutí pod č. [R 
27/2009 tr.]. 
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mizivé. V obou případech je cizinci ukončen pobyt, je mu stanovena povinnost do určité doby 

vycestovat z hostitelského státu a po určenou dobu mu je pobyt na území zakázán. 

1.1.2. Cizinec 

Subjektem  vyhoštění  je  cizinec.  Zákon  o  pobytu  cizinců  stanovuje  odlišný  režim  pro 

občany EU, jejich rodinné příslušníky a cizince ze třetích zemí. Vyhoštění občana ČR je výslovně 

zakázáno v čl. 14 odst. 4 větě druhé Listiny základních práv a svobod, která uvádí, že „občan 

nemůže být nucen k opuštění své vlasti.“  

 

Zákon o pobytu cizinců v § 1 odst. 2 definuje cizince jako „fyzickou osobu, která není 

státním  občanem  České  republiky33,  včetně  občana  Evropské  unie34“.  Zákon  cizince  vymezuje 

negativně jako každého člověka, který není občanem České republiky. Klíčovým aspektem je tedy 

určení občanství nebo státní příslušnost35 dané osoby. Jiné vztahy jako národnost a etnikum nejsou 

rozhodné. V českém právním řádu neexistuje legální definice občanství či občana. Definici nabízí 

teorie, která občanstvím rozumí „časově relativně trvalý, místně neomezený právní svazek, status 

(dle  některých  teoretiků  právní  vztah)  fyzické  osoby  a  státu,  který  je  proti  vůli  fyzické  osoby 

zpravidla  nezrušitelný,  na  jehož  základě  vznikají  jeho  subjektům  vzájemná  práva  a  povinnosti 

(závazky), které tak určují obsah státního občanství.“ 36 Cizincem je tedy každý jedinec, který je 

občanem  jiného  státu  než  ČR  nebo  není  občanem  žádného  státu,  tzv.  apatrida,  apolita  či 

bezdomovec.37  

 

Občan  ČR  je  automaticky  občanem  Unie.38  Naopak  ale  tento  vztah  neplatí  a  občan 

členského  států  je  nadále  cizincem,  byť  mu  je  mezi  cizinci  přiznáno  privilegované  postavení. 

Občanem Unie se rozumí občan členského státu Unie. S občanstvím Unie jsou spojena určitá práva 

 
33 Státní občanství České republiky upravuje zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o státním občanství České republiky“). 
34 Občanem Unie se podle čl. 20 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen jako „SFEU“) a též čl. 9 Smlouvy o 
Evropské Unii (dále jen jako „SEU“) rozumí „každá osoba, která má státní příslušnost členského státu“. 
35 Pojmy státní příslušnost (nationality) a státní občanství (citizenship) vyjadřují vazbu mezi osobou a státem. Státní 
příslušnost je pojímána z pohledu mezinárodního práva, kdežto občanství je více spjato s občanskými a politickými 
právy občana ke státu. Státní příslušnost je pojem širší, zahrnuje vazby fyzických i právnických osob k danému státu. 
VASILIEVA, Yanina. Státní občanství v rozhodovací praxi. Diplomová práce. Právnická fakulta Univerzity Karlovy. 
Praha, 2011, s. 9. 
36 PAVLÍČEK, Václav a kol. Ústavní právo a státověda. I. díl Obecná státověda. Praha: Linde, 2003. s. 62. 
37 K tomu srov. OUTRATA, Vladimír. Mezinárodní právo veřejné. I. vydání. Praha: Orbis, 1960. s. 129. 
38 Občanství Unie je upraveno v čl. 20 a násl. SFEU a v čl. 9-11 SEU. Čl. 20 SFEU uvádí „Zavádí se občanství Unie. 
Každá osoba, která má příslušnost členského státu, je občanem Unie. Občanství Unie doplňuje občanství členského 
státu, nenahrazuje je.“. 
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a svobody, které jsou zakotveny v primárním právu. Jedním ze stěžejních práv je právo volného 

pohybu. Toto právo je mimo jiné zakotveno v čl. 21 SFEU a dále konkretizováno ve směrnici o 

právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků na volný pohyb. 39 Na základě tohoto práva se 

občanům Unie zaručuje právo na vstup a pobyt v České republice, aniž by k tomu potřebovali 

jakékoliv další oprávnění. Tím není dotčena jejich ohlašovací povinnost v případě, že se na území 

ČR budou zdržovat déle než 30 dnů.40 

 

Stejné postavení jako občan Evropské unie má občan „státu, který je vázán mezinárodní 

smlouvou sjednanou s Evropskou unií, z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému 

právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském 

prostoru  (dále  jen  jako  „EHP“)“.41  Jedná  se  o  občany  Švýcarské  konfederace  a  občany  Norska, 

Islandu, Lichtenštejnska.  

 

Další  kategorií  cizinců  jsou  příslušníci  třetích  zemí.  Příslušníkem  třetí  země  je  podle 

návratové směrnice „osoba, která není občanem Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy a která 

není osobou požívající práva Společenství na volný pohyb ve smyslu čl. 2 odst. 5 Schengenského 

hraničního kodexu“. Schengenský hraniční kodex definuje státního příslušníka třetí země jako 

osobu nepožívající práva Společenství na volný pohyb. Osobami požívající práva Společenství na 

volný pohyb jsou občané EU a jejich rodinní příslušníci a občané EHS, Švýcarska a jejich rodinní 

příslušníci. Občané EU, EHS a Švýcarska jsou pro přehlednost dále v práci označováni pouze jako 

občané  EU/Unie  a  rodinní  příslušníci  těchto  občanů  jsou  souhrnně  označováni  jako  rodinní 

příslušníci občanů EU/Unie.  Všichni ostatní cizinci jsou považováni za příslušníky třetích zemí. 

 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zvláštní postavení mají příslušníci třetích zemí, kteří 

jsou zároveň rodinnými příslušníky občanů EU. Jim unijní právo zaručuje právo volného pohybu 

na základě jejich rodinného pouta k občanovi Unie, aniž by se přihlíželo k jejich státní příslušnosti. 

Rodinným příslušníkem občana EU se pro účely zákona o pobytu cizinců rozumí:42 

a) manžel, 

b) rodič občana EU mladšího 21 let, o kterého skutečně pečuje, 

c) potomek mladší 21 let nebo takový potomek manžela občana Evropské unie a 

 
39 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 4. 2004, o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. 
40 § 18 písm. c) v souvislosti s § 93 odst. 2 zákona o pobytu cizinců. 
41 § 1 odst. 3 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
42 § 15a zákon o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
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d) potomek nebo předek anebo potomek nebo předek manžela občana Evropské 

unie, kteří jsou závislý na péči občana EU nebo manžela občana EU. 

 

Za rodinného příslušníka zákon také považuje osobu, která nespadá pod žádnou z výše 

jmenovaných kategorií a) – d), prokáže-li, že je příbuzná s občanem EU a zároveň s ním před jeho 

vstupem na území žila ve společné domácnosti43, nebo je závislá na výživě či péči tohoto občana, 

nebo se ze zdravotních důvodů nedokáže bez osobní péče občana sama o sebe postarat, nebo má 

s občanem  EU  trvalý  partnerský  vztah,  který  není  manželstvím,  a  žije  s ním  ve  společné 

domácnosti. Oproti úpravě obsažené ve směrnici o právu občanů EU a jejich rodinných příslušníků 

na  volný  pohyb  toto  ustanovení  rozšiřuje  pojem  rodinného  příslušníka  a  je  tak  pro  rodinné 

příslušníky příznivější.  

 

1.2. Pojem rodinný a soukromý život  

Právo  na  respektování  rodinného  a  soukromého  života  je  základním  lidským  právem 

každého člověka, a tedy i cizince, který má být vyhoštěn z území či kterému má být odepřen vstup 

na území. K naplnění tohoto práva je potřeba, aby byl zjištěn rozsah práva a ověřen jeho materiální 

obsah. Právní předpisy na mezinárodní, unijní i vnitrostátní úrovni toto právo garantují, avšak 

žádný z pramenů práva uceleně nedefinuje, co všechno pod pojem rodinný a soukromý život patří 

a na jaké vztahy dopadá.  

 

Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 19. 4. 2016, č. j. 3 Azs 96/2015-44 konstatoval, 

že „zásah do soukromého nebo rodinného života cizince, není věcí správního uvážení správního 

orgánu, ale otázkou interpretace a aplikace neurčitého právního pojmu. Jinak řečeno, § 174a 

zákona o pobytu cizinců nenabízí žádný prostor pro užití diskrečního oprávnění; jde tedy ryze o 

otázku  interpretace  a  aplikace  práva,  jejíž  přezkum  správními  soudy  není  (na  rozdíl  od  užití 

správního uvážení) nikterak omezen.“ Prvním krokem při přezkumu přiměřenosti vyhoštění do 

soukromého  a  rodinného  života  cizince  je  interpretace  a  aplikace  těchto  neurčitých  právních 

pojmů.  Všechna rozhodnutí soudů týkající se práva cizince na respektování jeho rodinného či 

soukromého života postupně dotváří ucelený obraz o těchto pojmech a měla by být předpokladem 

 
43 Společnou domácností podle rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 7. 2008, č. j. 9 Ca 275/2007-43 a podle 
vymezení  v občanském  zákoníku,  se  rozumí  „domácnost  tvořenou  fyzickými  osobami,  které  spolu  trvale  žijí  a 
společně uhrazují náklady na své potřeby.“. 
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k větší právní jistotě, jejíž součástí jsou jak předvídatelnost práva, tak i předvídatelnost postupu 

státních orgánů.  

1.2.1. Rodinný život  

S pojmem  rodinný  život  úzce  souvisí  pojem  rodina  a  její  vymezení.  Neexistuje  žádná 

právní  definice  rodiny  a  rodinného  života 44  ani  jednotná  kritéria,  podle  kterých  by  soudy 

posuzovaly,  které  vztahy  lze  ještě  podřadit  pod  rodinný  život  a  které  již  nikoliv.  Je  však 

nepochybné, že rodina je základní jednotkou společnosti, která si zasluhuje náležitou ochranu. 45 

Koncept práva na rodinný život vychází z teze, že nepostradatelnou součástí práva na respektování 

rodinného  života  je  právo  žít  společně,  tak  aby  se  mohly  rodinné  vztahy  a  vazby  rozvíjet,46  a 

možnost nacházet se ve vzájemné blízkosti s členy rodiny47.48   

 

Z rozhodovací praxe soudů vychází dvě skutečnosti. První je, že v souvislosti se 

společenským rozvojem soudy rozšiřují pojem rodinný život i na vztahy fakticky vzniklé mimo 

manželství či příbuzenství. Druhou skutečností je, že vztahů, které jsou svým faktickým výkonem 

velmi podobné vztahům rodinným, avšak z určitého důvodu je nelze pod vztahy rodinné podřadit 

a nelze jim tedy přiznat ochranu v rámci rodinného života, soudy poskytují ochranu alespoň jako 

výkonu života soukromého.  

 

Předně  je  třeba  uvést,  že  mezinárodní  smlouvy  a  vnitrostátní  právní  předpisy  chrání 

rodinný život jako vztahy mezi členy rodiny, které jsou faktické, založené na skutečné existenci 

osobních  rodinných  vazeb  a  nikoli  formální,  které  vznikly  účelově,  aby  obešly  migračních 

předpisy. Taková jednání in fraudem legis totiž nepožívají právní ochrany. Jedná se především o 

účelově uzavíraná manželství, tzv. manželství na oko, či účelová prohlášení souhlasu, jímž bylo 

určeno otcovství.49 Právní ochranu požívají vztahy mezi členy rodiny, které existují de facto, a ne 

pouze vztahy de iure či pouze vztahy založené na biologickém poutu. Přičemž je nutno dodat, že 

 
44 Nalézt jednotnou definici pojmu rodina je obtížné, neboť se její chápání může v jednotlivých regionech lišit. Podle 
Výboru pro lidská práva je nutné vykládat pojem rodina v kulturních souvislostech. FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění 
cizinců v mezinárodním právu. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2018. s. 98. 
45 Např. Čl. 23 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, čl. 16 odst. 3 Všeobecné deklarace 
lidských práv nebo čl. 10 odst. 1 Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
46 Rozsudek ESLP ve věci Marckx v. Belgie, ze dne 13. 6. 1979, stížnost číslo 6833/74, bod 31. 
47 Enjoy each other's company. European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private 
and family life, home and correspondence. echr.coe.int, dostupné online: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf., bod 246. 
48 Rozsudek ESLP ve věci Olsson v. Švédsko, ze dne 24. 3. 1988, stížnost č. 10465/83, bod 59. 
49 Např. ustanovení § 87l zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
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podstatným znakem rodiny ve smyslu článku 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod není 

ani legitimita vztahu na základě normy vnitrostátní práva.50 

 

Z judikatury vyplývá, že Soud rozlišuje dvě kategorie rodinných vztahů, které spadají pod 

rodinný život podle čl. 8 Úmluvy. Do první kategorie spadají vztahy mezi členy nukleární rodiny, 

to  jest  vztahy  mezi  rodiči  a  nezletilými  dětmi  a  vztahy  mezi  manžely.  Na  tyto  vztahy  soud 

uplatňuje speciální režim, kdy blízké osobní vazby se mezi těmito osobami presumují a stát musí 

prokázat, že tato pouta již zanikla nebo nikdy neexistovala. Druhou kategorií jsou skutečné vztahy 

mezi členy širší rodiny. Z rozhodnutí soudu je patrné, že tyto vztahy požívají stejné ochrany, pouze 

pokud je mezi osobami kromě citové vazby i prvek závislosti. V ostatních případech je 

uplatňována ochrana menší. Menší ochrana je také uplatňována na vztahy rodičů a dospělých dětí 

či dětí s vlastními potomky, pokud v těchto nebyl prokázán dostatečný prvek závislosti. 51 

 

Primárně tedy pod pojem rodinný život spadají vztahy mezi manžely a vztahy mezi rodiči 

a dětmi. Čl. 8 Úmluvy chrání rodinný život manželů, jejichž svazek je právně uznán, ale také 

svazky mimomanželské, u kterých je jedním ze stěžejních faktorů dlouhodobost soužití osob. U 

manželství (a nejen u něj) se musí jednat o vztahy, které jsou považované za pravé, nikoli právně,52 

ale fakticky. Soud vyslovil též zásadu, že právo na respektování soukromého a rodinného života, 

ve  smyslu  čl.  8,  se  vztahuje  i  na  homosexuální  páry,  a  to  za  stejných  podmínek  jako  na  páry 

heterosexuální.53 Dalšími vztahy patřícími do první kategorie jsou vztahy mezi rodiči a dětmi. 

Základním elementem rodinného života mezi rodičem a dítětem je právo rozvíjet jejich rodinné 

vazby a jakékoliv opatření státu, které brání výkonu tohoto práva, je považováno za zásah do 

rodinného života ve smyslu čl. 8 Úmluvy. 54 Rodinný život mezi dítětem a rodiči vzniká ipso iure 

 
50  V rozhodnutí  Marckx  v.  Belgie  bodu  31:  „Article  8  makes  no  distinction  between  the  "legitimate"  and  the 
"illegitimate" family. Such a distinction would not be consonant with the word "everyone", and this is confirmed by 
Article  14  with  its  prohibition,  in  the  enjoyment  of  the  rights  and  freedoms  enshrined  in  the  Convention,  of 
discrimination grounded on "birth".“ v ROZUMEK, Martin; VRÁTNÁ, Pavla. Právo cizince na rodinný život. Praha: 
Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), 2003., s. 31. 
51 Více v European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family life, home and 
correspondence, op. cit., body 309-313. 
52Například pár, který uzavře církevní sňatek, který není vnitrostátním právem uznán, může spadat do působnosti 
rodinného života ve smyslu článku 8 Úmluvy.  
53 Tuto zásadu poprvé konstatoval ESLP ve věci Schalk a Kopf v. Rakousko, ze dne 24. 6. 2010, stížnost č. 30141/04. 
54 Rozsudek ESLP ve věci Monory v. Rumunsko a Maďarsko, ze dne 5. 4. 2005, stížnost č. 71099/01, bod 70; rozsudek 
ESLP ve věci Zorica Jovanović v. Srbsko, ze dne 26. 3. 2013, stížnost č. 21794/08, bod 68; rozsudek ESLP ve věci 
Kutzner v. Německo, ze dne 26. 2. 2002, stížnost č. 46544/99, bod 58; rozsudek ESLP ve věci Elsholz v. Německo, 
ze dne 13. 7. 2000, stížnost č. 25735/94, bod 43; rozsudek ESLP ve věci K. a T. v. Finsko, ze dne 12. 7. 2001, stížnost 
č. 25702/94, bod 151. 
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již od jeho narození.55 V případech, ve kterých se rozhoduje o zásahu do práv nezletilého dítěte je 

třeba vždy brát v potaz nejlepší zájem dítěte.  

 

Vztahy mezi vzdálenějšími příbuznými jsou například vztahy mezi sourozenci, prarodiči a 

vnoučaty,56  strýcem/tetou  a  synovcem/neteří.57  U  těchto  vztahů  není  předpokládána  existence 

skutečných  osobních  vazeb  a  musí  být  v konkrétním  případě  vždy  prokázána.  Posuzuje  se 

například, zda osoby spolu žijí ve společné domácnosti nebo zda spolu udržují osobní kontakt. 

Spíše než k formální stránce vztahů, přihlíží soud k pevnosti a skutečnému fungování konkrétního 

vztahu stěžovatele a rodinného příslušníka. Rozhodující je tedy fakticita a intenzita vztahu mezi 

dotyčnými osobami. Ve většině případů soud konstatuje, že nebylo porušeno právo na 

respektování rodinného života cizince právě z důvodu nedostatečně silných vazeb mezi 

jednotlivci.  

1.2.2. Soukromý život  

Judikatura týkající se zásahu do rodinného života cizince při vyhoštění je rozsáhlejší než 

ta  řešící  zásah  do  života  soukromého.  Obecně  je  oblast  ochrany  rodinného  života  ve  vztahu 

k vyhoštění  dle  mého  názoru  mnohem  lépe  pokryta.  Příčinu  shledávám  ve  skutečnosti,  že  do 

soukromého  života  spadají  různorodé  sféry  jednotlivcova  života,  a  tak  je  obtížné  najít  nějaké 

obecné východisko jako tomu je u rodinného života. Soukromý život je tvořen celou řadou vztahů, 

které na rozdíl od rodinného života nemusejí mít žádný společný prvek. Navíc se chápání této 

sféry neustále vyvíjí a rozšiřuje. 

 

Závěr  o  nemožnosti  vyčerpávajícím  způsobem  uchopit  všechny  aspekty  spadající  do 

soukromého  života  Soud  nesčetněkrát  zopakoval.  Učinil  tak  například  v kauze  Niemietz  v. 

Německo,  kde  konstatoval,  že  pojem  soukromý  život  je  koncept  tak  široký,  že  jej  nelze 

vyčerpávajícím způsobem definovat. Dále konstatoval, že „není možné pojem restriktivně omezit 

pouze na vnitřní vztahy, nýbrž je nutné posuzovat ho jako možnost navazovat a rozvíjet vztahy 

s vnějším světem a s jinými lidmi“58. Soukromý život zahrnuje více aspektů jedincova života, jeho 

 
55 Rozsudek ESLP ve věci Berrehab v. Nizozemí, ze dne 21. 6. 1988, stížnost č. 10730/84, bod 21. Tento výrok se 
vztahoval na děti narozené v manželství. Na základě rovnosti manželských a nemanželských dětí neshledávám žádný 
problém, pokud závěr Soudu vztáhnu na všechny děti.  
56 Rozsudek ve věci Marckx v. Belgie, ze dne 13. 6. 1979, stížnost číslo 6833/74, bod 45. 
57 ROZUMEK, Martin; VRÁTNÁ, Pavla. Právo cizince na rodinný život. op. cit., s. 33. 
58 Rozsudek ESLP ve věci Niemietz v. Německo, 16. 12. 1992, stížnost č. 13710/88, bod 29. 
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fyzickou i sociální identitu. 59  Rozumí se jím právo na soukromý společenský život, který může 

zahrnovat  profesní  činnost,  obchodní  činnost  či  jiné  sociální  aktivity. 60  Článek  8  primárně 

garantuje právo na rozvoj osobnosti jednotlivce ve vztahu s dalšími lidskými bytostmi. 61 V praxi 

soudy pod soukromý život subsumují aspekty jednotlivcova života, které jsou hodny ochrany, ale 

nelze je podřadit pod pojem rodinný život. 62 Ve věci Evans v. Spojené království 63 Soud shrnul 

soukromý život následovně: „soukromý život je široký pojem zahrnující mimo jiné aspekty fyzické 

a  sociální  identity  jednotlivce,  včetně  práva  na  osobní  autonomii,  osobní  rozvoj  a  vytváření  a 

rozvíjení vztahů s jinými lidskými bytostmi a vnějším světem“.64 

 

Ve věci Slivenko v. Lotyšsko 65 Soud poprvé výslovně konstatoval, že soukromý život má 

u usazených migrantů, kteří mají být vyhoštěni autonomní postavení. 66 V tomto rozhodnutí Soud 

také poprvé striktně oddělil zkoumání existence obou práv.67 Jednalo se o případ dvou 

stěžovatelek,  matky  a  dcery,  ruského  občanství,  které  byly  po  rozpadu  Sovětského  svazu 

vyhoštěny  z Lotyšska.  Matka  přijela  do  Lotyšska,  když  ji  byl  jeden  měsíc,  v Lotyšsku  žila  do 

svých 40 let, navštěvovala zde školu, našla si zde zaměstnání a vdala se. Dcera se v Lotyšsku 

narodila a žila zde do svých 18 let, kdy dokončovala střední školu. Soud shledal porušení čl. 8 a 

konstatoval: „Je nesporné, že stěžovatelky opustily Lotyšsko proti své vůli, v důsledku 

neúspěšného výsledku řízení o legálnosti jejich pobytu v Lotyšsku. Byly tak vyhoštěny ze země, kde 

nepřetržitě od narození rozvíjely sítě osobních a ekonomických vztahů, které tvoří soukromý život 

každé lidské bytosti. […].“68  

 

Stejně  extenzivně  je  soukromý  život  vykládán  i  Ústavním  soudem  ČR,  který  ve  svém 

nálezu ze dne 22. 3. 2011. sp. zn. Pl. ÚS 24/10 konstatuje: „"zcela zvláštní respekt a ochranu 

požívá v liberálních demokratických státech základní právo na nerušený soukromý život osoby (čl. 

 
59 Rozsudek ESLP ve věci S. a Marper v. Spojené království, ze dne 4. 12. 2008, stížnosti č. 30562/04 a 30566/04. 
60 European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family life, home and 
correspondence, op. cit., s. 19, bod 61. 
61 Rozsudek ESLP ve věci Botta v. Itálie, ze dne 24. 2. 1998, stížnost č. 21439/93. 
62 V rozsudku ESLP ve věci Paradiso a Campanelli v. Itálie, ze dne 24. 1. 2017, stížnost č. 25358/12, soud konstatoval, 
že vztah mezi dospělým a dítětem mezi kterými není žádná biologická ani právní vazba nespadá pod rozsah rodinného 
života, ale může spadat do rozsahu soukromého života.  
63 Rozsudek ESLP ve věci Evans v. Spojené království, ze dne 10. 4. 2007, stížnost č. 6339/05. 
64 Tamtéž. 
65 Rozsudek ESLP ve věci Slivenko v. Lotyšsko, ze dne 9. 10. 2003, stížnost č. 48321/99.  
66 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s.112. 
67 Tamtéž, s. 113. 
68  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 868-869. 
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10 odst. 2 Listiny)."69 Primární funkcí práva na respekt k soukromému životu je zajistit prostor pro 

rozvoj a seberealizaci individuální osobnosti. Vedle tradičního vymezení soukromí v jeho 

prostorové dimenzi (ochrana obydlí v širším slova smyslu) a v souvislosti s autonomní existencí a 

veřejnou mocí nerušenou tvorbou sociálních vztahů (v manželství, v rodině, ve společnosti), právo 

na respekt k soukromému životu zahrnuje i garanci sebeurčení ve smyslu zásadního rozhodování 

jednotlivce  o  sobě  samém.“  Takto  široce  pojímané  právo  na  respektování  soukromého  života 

představuje pro stát povinnost „jednat způsobem umožňující normální rozvoj těchto vztahů“70. 

 

Ochrana soukromého života však má své meze. K tomu například v odlišném stanovisku 

k nálezu ze dne 7. 4. 2010 sp. zn. Pl. I. ÚS 22/10 odkazuje disentující soudkyně na jurisprudenci 

ESLP, který sféru soukromého života dělí na ochranu soukromého prostoru (prostorové pojetí) a 

jiného prostoru, osobního a psychického, do kterého spadá prostor pro rozvoj jednotlivce jako 

individua a vztahy s jinými lidmi. „Čl. 8 chrání soukromý prostor, obojí, fyzický i psychologický, 

v  němž  se  mohou  lidé  vyvíjet  v  individuality  a  vztahovat  se  k  ostatním  kolem  sebe.  Tato 

volnost nedosahuje k ochraně všeho, co by kdo chtěl dělat, dokonce ani v privátním prostoru.“71 

 

V migračních  věcech  je  respekt  k  soukromému  životu  cizince  převážně  chápán  jako 

přiměřené  nezasahování  do  cizincova  prostoru,  který  si  vytvořil  ve  vztahu  k vnějšímu  světu. 

Vnějším  světem  se  rozumí  oblast  vytvořených  sociálních,  ekonomických,  kulturních  a  jiných 

vztahů v hostitelské zemi. Soukromý život cizince je oblast jeho života, ve které se rozvíjí jako 

individuum ve vztahu k vnějšímu světu, ve vztahu k dalším lidem a ve vztahu k hostitelskému 

státu. Souhrnně do něj patří „veškeré sociální vazby mezi usazenými migranty a komunitou, ve 

které žijí“72.  

 

Ráda  bych  tedy  shrnula,  že  i  přes  existenci  relativně  bohaté  judikatury  týkající  se 

problematiky práva na soukromý a rodinný život nejsou dle mého mínění tyto pojmy obsahově 

zcela vyčerpány, a to zejména pojem soukromý život. Neexistuje, a stěží si lze představit, že by 

někdy  v budoucnu  existoval  taxativní  výčet  vztahů,  který  by  pod  rodinný  či  soukromý  život 

spadal, neboť se výklad a aplikace práva neustále vyvíjí a tím dochází ke zkvalitňování práva. 

 
69 S odkazem na nález ÚS ze dne 2. 11. 2009, sp. zn. II. ÚS 2048/09. 
70 Nález ÚS ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99. 
71 Disentující stanovisko k nálezu ÚS ze dne 7. 4. 2010 sp. zn. Pl. I.ÚS 22/10.  
72 Tamtéž. 
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Výklad pojmů soukromý a rodinný život ESLP je kazuistický, kdy význam těchto pojmů ESLP 

zpřesňuje postupně v rámci jednotlivých případů.  

 

1.3. Související právní předpisy 

Základní právo na respektování soukromého a rodinného života je obecně garantováno ve 

vícero lidskoprávních  katalozích,  a  to  na  mezinárodní,  unijní  i  vnitrostátní  úrovni.  V těchto 

katalozích je toto právo formulované obecně a je zaručeno všem bez rozdílu. Zásah do tohoto 

práva  může  být  i  jednou  z lidskoprávních  překážek  vyhoštění.  I  právní  předpisy  upravující 

vyhoštění v sobě obsahují ustanovení týkající se práva na respektování soukromého a rodinného 

života. Jeho explicitní zakotvení v těchto právních předpisech dokazuje, že toto základní právo je 

s vyhoštěním úzce spjato. Cílem této kapitoly je představit některé právní předpisy související jak 

se správním vyhoštěním, tak s tímto základním právem a to konkrétně ty, které jsou nejdůležitější 

pro samotnou práci.  

 

V českém právním řádu je řízení o správním vyhoštění upraveno především 73 v zákoně č. 

326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen 

jako  „zákon  o  pobytu  cizinců“  nebo  „ZPC“).  Zákon  o  pobytu  cizinců  je  hmotněprávním  i 

procesním předpisem. Primárně se na řízení o správním vyhoštění aplikuje zákon o pobytu cizinců 

a nestanoví-li tento jiný postup, užije se subsidiárně zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen 

jako  „správní  řád“  nebo  „SŘ“).74  Zákon  o  pobytu  cizinců  upravuje  správní  vyhoštění  cizince 

zejména v hlavě X. nazvané správní vyhoštění. Některé související instituty jsou dále upraveny 

v hlavě  XI.  a  XII.  a  prostředky  ochrany  proti  rozhodnutí  o  správním  vyhoštění  jsou  upraveny 

v hlavě XVII. Stěžejní ustanovení, z nichž se odvíjí zaměření této práce představuje § 119a odst. 

2 a § 120 odst. 4 zákona o pobytu cizinců, která stanoví, že rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, 

jestliže jeho důsledkem by byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. 

Vnitrostátní zákon tedy znemožňuje vydání rozhodnutí o vyhoštění v případě, že by byla zjištěna 

nepřiměřenost takového rozhodnutí. 

 

 
73 Některých aspektů problematiky řízení se dotýkají i další zákony a podzákonné právních předpisy. Těmito zákony 
jsou například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a další.   
74 Subsidiarita správního řádu je zakotvena v § 1 odst. 2 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
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Od  vstupu  České  republiky  do  EU  je  vnitrostátní  úprava  řízení  o  správním  vyhoštění 

značně ovlivněna unijním právem a musí s ním být v souladu.75 Ve Smlouvě o fungování Evropské 

unie (dále jen jako „SFEU“)76 a též ve Smlouvě o Evropské unii (dále jen jako „SEU“) (dohromady 

dále  jen  jako  „Smlouvy“),  je  zakotvená  společná  politika  azylu,  přistěhovalectví  a  ochrany 

vnějších  hranic  v rámci  Unie.  Cílem  společné  migrační  politiky  je  zajištění  účinných  řízení 

v oblasti  migrace,  spravedlivé  zacházení  s oprávněně  pobývajícími  cizinci  a  předcházení  a  boj 

proti  nelegální  migraci.77  Právě  vyhoštění  je  jedním  z nástrojů  boje  proti  nelegální  migraci.  V 

oblasti nelegální migrace, včetně procesu vyhoštění, má Evropský parlament a Rada pravomoc 

vydávat v rámci řádného legislativního procesu opatření k její regulaci78, a to formou sekundárních 

právních předpisů, tedy nařízení, směrnic či rozhodnutí.79 

 

Jednou ze stěžejních směrnic, která upravuje komplexně společné normy a postupy v řízení 

o vyhoštění cizinců je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků třetích zemí (dále jen jako „návratová směrnice“). Návratová 

směrnice rámcově vymezuje fáze postupu při vyhoštění cizinců ze třetích zemí a uvádí základní 

procesní  prostředky  ochrany  cizince.  Cílem  směrnice  je  snaha  o  vytvoření  koordinovaného 

postupu mezi členskými státy tak, aby se zvýšila účinnost postupů při vyhošťování příslušníků 

třetích  zemí  a  zároveň,  aby  byla  zcela  respektována  jejich  základní  práva.  Konkrétní  procesní 

postupy  řízení  o  vyhoštění  jsou  promítnuty  do  zákona  o  pobytu  cizinců.  Návratová  směrnice 

nevylučuje odlišnou vnitrostátní úpravu, pokud bude slučitelná s návratovou směrnicí a nebude 

pro  příslušníky  třetích  zemí  přísnější.  V ZPC  shledávám  ve  vztahu  k cizinci  příznivější  právní 

úpravu i proto, že výslovně stanovuje nemožnost vydání rozhodnutí o vyhoštění, je-li vyhoštěním 

nepřiměřeně zasaženo jak do rodinného, tak i do soukromého života cizince. Směrnice však žádné 

takové ustanovení neobsahuje. Ve své preambuli a v čl. 5 směrnice stanoví, že by členské státy 

měly při provedení směrnice zohlednit zejména rodinný život příslušníků třetích zemí. Nejen, že 

 
75 Zákon o pobytu cizinců začal například rozlišovat mezi správním vyhoštěním cizince ze třetí země a občanem EU 
a jeho rodinným příslušníkem v návaznosti se vstupem do EU a s transpozicí unijního práva. Stalo se tak novelou 
zákona provedenou zákonem č. 217/2002 Sb.  
76 Kapitola 2 hlavy V. Smlouvy o fungování Evropské unie. 
77 Čl. 79. odst. 1 SFEU. 
78 Čl. 79 odst. 2 písm. c) SFEU.  
79 Nařízení mají obecnou působnost. Jsou bezprostředně závazná v členských státech a od svého vstupu v platnost 
mají  přednost  před  vnitrostátními  předpisy.  Směrnice  zavazují  jednotlivé  státy,  co  se  týče  cílů,  kterých  má  být 
dosaženo.  Jaké způsoby a prostředky jednotlivé členské státy zvolí k jejich dosažení a jak provedou směrnici je pak 
ponecháno na členském státě. Jednotlivec se směrnice může dovolat v případě, že ji daný stát nepromítl do svého 
právního řádu řádně a včas a tím došlo k zásahu do jeho práv. TOMÁŠEK, M., TÝČ, V. a kol. Právo Evropské unie. 
1. vydání. Praha: Leges, 2013. s. 107-111. 
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soukromý  život  směrnice  zcela  opomíjí,  ale  navíc  nestanovuje  nemožnost  vyhoštění  v případě 

nepřiměřeného zásahu do rodinného života. Je nejasné, z jakého důvodu nebyl soukromý život, i 

přes výslovný odkaz na čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod a na Listinu základních 

práv EU, ve směrnici zmíněn. 

 

Obecná pravidla o vyhoštění příslušníků třetích zemí podle návratové směrnice se nebudou 

aplikovat na příslušníky třetích zemí kteří jsou rodinnými příslušníky občana Unie a na občany 

Unie.80  Na  ně  se  vztahují  zvláštní  pravidla  podle  Směrnice  Evropského  parlamentu  a  Rady 

2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně 

se  pohybovat  a  pobývat  na  území  členských  států.81  Tyto  dvě  skupiny  cizinců  požívají  podle 

směrnice  právo  volného  pohybu,  které  představuje  jednu  ze  základních  svobod  vnitřního  trhu 

zakotvených v primárním právu EU.  Omezení této svobody je možné pouze z důvodu ochrany 

veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví. Opatření přijatá z důvodu ochrany 

veřejného pořádku nebo veřejné bezpečnosti musí být v souladu se zásadou přiměřenosti a musí 

být založena výlučně na osobním chování dotyčné osoby. 82 Předchozí odsouzení pro trestný čin 

samo o sobě přijetí takových opatření neodůvodňuje.83 Využívání institutu vyhoštění jako opatření, 

které má za následek podstatný zásah do těchto zaručených svobod, by proto mělo být omezeno. 

Při  vyhoštění  těchto  osob  by  měl  být  vždy  zohledněn  stupeň  jejich  integrace,  délka  pobytu  v 

hostitelském členském státě, věk, zdravotní stav, rodinné a ekonomické poměry a vazby na zemi 

původu.84 Občané EU a jejich rodinní příslušnici by měli být s rostoucí integrací v hostitelské zemi 

více chráněni před vyhoštěním. Ti, kteří v hostitelské zemi pobývají celý život nebo nezletilé děti 

mohou být vyhoštěni jen ve výjimečných případech souvisejících s veřejnou bezpečností. Toto 

privilegované postavení vyplývající z jejich unijního občanství, popř. rodinnému vztahu 

s občanem unie v případě rodinných příslušníků občana unie, ve spojení s dlouhodobým pobytem 

a vysokou mírou integrace v hostitelské zemi jim téměř zaručuje jejich nevyhostitelnost.  

 

 
80 Návratová směrnice se podle čl. 2 odst. 3 nevztahuje na osoby požívající práva Společenství na volný pohyb. 
81 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných 
příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států. Úř. Věst. L 158, 30.4.2004. 
82  Čl. 27 směrnice o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území 
členského státu. 
83 Tamtéž. NSS např. v rozhodnutí ze dne 18. 4. 2013, č. j. 5 As 73/2011 - 146 dospěl k závěru, že narušením veřejného 
pořádku „může být jen takové jednání, které bude představovat skutečné, aktuální a dostatečně závažné ohrožení 
některého ze základních zájmů společnosti. I v takovém případě je však nutno zohlednit individuální okolnosti života 
cizince a přihlédnout k jeho celkové životní situaci“ 
84 Bod 23 preambule směrnice a čl. 28 směrnice o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se 
pohybovat a pobývat na území členského státu. 
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Z hlediska  přiměřenosti  vyhoštění  a  jeho  zásahu  do  soukromého  či  rodinného  života 

cizince je možné zmínit i směrnici Rady č. 2003/109/ES o právním postavení státních příslušníků 

třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty. Cílem unijního práva je co nejvíce 

sbližovat  postavení  legálně  pobývajících  cizinců,  kteří  jsou  navíc  dlouhodobě  pobývajícími 

rezidenty, s občany Unie. Dlouhodobě pobývajícím rezidentům je poskytnuta zesílená ochrana 

proti vyhoštění.  V čl. 12 odst. 3 směrnice jsou vyjmenované faktory, ke kterým by měl správní 

orgán přihlédnout před tím, než dlouhodobě pobývajícího rezidenta vyhostí. Těmito faktory jsou 

1)  délka  pobytu  na  území;  b)  věk  dané  osoby;  c)  následky  pro  danou  osobu  a  její  rodinné 

příslušníky a d) vazby se zemí pobytu nebo neexistence vazeb se zemí původu.  

 

Unie vedena snahou o zajištění účinných řízení v oblasti navrácení přijala i řadu dalších 

sekundárních právních předpisů, které upravují jednotlivé dílčí aspekty navrácení. Zmínila bych 

nařízení  Evropského  parlamentu  a  Rady  2018/1860  ze  dne  28.  listopadu  2018  o  využívání 

Schengenského informačního systému při navracení neoprávněně pobývajících státních 

příslušníků  třetích  zemí,  které  stanoví  společná  pravidla  pro  vkládání  záznamů  týkajících  se 

navrácení.  Cílem  vkládání  informací  do  Schengenského  informačního  systému  (dále  jen  jako 

„SIS“) je zvýšit účinnost vyhoštění cizinců komplexnějším sledováním dodržování rozhodnutí o 

navrácení.  Dále  směrnice  Rady  2001/40/ES  ze  dne  28.  května  2001  o  vzájemném  uznávání 

rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí, jejímž cílem je zvýšit účinnost při výkonu 

rozhodnutí o vyhoštění. Dalším sekundárním předpisem upravujícím určitý aspekt vyhoštění je 

například nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/1953 ze dne 26. října 2016, kterým se 

zavádí evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích 

zemí.  

 

Kromě výše zmíněných právních předpisů, které upravují problematiku vyhoštění, je třeba 

představit  i  některé  lidskoprávní  katalogy,  ve  kterých  je  zakotveno  právo  na  respektování 

soukromého a rodinného života jednotlivce. Právo na respektování rodinného a soukromého života 

je jedním ze základních lidských práv, které náleží každému člověku. Jeho význam dokazuje jeho 

zakotvení v řadě právně závazných mezinárodních smlouvách, ale i právně nezávazných 

lidskoprávních katalozích, jako například ve Všeobecné deklaraci lidských práv. V těchto 

právních dokumentech je právo na respektování soukromého a rodinného života zakotveno obecně 

a z této obecné úpravy pak vyvěrá i konkrétní ochrana těchto práv v souvislosti s vyhoštěním, jak 

je tomu například zákoně o pobytu cizinců. Za dva nejdůležitější katalogy považuji Úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních svobod a Listinu základních práv Evropské unie.  
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Úmluva  o  ochraně  lidských  práv  a  základních  svobod,  a  její  protokoly,  je  jedním 

z nejdůležitějších lidskoprávních katalogů. Její význam spočívá zejména v existenci 

mezinárodního soudu, Evropského soudu pro lidská práva (dále jen jako „ESLP“ nebo „Soud“), 

na který se může za splnění podmínek obrátit i jednotlivec se stížností na porušení jeho práv a 

svobod zaručených Úmluvou. Tím se Úmluva stává instrumentem, který garantuje práva nejen de 

iure, ale i de facto. Práva zakotvená v Úmluvě jsou vyjádřena obecně. Výklad obsahu jednotlivých 

práv je ponechán ESLP a tím se Úmluva stává živým nástrojem, který se přizpůsobuje 

společenskému vývoji. Do osobní působnosti Úmluvy nespadají pouze státní příslušníci 

smluvních  stran  Úmluvy,  nýbrž  všechny  osoby,  které  jsou  pod  jurisdikcí  smluvních  států 

Úmluvy.85  Na  článek 8  Úmluvy  se  může  odvolat  cizinec  či  jeho  rodinný  příslušník,  jimž  bylo 

rozhodnutím o vyhoštění zasaženo do práva na respektování soukromého a rodinného života a 

ESLP se zabýval již řadou takových stížností. Jelikož Úmluva neposkytuje definici pojmů rodinný 

a  soukromý  život,  je  výklad  pojmů  ponechán  ESLP,86  který  s každým  rozhodnutím,  případně 

rozhodnutím o zamítnutí stížnosti, naplňuje a vykládá obsah pojmů rodinný a soukromý život a 

napomáhá k vytváření větší právní jistoty.  

 

Právo na respektování rodinného a soukromého života není právem absolutním.87 Úmluva 

stanoví, že do tohoto práva může stát, a tudíž i jeho orgány, zasahovat pouze v souladu se zákonem 

a pouze případech, kdy je to v demokratické společnosti nezbytné k ochraně Úmluvou taxativně 

stanovených  legitimních  cílů.  Zásah  státu  musí  být  v souladu  s ustanoveními  jeho  vlastních 

právních předpisů či právních předpisů kterými je stát vázán. Zásah musí sledovat legitimní cíl, 

jímž  podle  ustálené  judikatury  ESLP  nejčastěji  bývají  ochrana  veřejného  pořádku,  veřejné 

bezpečnosti a předcházení zločinnosti. 88 Posledním požadavkem legitimního zásahu do práva je 

nezbytnost  takového  zásahu  v demokratické  společnosti.  Právě  posuzování  nezbytnosti  zásahu 

bývá klíčovým prvkem rozhodnutí Soudu. Shledá-li Soud, že opatření státu je v daném případě 

nezbytné a že existuje naléhavá sociální potřeba, 89 aby cizinec vykonával svá práva mimo území 

hostitelského státu a že zásah do cizincova práva je přiměřený dané potřebě, pak též konstatuje, že 

nedošlo  k porušení  čl.  8  Úmluvy.  V opačném  případě  by  Soud  stížnosti  cizince  vyhověl  a 

 
85 Čl. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod ve spojení s procesními ustanoveními Úmluvy. 
86 Do doby, než vstoupil v platnost Protokol č. 11 projednávala stížnosti Komise pro lidská práva. 
87 ROZUMEK, Martin; VRÁTNÁ, Pavla. Právo cizince na rodinný život. op. cit., s. 27. 
88 Tamtéž. 
89 Pressing social need. European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family 
life, home and correspondence, op. cit., bod 26. 
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konstatoval by, že došlo k porušení práv zakotvených v čl. 8 Úmluvy. Shledá-li Soud porušení čl. 

8 Úmluvy, pak je konkrétní náprava protiprávního stavu ponechána v rukou jednotlivých států. 

Dohled nad respektováním rozhodnutí vykonává Výbor ministrů Rady Evropy, který vyzývá státy 

k nápravě.  Tyto  výzvy  sice  nemají  donucující  charakter,  ale  v praxi  bývají  rozsudky  Soudu 

respektovány.  

 

Na unijní úrovni, v Listině základních práv Evropské unie 90, je toto právo zakotveno v čl. 

7  a  zní:  „Každý  má  právo  na  respektování  svého  soukromého  a  rodinného  života,  obydlí  a 

komunikace.“91 Tento článek svým smyslem a rozsahem odpovídá právům zaručeným v článku 8 

EÚLP a v souladu s čl. 52 odst. 3 Listiny, jenž má zajistit soulad mezi Listinou a Úmluvou, může 

být právo omezeno za stejných podmínek, jaké stanovuje čl. 8 EÚLP. Rozsah jednotlivých práv 

zaručených  Listinou  je  určen  nejen  Úmluvou  a  jejími  protokoly,  ale  též  judikaturou  ESLP  a 

SDEU.92 Soudní dvůr Evropské unie dohlíží nad jednotným výkladem a prováděním jednotlivých 

ustanovení práva EU ve všech členských státech. Pro výklad pojmů rodinný a soukromý život 

cizince jsou proto rozhodnutí nesmírně důležitá, neboť v žádném právním předpise nejsou tyto 

pojmy  jasně  definované.  SDEU  a ESLP  jsou  tedy  institucemi,  které  obsah  těchto  dvou  pojmů 

naplňují. Listina poskytuje stejnou míru ochrany lidským právům a základním svobodám jako 

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod.93 Tyto dva katalogy kodifikují kromě práva 

na respektování soukromého a rodinného života i některé základní principy které prostupují celým 

řízením o vyhoštění. Jedná se například o zákaz hromadného vyhošťování cizinců, zásada non-

refoulement či procesní záruky cizince.   

 

Další mezinárodní smlouvou, v níž je právo zakotveno, je Mezinárodní pakt o občanských 

a  politických  právech  přijatý  na  půdě  OSN.  Pakt  zakotvuje  právo  každého  jednotlivce  na 

respektování  rodinného  a  soukromého  života  a  právo  na  zákonnou  ochranu  proti  svévolným 

 
90 Listina základních práv Evropské unie ze dne 30. března 2010, Úř. Věst. C83. 
91 Slovo „korespondence“ bylo nahrazeno slovem „komunikace“ za účelem zohlednění technologického 
pokroku (Prezidium Konventu. Vysvětlení k Listině základních práv. eur-lex.europa.eu, dostupné online: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:CS:PDF). 
92 Tamtéž. 
93 Ve své preambuli Listina explicitně stanovuje, že vychází mimo jiné i z Úmluvy a judikatury ESLP. Dále Listina v 
čl. 52 odst. 3 uvádí, že: „tam, kde Listina obsahuje práva odpovídající právům zaručeným Úmluvou o ochraně lidských 
práv a základních svobod, jsou smysl a rozsah těchto práv stejné jako ty, které jim přikládá uvedená úmluva.“. V čl. 
53 Listiny se stanoví, že: „žádné ustanovení této listiny nesmí být vykládáno jako omezení nebo narušení lidských 
práv  a  základních  svobod,[…],  včetně  Evropské  úmluvy  o  ochraně  lidských  práv  a  základních  svobod,  […]“. 
Komentář k listině shrnuje, že „Listina EU se chová v podstatě jako vnitrostátní katalog základních práv, uznává 
primát Úmluvy [EÚLP] a její roli minimálního evropského standardu, sama však předpokládá, že je možné jít dál.“ 
Listina základních práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. Komentáře Wolters Kluwer. s. 35. 



 23 

zásahům  nebo  útokům  proti  tomuto  právu.94  Svévolným  zásahem  je  nutno  rozumět  i  zásah 

nezákonný, který je jak v rozporu se zákonem, tak i v rozporu s cíli Mezinárodního paktu.95 Výbor 

pro lidská práva ve věci Giosue Canape v. Kanada konstatoval, že svévolnost zahrnuje jak procesní 

svévolnost, tak i svévolnost v posouzení odůvodněnosti vyhoštění a slučitelnosti vyhoštění s cílem 

paktu.96  Právo  na  ochranu  rodiny  je  zakotveno  také  v čl.  10  odst.  1  Mezinárodního  paktu  o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech.  

 

U  vyhoštění  dětí  je  kladen  zvláštní  důraz  na  jejich  blaho  a  nejlepší  zájmy.  Úmluva  o 

právech dítěte97 stanoví, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoliv činnosti týkající 

se dětí.98 Žádná činnost státních orgánů by neměla být v rozporu se zájmem dítěte a tedy i v řízení 

o správním vyhoštění by měl správní orgán brát zvláštní zřetel na zájmy dítěte a měl by respektovat 

jeho rodinný život a jeho právo žít s rodiči a udržovat s nimi styky. Ve věcech žádosti dítěte či 

rodičů o vstup na území nebo jeho opuštění za účelem spojování rodin postupují úřady pozitivním, 

humánním  a  urychleným  způsobem  tak,  aby  podání  žádosti  nemělo  nepříznivé  následky  pro 

účastníky.99  V případech  kdy  se  rozhoduje  o  vyhoštění  cizince  by  měl  správní  orgán  obzvlášť 

hledět na zájmy dítěte k nimž nepochybně patří i zájem vyrůstat v rodinném prostředí.  

 

V právním řádu České republiky je právo na respektování rodinného a soukromého života 

primárně  upraveno  v mezinárodních  smlouvách  uvedených  výše,  jelikož  tyto  jsou  součástí 

právního  řádu  České  republiky  a  v  případě  kolize  smluv  s normami  vnitrostátního  práva  mají 

smlouvy přednost.100 Stejně tomu je i v případě kolize vnitrostátního práva a práva Evropské unie, 

které je založeno na principu přednosti práva EU. Nelze opomenout vnitrostátní úpravu práva na 

respektování  soukromého  a  rodinného  života.  V  ústavní  rovině  je  v Listině  základních  práv  a 

svobod  v  článku  10  odst.  2  stanoveno,  že  každý  má  právo  na  ochranu  před  neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života.   

 

 
94 Čl. 17 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. 
95 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 97. 
96 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s.100. 
97 Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 104/1991 Sb., o sjednání Úmluvy o právech dítěte 
98 Čl. 3 Úmluvy o právech dítěte. 
99 Čl. 10 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. 
100 Čl. 10 Ústavy ČR, Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká 
republika  vázána,  jsou  součástí  právního  řádu  a  v případě  kolize  s vnitrostátní  normou  má  mezinárodní  smlouva 
přednost. 
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Se zakotvením základního práva na respektování soukromého a rodinného života souvisí i 

jeho  ochrana.  Ochranu  právu  poskytují  různé  soudní  instituce  a  to  v závislosti  na  tom,  který 

katalog se aplikuje. Není však stanovena hierarchie jednotlivých institucí, čí rozhodnutí má v dané 

kauze  poslední  slovo  či  autorita  a  mechanismus  pro  sjednocení  jednotlivých  rozhodnutí. 101 

Nicméně v praxi dochází k zohledňování přístupu jiného soudu při zohledňování typově 

obdobných právních problémů.102 

 

2. ŘÍZENÍ O SPRÁVNÍM VYHOŠTĚNÍ  

2.1. Subjekty řízení  

Správním řízením se podle § 9 správního řádu rozumí „postup správního orgánu, jehož 

účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti 

jmenovitě  určené  osoby  nebo  jímž  se  v  určité  věci  prohlašuje,  že  taková  osoba  práva  nebo 

povinnosti má anebo nemá.“ Z definice správního řízení vyplývá, že k správnímu řízení je potřeba 

minimálně dvou subjektů.103  

 

Prvním z nich je správní orgán. Pojem správní orgán je legislativní zkratka pro 

vykonavatele veřejné správy. 104 Jedná se o obecné označení pro organizační jednotku, které je 

přikázána určitá věcná a územní působnost. 105 Správní orgán zahajuje a vede správní řízení, ve 

kterém rozhoduje o právech a povinnostech jmenovitě určené osoby, a to pouze ve věcech, ve 

kterých je věcně a místně příslušný.  

 

Druhým subjektem je jmenovitě určená osoba o jejíž právech a povinnostech správní orgán 

rozhoduje nebo existenci jejíchž práv a povinností správní orgán deklaruje. Správní řád tuto osobu 

označuje  termínem  „účastník  řízení“.106  Pojem  účastník  řízení  obecně  vymezuje  správní  řád  a 

konkrétně jednotlivé zvláštní zákony. Účastníky řízení lze v nejširším pojetí vymezit jako zvláštní 

skupinu osob, kterých se činnost správních orgánů (výkon působnosti ve veřejné správě) dotýká.107  

 
101 WÁGNEROVÁ, E. ; ŠIMÍČEK, V. ; LANGÁŠEK, T. ;  POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s. 2012. s. 33. 
102 Tamtéž, s. 37. 
103  Teorie  tyto  subjekty  nazývá  jako  hlavní  subjekty  řízení  nebo  základní  subjekty  řízení.  HENDRYCH,  Dušan. 
Správní právo: obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. s. 3. 
104 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. s. 19.  
105 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. op. cit., s. 67.  
106 §27 a 28 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
107 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit., s. 326.  
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Podle § 27 odst. 1 správního řádu je účastníkem řízení osoba, o jejíž právech nebo povinnostech 

má být v řízení rozhodnuto. V řízení o žádosti je účastníkem žadatel a v řízení z moci úřední jsou 

to dotčené osoby, jimž má být rozhodnutím založeno, změněno nebo zrušeno určité právo nebo 

povinnost (tzv. konstitutivní rozhodnutí) nebo má být prohlášeno, že určité právo nebo povinnost 

mají  anebo  nemají  (tzv.  deklaratorní  rozhodnutí).  Dále  je  účastníkem  řízení  osoba,  která  by 

rozhodnutím  byla  přímo  dotčena  na  svých  právech  nebo  povinnostech  a  osoba,  které  zvláštní 

právní předpis postavení účastníka přiznává. 108 Správní řízení se může značně dotknout práv a 

povinností účastníka řízení, proto je tato osoba vybavena celou řadou procesních práv a povinností, 

aby mohla ve správním řízení hájit svá práva, popř. své právem chráněné zájmy.   

 

Kromě  těchto  dvou  výše  definovaných  hlavních  subjektů,  bez  nichž  by  správní  řízení 

nemohlo probíhat, existují i jiné subjekty, které se ve správním řízení mohou objevit. Jsou jimi 

další správní orgány a další osoby109. Tato skupina subjektů je velmi rozličná a každé správní řízení 

má své specifické další subjekty. Tyto subjekty mají také procesní práva a povinnosti, jejich výčet 

však není tak rozsáhlý, jako je tomu u hlavních subjektů řízení.  

 

V této  kapitole  se  zaměřuji  především  na  hlavní  subjekty  řízení  o  správním  vyhoštění. 

Těmi jsou účastník řízení a správní orgán, jmenovitě Policie ČR. Nelze však opomenout postavení 

i dalšího správního orgánu, jímž je Ministerstvo vnitra, které vydává v rámci řízení o správním 

vyhoštění závazné stanovisko k možnosti vycestování cizince. Při vydávání závazného stanoviska 

tak má Ministerstvo vnitra postavení tzv. dotčeného orgánu.  

 

Vzhledem k zaměření diplomové práce na zkoumání otázky, do jaké míry je rozhodnutí o 

správním vyhoštění zásahem do rodinného a soukromého života cizince je zřejmé, že řízení o 

správním  vyhoštění  se  může  dotknout  práv  a  povinností  nejen  samotného  cizince,  ale  i  jeho 

rodinných příslušníků. Rodinným příslušníkům proto v rámci řízení o správním vyhoštění náleží 

postavení vedlejších účastníků a částečně se jimi věnuji v podkapitole 2.1.3.  

2.1.1. Policie jako správní orgán 

 
108 § 27 odst. 2 a 3. SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
109 Někdy jsou také označováni jako osoby na řízení zúčastněné. 
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Policie  České  republiky  (dále  jen  jako  „policie“)  je  správním  orgánem  rozhodujícím  o 

správním vyhoštění cizince a v této oblasti vykonává veřejnou správu podle § 1 SŘ.  110 

  

Pro  porozumění  postavení  policie  jako  správního  orgánu  v rámci  řízení  o  správním 

vyhoštění je třeba alespoň nastínit vnitřní organizační strukturu policie a vzájemné vztahy mezi 

jejími jednotlivými „články“. Vzhledem k organizační struktuře a k postavení jednotlivých útvarů 

policie, lze policii chápat jako „vnější obal právně různorodých policejních útvarů“. 111 Pro účely 

této práce postačí rámcové představení této vnitřní struktury se zaměřením na ty útvary policie, 

které v řízení o správním vyhoštění vystupují jako správní orgán.  

 

Policie  je  organizačně  členěna  na  útvary,  které  jsou  hierarchicky  uspořádané.  Těmito 

útvary jsou podle § 6 zákona o Policii ČR a) Policejní prezidium České republiky (dále jen jako 

„policejní prezidium“), b) útvary policie s celostátní působností, c) krajská ředitelství policie (dále 

jen jako „krajské ředitelství“) a d) útvary zřízené v rámci krajského ředitelství.  

 

Na  vrcholu  této  hierarchické  struktury  stojí  Policejní  prezidium  České  republiky  v čele 

s policejním prezidentem. Policejní prezidium vykonává centrální řídící činnost policie a dělí se 

na  organizační  články,  které  jsou  svěřeny  do  působnosti  příslušného  náměstka  policejního 

prezidenta či přímo do působnosti policejního prezidenta.112 

 

Na centrální úrovni dále působí specializované útvary s celostátní působností. Takovým 

útvarem  je  kromě  jiných  i  Ředitelství  služby  cizinecké  policie  (dále  jen  jako  „Ředitelství“).113 

V čele  Ředitelství  stojí  ředitel.    Ředitelství  je  „specializovaným  ústředním  metodicko-řídícím, 

odborným,  analytickým,  kontrolním  a  výkonným  útvarem  po  linii  ochrany  vnějších  i  vnitřních 

hranic schengenského prostoru a ve vymezeném rozsahu se podílí na ochraně civilního letectví 

 
110 ŠKODA, Jindřich; VAVERA, František; ŠMERDA, Radek. Zákon o policii s komentářem. 2. vyd. Plzeň: Aleš 
Čeněk, 2013. s. 52. 
111  ŠKODA, Jindřich; VAVERA, František; ŠMERDA, Radek. Zákon o policii s komentářem. op. cit., s. 27. 
112  BÍLEK,  Milan;  HLAVÁČOVÁ,  Kateřina;  ŠLESINGER,  René;  ŠTEINBACH,  Miroslav;  ZIMMERMANN, 
Miroslav. Zákon o Policii České republiky: Komentář, 2019.  In ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 
[cit. 11. 5. 2020]. 
113 Útvary policie s celostátní působností byly zřízeny nařízením Ministerstva vnitra ze dne 15. prosince č. 67/2008, 
kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností. Podle čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení útvary 
s celostátní působností řídí policejní prezidium.  
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před protiprávními činy“. 114 Ředitelství plní úkoly v oblasti cizinecké problematiky a je přímo 

podřízeno policejnímu prezidiu, konkrétně náměstku policejního prezidenta pro vnější věci. 

 

Zákon o pobytu cizinců v § 161 odst. 1 stanovuje, že „působnost správních orgánů podle 

tohoto zákona vykonávají v rámci policie a) Ředitelství služby cizinecké policie a jeho detašovaná 

pracoviště, b) odbory cizinecké policie.“  

 

Ředitelství a příslušné odbory cizinecké policie krajských ředitelství policie (dále jen jako 

„odbor cizinecké policie“) 115 jsou věcně a funkčně příslušné rozhodovat o správním vyhoštění 

cizince, jinými slovy mají pravomoc vydat rozhodnutí o správním vyhoštění.  

 

Součástí věcné příslušnosti je funkční příslušnost, která dělí působnost mezi správní orgány 

různých  stupňů  při  projednání  dané  věci. 116  V  rámci  řízení  o  správním  vyhoštění  funkční 

příslušnost  určuje,  který  z útvarů  policie  je  v dané  věci  příslušný  v prvním  stupni,  a  který 

rozhoduje  o  opravných  prostředcích.  V prvním  stupni  zpravidla  o  správním  vyhoštění  cizinců 

rozhodují odbory cizinecké policie. Odvolacím orgánem je pak Ředitelství. V ojedinělých 

případech  však  Ředitelství  rozhoduje  jako  orgán  prvního  stupně.  V takových  případech  je 

odvolacím orgánem ministerstvo. 

 

Místní příslušnost je v řízení o správním vyhoštění upravena v zákoně o pobytu cizinců a 

též  v  zákoně  o  policii  ČR,  který  určuje  místní  působnost  jednotlivých  útvarů  policie,  které 

rozhodují o vyhoštění. Dle zákona o Policii ČR Ředitelství vykonává působnost na území celé ČR, 

odbory cizinecké policie pak v jednotlivých krajích. Úprava místní příslušnosti v zákoně o pobytu 

cizinců je odlišná od obecné úpravy místní příslušnosti podle správního řádu. 117 Dle zákona o 

pobytu cizinců se místní příslušnost policie v řízení o správním vyhoštění stanoví třemi možnými 

způsoby.  Zaprvé  podle  místa,  kde  je  cizinec  hlášen  k pobytu.  Nemusí-li  cizinec  hlásit  místo 

pobytu,  je  místní  příslušnost  určena  dle  místa,  kde  se  převážně  zdržuje.  Bylo-li  proti  cizinci 

zahájeno řízení o správním vyhoštění na základě jeho jednání, je místní příslušnost dána podle 

místa, kde k tomuto jednání došlo.118  

 
114  Ministerstvo vnitra České republiky. Ústřední orgány státní správy. mvcr.cz, citováno dne 13. 5. 2020. Dostupné z: 
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/ustredni-organy-statni-spravy.aspx. 
115 §161 odst. 1 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
116 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. op. cit., s. 994.  
117 Obecná úprava místní příslušnosti je upravena v § 11 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
118 Místní příslušnost orgánů policie je upravena v § 161 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
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V souvislosti s řízením o správním vyhoštění přísluší Ředitelství řada dalších pravomocí, 

které  jsou  konkrétně  vymezené  v  §  163  zákona  o  pobytu  cizinců.  Mezi  ně  patří  například 

rozhodování o žádosti o zrušení platnosti rozhodnutí o správním vyhoštění nebo o zrušení platnosti 

takového rozhodnutí a vyžádání závazného stanovisko ministerstva ohledně možnosti vycestování 

cizince.119  

 

V rámci  hierarchické  struktury  policie  se  dále  zřídilo  14  krajských  ředitelství,  jejichž 

územní obvody odpovídají územním obvodům vyšších územních samosprávných celků.120 

V rámci  jednotlivých  krajských  ředitelství  jsou  zřízeny  útvary,  které  tvoří  vnitřní  organizační 

jednotky daného krajského ředitelství, 121 a které mají omezenou územní působnost na daný kraj. 

Těmito  specializovanými  útvary,  zřízenými  v rámci  krajských  ředitelství,  jsou  v cizineckých 

věcech již zmíněné odbory cizinecké policie. 

 

Tyto  vnitřní  organizační  jednotky  nelze  ztotožňovat  s tzv.  útvary  zřízenými  v rámci 

krajského ředitelství podle § 6 písm. d) zákona o Policii ČR. Zákonodárce zvolil pro tuto kategorii 

útvarů poněkud zavádějící označení, jelikož dochází k vzbuzení mylného dojmu, že se jedná o 

součást krajských ředitelství. 122 Organizačně jsou však tyto útvary samostatné a nejsou součástí 

krajských ředitelství.123 Těmito útvary jsou konkrétně obvodní a městská ředitelství v Praze, Brně, 

Ostravě a v Plzni. V ostatních částech České republiky tyto útvary v rámci krajských ředitelství 

nebyly vytvořeny a krajská ředitelství tak představují útvar nejnižšího typu.124 

 

Příslušný  útvar  policie  jako  správní  orgán  vykonává  svou  pravomoc  prostřednictvím 

úředních osob.125 Úředními osobami, které vykonávají pravomoci policie, jsou příslušníci policie 

(dále jen jako „policisté“) a zaměstnanci zařazení v policii (dále jen jako „zaměstnanci policie“).126 

Jednotlivé  úkony  policie  provádí  úřední  osoby  na  základě  vnitřního  předpisu  nebo  pověření 

 
119 §163 odst. 1 písm. f) bod 1 až 3 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
120 § 8 odst. 2 zákona o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
121 § 8 odst. 1 zákona o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. 
122  BÍLEK,  Milan;  HLAVÁČOVÁ,  Kateřina;  ŠLESINGER,  René;  ŠTEINBACH,  Miroslav;  ZIMMERMANN, 
Miroslav. Zákon o Policii České republiky: Komentář, 2019.  In ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer 
[cit. 11. 5. 2020]. 
123 Tamtéž. 
124 Tamtéž. 
125 § 14 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
126 § 4 odst. 1 zákona o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 
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vedoucího správního orgánu, tyto osoby se označují jako oprávněné úřední osoby.127 Úřední osoby 

musí při výkonu své funkce postupovat nestranně a nezaujatě. V případě, že vyvstane pochybnost 

o nepodjatosti úřední osoby, je tato úřední osoba vyloučena ze všech úkonů řízení.128 O podjatosti 

úřední osoby rozhoduje služebně nadřízená úřední osoba nebo osoba v obdobném postavení (dále 

jen jako „představený“). Představený o podjatosti rozhoduje buď na základě námitky podjatosti, 

kterou bez zbytečného odkladu podává účastník řízení, a to jakmile se o podjatosti dozví, anebo 

na základě oznámení úřední osoby o podjatosti. Úřední osoba má povinnost podjatost 

představenému oznámit.  

2.1.2. Cizinec jako účastník řízení 

V rámci  správního  řízení  je  účastníkem  řízení  osoba,  o  jejíž  právech  a  povinnostech  je 

rozhodováno. Účastníkem řízení o správním vyhoštění je cizinec, o jehož povinnosti opustit území 

ČR, popř. EU správní orgán rozhoduje a jemuž se rozhodnutí adresuje.  

 

Fyzická  osoba  musí  splňovat  dvě  kritéria,  aby  mohla  být  účastníkem  řízení.  Prvním 

kritériem je procesní subjektivita, kterou má každý, kdo je způsobilý mít práva a povinnosti, tedy 

kdo je subjektem práva hmotného. 129 Druhým kritériem je procesní způsobilost, tedy schopnost 

vlastním jednáním v rámci řízení nabývat práva a povinnosti, a to v rozsahu v jakém je osoba 

svéprávná.130 Má-li účastník řízení omezenou svéprávnost, je v tomto rozsahu omezena 

jeho procesní  způsobilost.  V řízení  o  správním  vyhoštění  se  použije  speciální  ustanovení131  o 

procesní  způsobilosti  cizince.132  Za  procesně  způsobilého  je  považován  cizinec,  který  je  starší 

patnácti  let  a  je  schopen  projevit  svou  vůli  a  samostatně  jednat.  Procesní  způsobilost  cizince 

v řízení o správním vyhoštění je tedy dána splněním tří kumulativních podmínek-dosažení věku 

patnácti let, schopnost projevit svou vůli a schopnost samostatně jednat. 

 

Správně  vyhostit  lze  cizince  staršího  patnácti  let,  tedy  i  nezletilé  dítě.  V případě  řízení 

týkajících se nezletilých cizinců musí správní orgán jednat obzvlášť šetrně. Ve svém čl. 3 Úmluva 

o  právech  dítěte  stanoví,  že  zájem  dítěte  by  měl  být  hlavním  hlediskem  ve  všech  činnostech 

 
127 § 15 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
128 § 14 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
129 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. op. cit. s. 371. 
130 § 29 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
131 § 178 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
132  Podle  obecné  právní  úpravy  se  plně  svéprávným  člověk  stává  zletilostí,  tedy  dovršením  osmnácti  let  a  před 
dovršením osmnácti let přiznáním svéprávnosti či uzavřením manželství.  
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správních orgánů. K zájmu dítěte má být přihlíženo nejen v řízení o správním vyhoštění, ve kterém 

je dítě účastníkem řízení, ale i v řízení, ve kterém dítě není v postavení hlavního účastníka, ale 

„pouze“ v postavení vedlejšího účastníka. Jedná se o případy, kdy je vyhošťován jeho rodinný 

příslušník a dítě namítá nepřiměřený zásah do jeho rodinného života.  

 

S procesní způsobilostí souvisí otázka míry schopnosti cizinec dostatečně hájit své zájmy 

v rámci řízení. Cizinec má k hájení svých práv k dispozici řadu procesních práv, která reflektují 

evropský standard spravedlivého procesu. 133 Mezi tato práva 134 patří např. právo seznámit se se 

všemi  rozhodnými  informacemi  (např.  možnost  účastníka  nahlížet  do  spisu),  vyjadřovat  se  ke 

skutečnostem, navrhovat důkazy, právo být zastoupen, právo na tlumočníka nerozumí-li cizinec 

jednacímu  jazyku,  tedy  českému  jazyku,135  právo  namítat  podjatost  oprávněné  úřední  osoby136 

apod.  Kromě  procesních  práv  má  účastník  řízení  i  řadu  procesních  povinností,  a  to  zejména 

povinnost součinnosti,137 povinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení138 apod.  

 

Z hlediska  procesních  práv  má  účastník  řízení  nejlepší  postavení  ze  všech  subjektů 

správního  řízení,  neboť  právě  o  jeho  právech  a  povinnostech  se  v řízení  rozhoduje.  Z důvodu 

rychlosti řízení, kdy jsou rozhodnutí o vyhoštění vydávána v řádech dnů či hodin, lze polemizovat 

do jaké míry je cizinec schopen svá procesní práva uplatnit. 139 Ze zpráv veřejného ochránce práv 

vyplývá, že v praxi je výkon těchto práv problematický. Cizinci velmi často neznají český jazyk, 

neorientují se v právním řádu a nechápou podstatu a důsledky svých práv.  

 

Účastník řízení má právo zvolit si zmocněnce. Zmocněnec ho může zastupovat buď při 

jednotlivých úkonech nebo pro celé řízení.140 I tento zmocněnec musí být procesně způsobilý.141  

 

 
133  POMAHAČ,  Richard.  České  správní  právo:  Czech  administrative  law.  2.  vyd.  Praha:  Univerzita  Karlova, 
Právnická fakulta, 2009. s. 116. 
134 Právům účastníka řízení odpovídají povinnosti správního orgánu. 
135 § 16 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
136 § 14 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
137 § 50 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
138 § 52 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
139 HOLÁ, Eva. Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum - V. Procesní ochrana práv cizinců v 
kontextu návratové směrnice. Knihy VOP, 2011. s. 77. 
140 Jedná se o fakultativní zastoupení na základě plné moci.  
141  Na  zmocněnce  se  vztahují  obecná  ustanovení  o  procesní  způsobilosti,  jelikož  sám  není  účastníkem  řízení  o 
správním vyhoštění.   
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Účastník, který nemá plnou procesní způsobilost musí být zastoupen zákonným zástupcem, 

a to v rozsahu v jakém účastník není procesně způsobilý. 142 Nemá-li účastník řízení zákonného 

zástupce ani zvoleného zmocněnce z důvodu vymezeného v zákoně, ustanoví mu správní orgán 

opatrovníka. Funkcí opatrovníka je zajištění důsledného hájení zájmů účastníka, který nemůže 

vykonávat  svá  práva  a  povinnosti  v řízení.143  V řízení  o  správním  vyhoštění  je  nejčastějším 

důvodem pro ustanovení opatrovníka skutečnost, že se cizinci nedaří doručovat.144 

2.1.3. Další subjekty 

Další skupinou jsou tzv. další subjekty. Do této skupiny spadají další správní orgány nebo 

další osoby, které mají v řízení určitá procesní práva a povinnosti a řízení mohou svými úkony 

značně  ovlivnit.    V řízení  o  správním  vyhoštění  je  dalším  subjektem  nadřízený  správní  orgán, 

kterým je Ředitelství služby cizinecké policie, příp. Ministerstvo vnitra.145 Ministerstvo vnitra má 

v rámci řízení o správním vyhoštění zároveň postavení dotčeného orgánu, jelikož vydává závazná 

stanoviska o možnosti vycestování cizince.  

 

Dalším subjektem je nepochybně i rodinný příslušník cizince, který má být vyhoštěn, a to 

s  ohledem  na  dosavadní  judikaturu146,  podle  které  se  rodinným  příslušníkům  v řízeních  podle 

zákona o pobytu cizinců přiznává postavení účastníků řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu, 

tedy postavení vedlejšího účastníka.  

 

2.1.3.1. Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky  

Ministerstvo  vnitra  je  ústředním  správním  úřadem.  V oblasti  vstupu  a  pobytu  cizinců 

vykonává působnost ministerstva jeden z jeho útvarů-Odbor azylové a migrační politiky (dále jen 

jako „OAMP“).147 Ministerstvo v působnosti zákona o pobytu cizinců vykonává dozor nad policií 

při  výkonu  státní  správy.  Je  nadřízeným  správním  orgánem  vůči  Ředitelství  služby  cizinecké 

policie a plní úkoly podle zákona o pobytu cizinců.148  

 

 
142 § 32 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
143 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. 6. vydání. Praha: Leges, 2019. s. 87. 
144 HŘEBÍKOVÁ, Iva a KURŽEJA, Jan. Správní řízení na úseku pobytu cizinců. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. 
s. 23. 
145 Rozhoduje-li o vyhoštění v prvním stupni Ředitelství.  
146 Např. rozsudky NSS ze dne 11. 10. 2017, č. j. 9 Azs 214/2017-58 či ze dne 24. 2. 2016, č. j. 6 Azs 284/2015-25. 
147  Ministerstvo  vnitra  České  republiky.  Odbor  azylové  a  migrační  politiky.  mvcr.cz,  citováno  dne  21.  5.  2020. 
Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx. 
148 § 165 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 



 32 

V  řízení  o  správním  vyhoštění  je  stěžejní  pravomocí  ministerstva  vydávat  závazná 

stanoviska k možnosti vycestování. Jak již bylo řečeno, ministerstvo, jako správní orgán 

vydávající závazné stanovisko, má v řízení o správním vyhoštění postavení dotčeného orgánu.  

 

Závazným stanoviskem podle § 149 SŘ je „úkon učiněný správním orgánem na základě 

zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro 

výrokovou část rozhodnutí správního orgánu“. Definičními znaky závazného stanoviska v řízení 

o správním vyhoštění jsou:  

 

1. Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky jako dotčený správní orgán 

vydává  závazné  stanovisko  na  základě  zákonného  zmocnění  v zákoně  o  pobytu 

cizinců. 

2. Závazné  stanovisko  není  rozhodnutím,  jímž  by  se  zakládala,  měnila,  rušila  či 

deklarovala práva anebo povinnosti ve smyslu § 9 SŘ. Tato práva či povinnosti má 

účastník  řízení  až  na  základě  samotného  rozhodnutí  o  vyhoštění,  které  vydává 

policie.  

3. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí o 

vyhoštění. 

4. Soudní přezkum obsahu závazného stanoviska je umožněn až v rámci konečného 
rozhodnutí dle § 75 odst. 2 s. ř. s.149 

 

Policie je v rámci rozhodování o správním vyhoštění povinna vyžádat si závazné stanovisko 

ministerstva,  resp.  OAMP.150  Závazné  stanovisko  vydává  OAMP  na  žádost  policie,  a  to  bez 

zbytečného odkladu.151  O samotném vyhoštění rozhoduje v první instanci odbor cizinecké policie, 

popř. Ředitelství služby cizinecké policie, avšak obsah závazného stanoviska OAMP je závazný 

pro výrokovou část rozhodnutí o vyhoštění a má dopad na vykonatelnost rozhodnutí o vyhoštění.152  

 

 
149 Právní věta rozsudku rozšířeného senátu NSS ze dne 23. 8. 2011, č. j. 2 As 75/2009-113 zní: „Závazná stanoviska 
vydaná dle § 149 správního řádu z roku 2004 nejsou rozhodnutím ve smyslu § 67 správního řádu ani § 65 s. ř. s., 
neboť sama o sobě nezakládají, nemění, neruší nebo závazně neurčují práva nebo povinnosti. Soudní přezkum jejich 
obsahu je v souladu s čl. 36 odst. 2 Listiny základních práv a svobod umožněn až v rámci konečného rozhodnutí dle 
§ 75 odst. 2 s. ř. s.“ 
150  Tuto  povinnost  nemá  v případech  uvedených  §  120a  odst,  1  písm.  a)  –  c)  zákona  o  pobytu  cizinců,  ve  znění 
pozdějších předpisů. 
151 § 120a odst. 3 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
152 Veřejný ochránce práv-ombudsman, Rozhodnutí o správním vyhoštění-zpráva o šetření, ze dne 03.08.2016, Sp. 
zn.: 6610/2015/VOP/HL. s. 3 
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Obsahem závazného stanoviska ministerstva (OAMP) je výrok o tom, zda existuje překážka 

vycestování cizince. Ministerstvo posuzuje, zda existují důvody znemožňující vycestování podle 

§179 ZPC. Tyto důvody reflektují závazky, ke kterým se Česká republika zavázala 

v mezinárodních smlouvách, a to především tzv. princip non-refoulement. 

 

K vydání závazného stanoviska je nutné, aby si OAMP dostatečně zjistil skutkový stav, na 

jehož základě bude konstatovat existenci či neexistenci překážek vycestování. Hrozbu skutečného 

nebezpečí  je  třeba  vykládat  v kontextu  daného  případu  a  musí  se  prokázat  dostatečná  míra 

individualizace nebezpečí hrozící vyhošťovanému cizinci. Stanovisko má být dostatečně 

individualizované a nemělo by docházet k paušalizaci a ignorování relevantních skutečností.153  

 

OAMP  nevyslýchá  daného  cizince,  ale  vychází  ze  spisového  materiálu.  K dispozici  má 

protokol z výslechu cizince, který provedla policie. Klíčovou roli zde hraje kvalita provedeného 

výslechu.  K tomu  je  zapotřebí  součinnost  účastníka  řízení,  který  by  měl  policii  při  výslechu 

poskytnout veškeré relevantní informace. 154  Na druhou stranu by i policie měla klást konkrétní 

otázky a na relevantní informace by měl být cizinec při výslechu explicitně dotazován, popřípadě 

by  mu  měly  být  kladeny  doplňující  otázky.155  V  případech,  kdy  jsou  informace  z protokolu  o 

výslechu nepostačují k dostatečnému posouzení skutkových zjištění, vyžádá OAMP od policie 

doplnění informací.  

 

Informace o zemi původu čerpá OAMP hlavně z veřejně přístupných zdrojů jako jsou např. 

Human  Rights  Watch,  Freedom  House,  Amnesty  International,  OSN,  Rada  bezpečnosti  OSN, 

UNHCR,  Ministerstvo  zahraničních  věcí.156  Všechny  tyto  podklady,  by  podle  NSS  měly  být 

z důvodu  přezkoumatelnosti  součástí  správního  spisu,  aby  měl  soud  „možnost  ověřit  obsah, 

relevanci a věrohodnost informací o zemi původu, na nichž je založeno závazné stanovisko.“   

 

Po řádném zjištění skutkového stavu musí OAMP zhodnotit v souvislosti se všemi 

relevantními okolnostmi případu přiměřenost závazného stanoviska. Závazné stanovisko je nutné 

dostatečně specificky a konkrétně odůvodnit. 157 Podle zpráv veřejného ochránce práv jsou však 

 
153 Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 29. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 630/16. Dostupné z: 
https://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/Publikovane_nalezy/2016/I._US_630_16_an.pdf. 
154 § 174a zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů.  
155 Veřejný ochránce práv-ombudsman, Rozhodnutí o správním vyhoštění-zpráva o šetření. op. cit. s. 24. 
156 Tamtéž. s. 4.  
157 Rozsudek SDEU ve věci M. proti Minister for Justice, ze dne 22. 11. 2012 C-277/11. 
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v praxi  některá  závazná  stanoviska  ministerstva  vypracovaná  velmi  vágně  a  ryze  formálně.158 

Podle  veřejného  ochránce  práv  dochází  v řadě  případů  vyhoštění  cizinců  k nedostatečnému 

zjištění skutkového stavu. Správní orgán často dochází k závěru, že neexistují překážky 

k vycestování pouze z faktu, že cizinec nepodal žádost o mezinárodní ochranu a v případech, kdy 

žádost  cizinec  podá,  odkazuje  s řešením  této  otázky  na  řízení  o  mezinárodní  ochraně.  NSS 

v rozsudku č. j. 5 Azs 7/2016-22, ze dne 25. února 2016 konstatoval: „Obzvláště za situace, kdy 

stěžovatel nepodal žádost o mezinárodní ochranu, musí být možné překážky vycestování posouzeny 

stejně důkladně, jako by tomu bylo v řízení o mezinárodní ochraně, neboť důvody znemožňující 

vycestování uvedené v § 179 zákona o pobytu cizinců odpovídají důvodům pro udělení doplňkové 

ochrany  (...)  a  právě  v  případech,  kdy  stěžovatel  nepodal  žádost  o  mezinárodní  ochranu, 

představuje takové posouzení jedinou záruku, že nedojde k porušení principu non-refoulement, 

zakotveného mj. v čl. 3  Úmluvy.“ 

 

S problémem  nedostatečného  zjištění  skutkového  stavu  souvisí  i  rychlost,  se  kterou  jsou 

závazná stanoviska vypracovaná. Podle šetření veřejného ochránce práv je stanovisko vydáváno 

v řádech hodin. Ojediněle může dojít k prodloužení doby vydání na dny, popřípadě týdny. Děje se 

tak v případě, kdy je potřeba doplnit podklady ze strany policie např. místním šetřením.159 Vydání 

závazného stanoviska v řádech hodin je dle veřejného ochránce práv160 možné pouze 

v jednoznačných a jednoduchých případech. Veřejný ochránce práv dospěl k závěru, že „lhůta pro 

vydání závazného stanoviska „bezodkladně“ nemůže být interpretována na úkor řádného zjištění 

skutkového stavu, a zejména situace v zemi původu.“161  

 

2.1.3.2. Rodinný příslušník a jiné osoby  

Vyhoštěním cizince z území může dojít k zásahu do práva na rodinný život nejen daného 

cizince,  ale  i  jeho  rodinných  příslušníků.  Výrok  o  vyhoštění  cizince  nezakládá  rodinnému 

příslušníkovi  žádné  právo  ani  žádnou  povinnost,  proto  není  rodinný  příslušník  považován  za 

hlavního účastníka správního řízení podle § 27 odst. 1 SŘ. 162 Rodinný příslušník však může být 

 
158Veřejný ochránce práv. Aktivity v roce 2013. Monitoring správních a soudních rozhodnutí. ochrance.cz, citováno 
dne 6. 12. 2018. Dostupné z https://www.ochrance.cz/sledovani-vyhosteni-cizincu/prehled-aktivit/aktivity-2013/. 
159 Veřejný ochránce práv-ombudsman, Rozhodnutí o správním vyhoštění-zpráva o šetření. op. cit. s. 3.  
160 Tamtéž. s. 41. 
161 Tamtéž. 
162 Vedlejším účastníkem řízení je podle § 27 odst. 2 osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých 
právech nebo povinnostech. 
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rozhodnutím o vyhoštění přímo dotčen na svém právu na rodinný život.  Z tohoto důvodu mu je 

přiznáno postavení vedlejšího účastníka řízení o správním vyhoštění.  

 

Vedle rodinných příslušníků může být účastenství přiznáno též jiné osobě, která sice není 

rodinným  příslušníkem,  avšak  rozhodnutím  o  vyhoštění  cizince  by  došlo  k zásahu  do  jejího 

soukromého života. Jedná se např. o osoby, které jsou existencionálně závislé na cizinci. 163  

  

Aktivně legitimovaný k podání žaloby je podle § 65 odst. 1 s.ř.s. žalobce, který tvrdí, že 

byl na svých subjektivních právech předchozím rozhodnutím dotčen přímo rozhodnutím nebo v 

důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, tedy i vedlejší 

účastník. Nepostačuje pouhé konstatování porušení práv, žalobce musí upřesnit jakého 

konkrétního  práva  (v  případě  rodinného  příslušníka  práva  na  rodinný  či  soukromý  život)  se 

nezákonné rozhodnutí či jemu předcházející řízení dotklo. 164 V žalobě může žalobce uplatňovat 

pouze svá práva, nikoliv práva třetích osob.165 

 

2.2. Průběh řízení o správním vyhoštění  

Řízení o správním vyhoštění je zákonem upravený formalizovaný proces (postup), jehož 

cílem je vydání rozhodnutí o správním vyhoštění. Tento formalizovaný postup je složen z úkonů, 

které v něm činí jednotlivé subjekty řízení a jiné osoby na řízení zúčastněné.   

 

Před zahájením samotného řízení policie zkoumá, zda jsou dány zákonné podmínky pro 

zahájení řízení.166 Řízení se pak realizuje ve fázích, které na sebe navazují. 167 První fází, která je 

těžištěm celého řízení, je fáze, která trvá od zahájení řízení až po vydání rozhodnutí o vyhoštění. 

V této fázi policie nejprve shromažďuje podklady, dále vyhledává a aplikuje hmotněprávní normu 

na daný případ a fáze vrcholí vydáním správního rozhodnutí. 168 Tato fáze je na rozdíl od dalších 

dvou fází, které na ní navazují, obligatorní. V některých případech je součástí řízení druhá fáze, 

 
163 SVOBODA, Marek. Správní vyhoštění v české právní úpravě. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity v Brně. Brno, 2015. s. 49. 
164 Tamtéž. 
165 Rozsudek NSS ze dne 26. 11. 2009, č. j. 5 As 95/2008–73 in PAZDEROVÁ, Věra. Rodinný příslušník cizince jako 
vedlejší účastník řízení podle zákona o pobytu cizinců. op. cit.  
166 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. op. cit., s. 149. 
167 Tamtéž, s. 33. 
168 Tamtéž. 
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jenž představuje přezkoumávání rozhodnutí, ta je zpravidla závislá na jednání účastníků řízení. 

Konečně může následovat třetí fáze-vykonávací řízení.169 

 

 Řízení o správním vyhoštění zahajuje policie z moci úřední na základě zásady oficiality. 

To znamená, že jsou-li splněny podmínky uvedené v zákoně, má policie povinnost řízení zahájit. 

Řízení  o  správním  vyhoštění  je  zahájeno  dnem,  kdy  je  zahájení  řízení  o  správním  vyhoštění 

oznámeno cizinci. Zahájením řízení je policie oprávněna činit úkony související s řízením.  

 

Největší pozornost v této podkapitole zaměřuji na jednotlivé úkony policie jako správního 

orgánu, který o vyhoštění rozhoduje. Na řízení a tvorbě obsahu rozhodnutí o správním vyhoštění 

se však podílí i cizinec, jenž je k tomu vybaven procesními právy a povinnostmi.170  

2.2.1. Postup policie před zahájením řízení  

Účelem  tohoto  předprocesního  stádia  je  zjištění,  zda  jsou  splněny  zákonem  stanovené 

podmínky  pro  zahájení  řízení  v prvním  stupni,  či  nikoliv,  nebo  podmínky  pro  zajištění  či 

usnadnění budoucího řízení. 171 K tomu potřebuje policie dostatek relevantních informací, které 

získává buď na základě vlastních zjištění, například z úředního záznamu o pobytové kontrole 172 

nebo na základě přijatých oznámení či jiných podnětů.  Podněty k zahájení řízení z moci úřední 

může podat kdokoliv, tedy i jiné orgány veřejné správy či kterákoliv osoba. 173  

 

K prověření oznámení, ostatních podnětů a vlastního zjištění může policie po každé osobě, 

která může přispět k objasnění skutečností, požadovat nezbytná vysvětlení, avšak pouze v případě, 

že  nemůže  skutečnosti  odůvodňující  zahájení  řízení  zjistit  jiným  úředním  postupem  (např. 

součinností s jiným orgánem veřejné moci).174 Nedostaví-li se bez omluvy osoba, která byla řádně 

předvolána,  k podání  vysvětlení,  může  správní  orgán  použít  pohrůžku  použití  donucovacích 

prostředků, tedy uložení pořádkové pokuty až do výše 5 000 Kč, či nechat osobu předvést.175 

 
169 Tamtéž. 
170 Obecně o správním řízení v HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. op. cit. s. 343-405.  
171 HORZINKOVÁ, Eva; NOVOTNÝ, Vladimír. Správní právo procesní. op. cit., s. 149. SKULOVÁ, Soňa. Správní 
právo procesní. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017. s. 128. 
172 Policie je na základě § 167 odst. 1 písm. d) zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna 
provádět pobytovou kontrolu. 
173 § 42 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
174 § 137 SŘ, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s § 167 odst. 1 písm. c) zákona o pobytu cizinců, ve znění 
pozdějších předpisů. 
175 § 137 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů, pro institut vysvětlení se použijí obdobně ustanovení o předvolání, 
předvedení, odepření součinnosti a zákazu výslechu.  
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 O  provedení  vysvětlení  se  pořídí  záznam,  jehož  součástí  je  identifikace  osoby,  která 

skutečnost  sděluje,  často  jím  je  právě  cizinec,  proti  němuž  bude  eventuálně  zahájeno  řízení  o 

správním vyhoštění. Tento záznam nelze použít jako důkazní prostředek, 176 důkazem by byl až 

řádný výslech dané osoby po zahájení řízení o správním vyhoštění.  S tím souvisí problém, na 

který upozornil veřejný ochránce práv. Ten zaznamenal několik případů, kdy došlo k situaci, že 

cizinec podal vysvětlení, ve kterém sdělil veškeré relevantní informace a v řádech několika hodin 

bylo proti němu zahájeno řízení o správním vyhoštění. Po zahájení řízení policie cizinci pouze 

položila doplňující otázku, zda by své vysvětlení chtěl doplnit a obsah vysvětlení překopírovala 

do protokolu o výslechu.177 Veřejný ochránce práv upozornil na tuto problematickou praxi, která 

podle ustálené judikatury NSS 178 vede k procesnímu pochybení správního orgánu, které spočívá 

v užití nezákonných důkazů a jehož důsledkem je nezákonnost správního rozhodnutí. 

 

Dále může policie před zahájením řízení zajišťovat důkazy, je-li důvodná obava, že by 

později důkazy nemohly být provedeny vůbec anebo se značnými obtížemi. Provádět by se měly 

před  zahájením  řízení  takové  důkazy  u  nichž  lze  důvodně  předpokládat,  že  jejich  provedení 

podstatně  ovlivní  otázku,  která  bude  předmětem  rozhodování.    O  tomto  úkonu  se  sepisuje 

protokol.179  

2.2.2. Zahájení řízení o správním vyhoštění  

Naplněním jednoho z taxativních důvodů pro vyhoštění stanovených v zákoně o pobytu 

cizinců zahájí policie z moci úřední řízení o správním vyhoštění, zahájení řízení tedy nepodléhá 

správnímu uvážení. Naplňuje-li cizincovo jednání více důvodů pro vyhoštění, bude vyhoštěn ze 

všech  takových  důvodů,  přičemž  horní  hranice  doby  zákazu  pobytu  bude  posuzována  podle 

nejzávažnějšího  důvodu.  Při  stanovení  konkrétní  doby  zákazu  vstupu  přihlédne  policie  ke 

skutečnosti,  že  bylo  naplněno  více  důvodů  vyhoštění.180  Důvody  pro  správní  vyhoštění  jsou 

taxativně uvedené v § 119 a § 120 zákona o pobytu cizinců, přičemž zákon rozlišuje vyhoštění 

cizince s přechodným pobytem a cizince s trvalým pobytem. Rozlišení důvodů vyhoštění podle 

 
176 § 137 odst. 4 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
177 Veřejný ochránce práv-ombudsman, Rozhodnutí o správním vyhoštění-zpráva o šetření, op. cit. s. 8. 
178 Srov. např. rozsudek NSS ze dne 25. 5. 2016, č. j. 1 Azs 81/2016-33, bod 17, rozsudek NSS ze dne 27. 4. 2012, č. 
j. 4 Ads 177/2011-120. 
179 § 138 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
180 HŘEBÍKOVÁ, Iva; KURŽEJA, Jan. Správní řízení na úseku pobytu cizinců. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006. 
s. 118. 
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druhu pobytu chrání více cizince s trvalým pobytem, ty lze vyhostit pouze je-li důvodné nebezpečí, 

že  by  cizinec  mohl  ohrozit  bezpečnost  státu,  závažným  způsobem  narušit  veřejný  pořádek  či 

v případě, kdy mu byla zrušena platnost povolení k trvalému pobytu a cizinec ve stanovené lhůtě 

nevycestoval. Oproti taxativnímu výčtu důvodů pro vyhoštění cizince s přechodným pobytem je 

tento  výčet  značně  zkrácen.  Cizince  s přechodným  pobytem  lze  vyhostit  i  z důvodu  porušení 

pobytových  norem,  jako  je  například  prokazování  falešným  dokladem,  vstup  na  území  bez 

oprávnění, uvádění nepravdivých informací s úmyslem ovlivnit rozhodování správního orgánu, 

výkon zaměstnání bez povolení a další. 

 

V rámci rozlišování vyhoštění cizinců s přechodným a trvalým pobytem platí v souladu 

s právem  EU  zmírněný  režim  pro  určité  skupiny  osob.  Těmi  jsou  občané  EU  a  jejich  rodinní 

příslušníci,  cizinci,  kteří  pobývají  na  území  na  základě  povolení  k  dlouhodobému  pobytu  za 

účelem  společného  soužití  rodiny,  studia  nebo  vědeckého  výzkumu  a  na  základě  povolení  k 

dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu.  Tyto osoby lze vyhostit jen 

v mimořádných případech. 

 

Důvody pro vyhoštění jsou v zákoně odstupňované od těch nejzávažnějších jednání proti 

společenským zájmům, mezi něž patří bezpečnost státu a veřejný pořádek. Jednání proti takovým 

zájmům je postihováno dobou zákazu vstupu až na deset let.  

 

U ustanovení o bezpečnosti státu zákonodárce zvolil demonstrativní výčet jednání, která 

představují jeho ohrožení. Těmi jsou užití síly při prosazování politických cílů, provádění činnosti 

ohrožující základy demokratického státu nebo směřující k narušení celistvosti území anebo jiná 

obdobná jednání. Naopak u ustanovení upravující závažné porušení veřejného pořádku 

zákonodárce nešel cestou demonstrativního výčtu, což vzhledem k širokému pojetí tohoto 

neurčitého  právního  pojmu  je,  dle  mého  názoru,  spíše  k tíži  cizince.  Pod  závažná  porušení 

veřejného  pořádku  lze  zařadit  jednání  velmi  závažná,  ale  i  bagatelní  vzhledem  k závažnosti 

zásahu, které vyhoštění představuje. Subsumovat jednání pod závažné narušení veřejného pořádku 

je věcí interpretace neurčitého právního pojmu správním orgánem, přičemž správní orgán vychází 

z konkrétní skutkové podstaty a okolností případu.181 Dle mého názoru by nebylo na škodu, kdyby 

zákonodárce demonstrativním výčtem alespoň nastínil, jaká jednání považuje za takové narušení.  

 

 
181 Např. rozsudek NSS ze dne 28. 11. 2006, č. j. 2 Afs 19/2006 – 135.  
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Správní řád spojuje se zahájením řízení řadu procesních důsledků. Především se cizinec 

stane účastníkem řízení a může tak realizovat svá procesní práva. Policie zároveň činní úkony 

k řádnému  vyřízení  věci.182  Jedním  z nejdůležitějších  procesních  práv  cizince  je  právo  podat 

námitky. Právo podat námitky představuje možnost cizince vyjádřit se k rozhodnutí o vyhoštění, 

předložit  tvrzení  a  důkazy  svědčící  proti  vyhoštění  nebo  rozporovat  okolnosti  svědčící  pro 

vyhoštění.183 

 

Řízení je zahájeno dnem, kdy policie oznámí zahájení řízení cizinci doručením oznámení 

o zahájení řízení nebo ústním prohlášením. Oznámení o zahájení řízení o správním vyhoštění musí 

splňovat náležitosti stanovená v § 46 odst. 1 správního řádu, především musí obsahovat označení 

správního orgánu, předmět řízení, jméno, příjmení a funkci nebo služební číslo a podpis oprávněné 

úřední  osoby.  Pro  doručování  se  použijí  ustanovení  o  doručování  uvedená  ve  správním  řádu.  

Policie doručuje oznámení o zahájení řízení o správním vyhoštění na adresu místa pobytu cizince 

na území ČR anebo na adresu doručování, je-li odlišná od adresy místa pobytu.  184 

 

Dnem  zahájení  řízení  začíná  policii  běžet  sedmidenní  lhůta  k vydání  rozhodnutí. 185 

Zkrácení této lhůty oproti obecné lhůtě až 30 dnů je jedním z projevů zásady rychlosti řízení, která 

je pro řízení o správním vyhoštění příznačná. Nemůže-li policie rozhodnout ve stanovené lhůtě, 

musí o tom společně s odůvodněním účastníka řízení uvědomit. 186  

2.2.3. Rozhodnutí o vyhoštění  

Rozhodnutí o vyhoštění je písemný meritorní individuální správní akt, kterým policie ČR 

(správní orgán) autoritativně rozhoduje o povinnosti jmenovitě určeného cizince opustit území 

České republiky, resp. členského státu EU a o zákazu jeho pobytu na území. 

 

Rozhodnutí je složeno ze tří částí – výrokové části, odůvodnění a poučení o opravných 

prostředcích.187 V odůvodněných případech může policie stanovit jako součást výroku i hraniční 

přechod.188 

 
182 SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. op. cit., s. 152. 
183 FÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 135. 
184 Zahájení správního řízení z moc úřední je upraveno v § 46 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
185 § 169t odst. 11 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
186 Tamtéž. 
187 § 68 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
188 § 118 odst. 1 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
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Výroková část rozhodnutí o správním vyhoštění se skládá ze tří výroků. Prvním výrokem 

policie ukládá cizinci správní vyhoštění na stanovenou dobu, po kterou nelze cizinci ze třetí země 

umožnit  vstup  do  členských  států  EU,  v případě  občanů  jiného  členského  státu  EU  či  jejich 

rodinných příslušníků vstup na území České republiky. Doba, po kterou nelze cizinci umožnit 

vstup  se  odvíjí  od  individuálního  posouzení  daného  případu.  Policie  aplikuje  správní  uvážení 

v rámci zákonného rozmezí.  

 

Definováním doby, po kterou nelze cizinci umožnit vstup na území se zabýval rozšířený 

senát NSS v usnesení č. j. 1 As 106/2010-83 a dospěl k závěru, že policie je podle § 118 odst. 1 

zákona o pobytu cizinců oprávněna stanovit celkovou dobu, po kterou nelze cizinci umožnit vstup 

na území a má pravomoc určit i počátek běhu této doby. Nevymezí-li policie počátek běhu této 

doby, počítá se ode dne právní moci rozhodnutí o vyhoštění, stejně tak nastávají i ostatní právní 

účinky  rozhodnutí  o  správním  vyhoštění.  I  přes  odkaz  na  výše  uvedené  usnesení  rozšířeného 

senátu NSS pak NSS v několika dalších rozhodnutích došel k odlišným závěrům. Například první 

senát NSS v rozsudku ze dne 15. 2. 2012, č. j. 1 As 68/2011-72 konstatoval, že nelze bez dalšího 

stanovit počátek doby zákazu vstupu od vykonatelnosti rozhodnutí o vyhoštění, neboť by došlo 

v neprospěch  cizince  k prodlužování  doby  zákazu  vstupu  na  území,  aniž  by  to  mělo  v zákoně 

oporu. Naopak v usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 30. 7. 2013, č. j. 9 As 131/2011-63 došel 

soud k závěru, že policie může určit počátek doby zákazu pobytu i od vykonatelnosti rozhodnutí 

o vyhoštění.189  

 

Další rozporuplnou otázkou i v rámci judikatury NSS190 byla otázka, zda se do doby zákazu 

vstupu  cizince  započítává  doba,  po  kterou  je  rozhodnutí  o  správním  vyhoštění  nevykonatelné. 

Jedná se například o dobu, po kterou běží řízení o žádosti cizince o udělení mezinárodní ochrany, 

po dobu trvání důvodů znemožňujících vycestování, po dobu řízení o žalobě proti rozhodnutí o 

správním vyhoštění, neboť tyto mají odkladný účinek. Tyto interpretační potíže, které se v praxi 

vyskytly, byly odstraněny novelou zákona o pobytu cizinců provedenou zákonem č. 303/2011 Sb., 

 
189 „Podle § 118 odst. 1 zákona o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění účinném od 24. 11. 2005 do 31. 
12. 2011 byl správní orgán oprávněn stanovit ve výroku rozhodnutí o správním vyhoštění počátek doby, po kterou 
nelze umožnit cizinci vstup na území, i tak, že se tato doba počítá ode dne, kdy se rozhodnutí o správním vyhoštění 
stane vykonatelným, a byl oprávněn stanovit celkovou délku této doby.“. 
190 Viz usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 30. 7. 2013, č. j. 9 As 131/2011-63. 
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podle jehož § 118 odst. 4 se „do doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup […], nezapočítává 

doba, po kterou není rozhodnutí o správním vyhoštění vykonatelné.“   

 

Ve druhém výroku stanoví policie dobu k vycestování v rozmezí 7 až 60 dnů.191 

V případech,  kdy  se  cizinci  ukládá  správní  vyhoštění  až  na  deset  let,  může  policie  dobu 

k vycestování zkrátit na méně než 7 dní. Splní-li cizinec ve stanovené době svoji povinnost opustit 

území, jedná se o dobrovolný návrat podle § 123a zákona o pobytu cizinců. V opačném případě 

pobývá  cizinec  po  uplynutí  doby  k vycestování  na  území  neoprávněně  a  jeho  vyhoštění  je 

vykonáno v rámci výkonu rozhodnutí.  

 

Ve  třetím  výroku  policie  přejímá  obsah  závazného  stanoviska  Ministerstva  vnitra  o 

možnosti vycestování cizince. Existují-li překážky, pro které cizinec nemůže vycestovat, udělí se 

cizinci  vízum  k pobytu  nad  90  dnů  za  účelem  strpění  pobytu  na  území  a  výkon  rozhodnutí  o 

vyhoštění se odloží.192  

 

Po  výrokové  části  následuje  odůvodnění  rozhodnutí.  Odůvodnění  je  velmi  důležitou 

součástí  rozhodnutí  o  vyhoštění,  o  to  více  jako  rozhodnutí,  jenž  je  výsledkem  užití  diskreční 

pravomoci.  Policie  by  se  měla  při  vydávání  rozhodnutí  řídit  zásadami  řádného  a  úplného 

odůvodnění.  

 

V odůvodnění se podle § 68 odst. 3 SŘ obligatorně uvedou důvody výroků rozhodnutí, 

podklady pro jejich vydání, úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu 

právních  předpisů  a  informace  o  tom,  jak  se  správní  orgán  vypořádal  s  návrhy  a  námitkami 

účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. Co se týče samotného textu odůvodnění, 

měl by být stručný, konkrétní, srozumitelný a obsahem přesvědčivý.193 Neodůvodněné rozhodnutí 

o  vyhoštění  nebo  pouze  vágní  odůvodnění  by  mělo  za  následek  porušení  procesních  záruk 

zakotvených v čl. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. 194 Cizinec, který není seznámen s důvody svého 

vyhoštění se může jen stěží proti takovému rozhodnutí bránit. Rozhodnutí, v němž by absentovalo 

odůvodnění, by bylo nezákonné. 

 
191 V případech uvedených v §119 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů, je možné 
stanovit dobu k vycestování kratší než 7 dní. 
192 § 120a odst. 4 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
193  KADEČKA,  Stanislav.  Správní  rozhodnutí.  In:  SKULOVÁ,  Soňa  a  kol.  Správní  právo  procesní.  Plzeň:  Aleš 
Čeněk, 2008, s. 217. 
194 FÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 136. 
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Poslední  obligatorní  součástí  rozhodnutí  je  poučení  účastníků  řízení  o  možnosti  podat 

odvolání, které má odkladný účinek. Policie cizince poučí, že odvolání musí podat ve lhůtě deseti 

dnů, resp. patnácti dnů pro cizince mladšího 18 let195, od doručení rozhodnutí. Dále policie uvede, 

který správní orgán o odvolání rozhoduje a k jakému orgánu se odvolání podává.  

 

V určitých zákonem stanovených případech však rozhodnutí o správním vyhoštění vydat 

nelze  a  správní  orgán  řízení  zastaví.    Jedním  z případů  je  například  nepřiměřenost  zásahu  do 

soukromého a rodinného života, jemuž se věnuji v další kapitole.196  

 

3. RODINNÝ A SOUKROMÝ ŽIVOT JAKO PŘEKÁŽKA VYHOŠTĚNÍ 197  

Není pochyb o tom, že rozhodnutí o správním vyhoštění představuje podstatný zásah do 

zaručených práv a svobod cizince. Policie, jakožto orgán příslušný k vydání rozhodnutí o správním 

vyhoštění, rozhoduje o povinnosti cizince opustit ve stanovené lhůtě území hostitelského státu, a 

tímto zasahuje do rozličných sfér života cizince, které mohou být chráněny jako jeho lidská práva 

a základní svobody. Jednou z těchto sfér, které se rozhodnutí o správním vyhoštění může dotknout, 

je  právo  cizince  na  respektování  jeho  rodinného  a  soukromého  života.  Autonomie  správních 

orgánů  při  rozhodování  o  vyhoštění  je  omezena  základními  právy  dotčených  cizinců  a  s  tím 

souvisejícími mezinárodními závazky České republiky.198 Rozhodnutí o správním vyhoštění, jako 

opatření způsobilé zasáhnout do základních práv a svobod, musí naplnit zásadu proporcionality, 

respektive  přiměřenosti.  Policie  je  povinna  šetřit  podstaty  a  smyslu  základních  práv  a  při 

rozhodování  o  správním  vyhoštění  má  povinnost  postupovat  přiměřeně  vzhledem  k realizaci 

rodinného nebo soukromého života cizince.  Jedině při splnění zásad proporcionality může být 

rozhodnutí o správním vyhoštění spravedlivé. Princip přiměřenosti se aplikuje v případech, kde 

proti sobě stojí dva či více ústavně chráněných protichůdných právních statků. Účelem principu 

proporcionality je pak tento konfliktní stav vyrovnat tak, aby nedošlo k nedůvodnému 

upřednostňování jednoho právního statku nad ostatními a zároveň aby bylo uchováno maximum 

 
195 § 170 odst. 3 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
196 § 119a odst. 2 a § 120 odst. 4 zákon o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
197  Předmětem  analýzy  této  kapitoly  je  čl.  8  Úmluvy,  neboť  judikatura  ESLP  týkající  se  práva  na  respektování 
rodinného a soukromého života v souvislosti s vyhoštěním cizinců je velmi bohatá a poskytuje dostatečné vodítko při 
interpretaci  neurčitých  právních  pojmů  jako  jsou  rodinný  a  soukromý  život.  Ochrana  poskytovaná  v rámci  čl.  8 
Úmluvy  tak  představuje  nejširší  možnou  ochranu,  navíc  se  rozhodnutí  vnitrostátních  soudů  i  SDEU  velmi  často 
odkazují na případy řešené ESLP a závěry ESLP přejímají.  
198 srov. nález ÚS ze dne 9. 12. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 26/07, č. 47/2009 Sb., bod 40 a 41. 
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všech.199 V řízení o správním vyhoštění jsou obecně těmito statky na jedné straně zájem státu na 

dodržování právního řádu a jeho migrační politiky spolu s právem státu jako suveréna rozhodovat 

o tom, kdo smí na jeho území pobývat a za jakých podmínek, a na straně druhé (vedle jiných práv) 

základní právo cizince na respektování jeho rodinného či soukromého života. Princip přiměřenosti 

se pak uplatní jako prostředek ochrany subjektivního práva či zájmu v případě, že proti němu stojí 

protichůdné právo či zájem. Dle judikatury se pak jedná o prostředek, skrze něhož se může právo 

či zájem uplatnit i v případech, ve kterých se to jeví jako nemožné.200 

 

Ustanovení § 119a odst. 2 a § 120 odst. 4 zákona o pobytu cizinců stanoví, že rozhodnutí 

o vyhoštění nelze vydat, jestliže by jeho důsledkem byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo 

rodinného života cizince. K určení významu slovního spojení „přiměřenost zásahu rozhodnutí o 

vyhoštění do rodinného a soukromého života cizince“ je nejprve potřeba si jednotlivá slova ve 

spojení definovat či alespoň blíže identifikovat jejich význam. Vzhledem ke skutečnosti, že žádný 

z pramenů neposkytuje ucelenou definici těchto pojmů, je jejich definování a naplňování 

ponecháno  soudům.  Tuto  problematiku  lze  nalézt  v bohaté  judikatuře  ESLP.  Na  vnitrostátní 

úrovni se jí zabýval také Nejvyšší správní soud či Ústavní soud. Je třeba zdůraznit, že posouzení 

přiměřenosti zásahu je otázkou interpretace a aplikace práva, což  NSS s odkazem na judikaturu 

ESLP také několikrát zopakoval se slovy „posouzení, zda by správní vyhoštění mohlo vyvolat 

nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince, není věcí správního uvážení 

správního orgánu, ale otázkou interpretace a aplikace neurčitého právního pojmu.“ 201 Dojde-li 

správní orgán k závěru, že by rozhodnutí o správním vyhoštění představovalo nepřiměřený zásah, 

má  povinnost  rozhodnutí  nevydat  a  řízení  s odkazem  na  §  66  odst.  2  správního  řádu  zastavit. 

Z toho  vyplývá,  že  policie  v takovém  případě  nedisponuje  diskreční  pravomocí  a  je  povinna 

v souladu  se  zákonem  rozhodnutí  nevydat. 202  Jinými  slovy,  vydání  rozhodnutí  o  správním 

vyhoštění je možné pouze v případě, že policie shledá, že toto nepředstavuje nepřiměřený zásah 

do soukromého či rodinného života cizince. V opačném případě má policie povinnost rozhodnutí 

nevydat.203 Případy, kdy policie shledá nepřiměřenost zásahu nelze interpretovat tak, že nejsou 

dány  zákonné  důvody  vyhoštění,  nýbrž  tak,  že  policie  dostatečně  zvážila  korektiv  postupu 

 
199 WÁGNEROVÁ, E. ; ŠIMÍČEK, V. ; LANGÁŠEK, T. ;  POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. op. cit. 
200 PAVČNIK, Marijan. Princip přiměřenosti (několik myšlenek k diskuzi). Časopis pro právní vědu a praxi. 2009, s. 
51-54.  
201 Rozsudek NSS ze dne 24. 7. 2015, č. j. 3 Azs 240/2014-35. 
202 Rozsudek NSS ze dne 5. 3. 2013, č. j. 8 As 118/2012-45. 
203 Tamtéž.  
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vyplývající  z  §  119a  odst.  2  či  §  120  odst.  4  ZPC.204  Při  výkladu  a  aplikaci  vychází  policie 

z hledisek  zakotvených  v  §  174a205  zákona  o  pobytu  cizinců  či  judikatuře.  Zmíněný  §  174a 

obsahuje demonstrativní výčet požadavků, mezi nimiž lze nalézt zejména závažnost nebo druh 

protiprávního jednání cizince, délku pobytu cizince na území, jeho věk, zdravotní stav, povahu a 

pevnost rodinných vztahů, ekonomické poměry, společenské a kulturní vazby území, a intenzitu 

vazeb  ke  státu,  jehož  je  cizinec  státním  občanem  nebo  v  případě,  že  je  osobou  bez  státního 

občanství,  ke  státu  jeho  posledního  trvalého  bydliště.206  Vedle  hledisek  obsažených  v  §  174a 

policie zohlední i další obdobná kritéria, která ač v demonstrativním výčtu nejsou přímo 

stanovena, jsou pro daný případ relevantní.  Právě relevantnost okolností v každém jednotlivém 

případě je přitom klíčovým aspektem při posuzování požadavku přiměřenosti. NSS v rozsudku ze 

dne 26. 2. 2014, č. j. 8 As 109/2013-34 dospěl k závěru, že policie nemá povinnost vypořádávat 

se se všemi jedenácti hledisky obsaženými v § 174a, „je však třeba trvat na požadavku, aby z 

rozhodnutí bylo zřejmé, že ve vztahu k nim činil skutková zjištění a posuzoval je.“ NSS ve výše 

jmenovaném  rozsudku  dále  konstatuje,  že  pokud  k tomu  není  dán  žádný  důvod,  nemusí  být 

například věk pro daný případ specifickou okolností. Rozhodnutí, ve kterém pak policie výslovně 

neuvede  kritérium  věku,  neboť  shledá,  že  k této  okolnosti  nebylo  třeba  nic  hodnotit,  nelze 

považovat bez dalšího za nezákonné.  

 

Kritéria  relevantní  pro  daný  případ  policie  hodnotí  jednotlivě  a  zároveň  všechna  ve 

vzájemné  souvislosti,  přičemž  ke  zjištění  všech  okolností  má  cizinec  povinnost  poskytnout 

veškeré potřebné informace. 207 Poskytnutí všech těchto informací je přitom také v zájmu cizince 

samotného,  jelikož  ten  se  snaží  prokázat,  že  do  jeho  práva  na  respektování  rodinného  a 

soukromého  života  bylo  zasaženo,  a  že  tento  zásah  by  byl  neadekvátní.  Po  zjištění  všech 

rozhodných skutečností případu policie poměřuje jednotlivé konfliktní zájmy, tedy aplikuje test 

proporcionality.  

 
204 Rozsudek NSS ze dne 24. 7. 2015, č. j. 3 Azs 240/2014-35. 
205 Toto ustanovení bylo do zákona vloženo novelizací zák. č. 427/2010 Sb. S ohledem na unijní právo a připomínky 
Evropské  komise  bylo  nutné  konkretizovat  hlediska,  kterými  se  má  správní  orgán  zabývat  v případě  zkoumání 
přiměřenosti jeho rozhodnutí. Rozsudek NSS ze dne 4. 1. 2017, č. j. 9 Azs 288/2016-30. 
206 §174a odst. 1 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
207 Rozsudek NSS ze dne 30. 8. 2017, č. j. 2 Azs 179/2017-38: „ačkoli je řízení o správním vyhoštění zahajováno z 
moci úřední (ex offo), nelze po příslušném správním orgánu požadovat, aby výhradně z vlastní iniciativy vyhledával 
a opatřoval důkazy, které by mohly svědčit ve prospěch stěžovatele, tj. které by se týkaly i nepřiměřenosti tvrzeného 
zásahu vyhoštění do soukromého a rodinného života stěžovatele ve smyslu § 119a odst. 2 zákona o pobytu cizinců. Je 
zejména na samotném cizinci, aby přesvědčivým způsobem tvrdil, že v jeho případně existuje překážka bránící vydání 
rozhodnutí o správním vyhoštění, případně aby o tom nabídl důkazy. Lze pouze zopakovat, že cizinec, jemuž hrozí 
vyhoštění, by se měl ochrany svých práv aktivně domáhat tak, aby v řízení mohlo být zjištěno a prokázáno, že chráněná 
práva budou realizací vyhoštění nepřiměřeně zasažena“. 
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Co se týče samotného testu proporcionality rozlišujeme jeho dva typy. Jedním z nich je 

„standartní“ test proporcionality, jak jej aplikuje například Ústavní soud ČR. Druhým je pak test 

pětistupňový aplikovaný ESLP zejména při porušení čl. 8 až 11 Úmluvy, 208 přičemž pětistupňový 

test  aplikovaný  ESLP  bude  předmětem  následující  podkapitoly.  Pokud  jde  o  standardní  test 

proporcionality,  je  třeba  zkoumat  tři  dílčí  hlediska:  (a)  vhodnost  (způsobilost)  prostředku  pro 

dosažení určitého účelu, (b) potřebnost (nutnost, nezbytnost) použití právě a jenom zákonodárcem 

vybraného  prostředku,  (c)  proporcionalita  v užším  smyslu  neboli  spravedlivá  únosnost  (test 

poměřování).209 

 

Pokud  jde  o  orgány  aplikujících  test  proporcionality,  v rámci  rozhodování  o  správním 

vyhoštění  jsou  vedle  policie  těmito  orgány  i  orgány  odvolací.  Vedle  správních  orgánů  je  test 

proporcionality aplikován také orgány soudními, a to v rámci soudnictví správního či ústavního. 

V případech, kdy cizinec vyčerpal všechny opravné prostředky, které mu vnitrostátní právní řád 

poskytuje k hájení jeho práv, má možnost obrátit se se stížností na porušení jeho lidských práv a 

základních  svobod  zaručených  Úmluvou  na  ESLP.  Judikatura  ESLP  je  proto  v otázce  testu 

proporcionality a jeho aplikace dosti široká.  

 

ESLP chrání práva a svobody garantovaná v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních 

svobod, a tedy i právo na respektování rodinného a soukromého života každého člověka. Toto 

právo zakotvené v čl. 8 Úmluvy zní:  

 

1. Každý  má  právo  na  respektování  svého  soukromého  a  rodinného  života,  obydlí  a 

korespondence. 

 

2. Státní orgán nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v 

souladu se zákonem a nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní 

bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, hospodářského blahobytu země, předcházení 

nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práv a svobod 

jiných. 

 
208 Tyto články mají podobnou strukturu. V prvních odstavcích je garantováno právo a druhý odstavec představuje 
limitační klauzuli, ve které jsou stanovené legitimní cíle zásahu do těchto práv.  
209 Více WÁGNEROVÁ, E.; ŠIMÍČEK, V.; LANGÁŠEK, T.;  POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. 
Komentář. op. cit., s. 26-28. 
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Jak je patrno z výše uvedeného, čl. 8 Úmluvy chrání čtyři právní statky, které jsou spolu 

úzce  spjaty.  Těmito  statky  jsou  soukromí,  rodinný  život,  obydlí  a  korespondence  jednotlivce. 

Z dikce a struktury článku 8 vyplývá, že právo na respektování soukromého a rodinného života 

může  být  omezeno,  a  není  tak  právem  absolutním.  Odstavec  druhý  pak  představuje  limitační 

klauzuli tím, že taxativně vyjmenovává legitimní cíle, na jejichž základě může stát do tohoto práva 

zasáhnout,  tedy  stanoví,  za  jakých  podmínek  je  možné  toto  právo  omezit.210  Práva  zakotvena 

v čl. 8, tak dle odborné literatury, patří mezi tzv. podmíněná práva, která mohou být omezena 

prostřednictvím jiných práv nebo společenskými potřebami.211 

 

Ve věci zásahu do soukromého a rodinného života cizince při vyhoštění ve smyslu čl. 8 

Úmluvy  lze  v  soudní  praxi  ESLP  nalézt  dvě  situace.  První  situace  nastává  v případě,  že  do 

soukromého a rodinného života je zasaženo až v zemi, do které má být cizinec vyhoštěn. Tento 

zásah do soukromého a rodinného života v cílové zemi musí být na první pohled zřejmý a stížnost 

tak musí projít tzv. testem flagrantního porušení čl. 8 Úmluvy. 212 V soudní praxi však doposud 

nebyla žádná taková stížnost úspěšná. Druhá situace nastává v případě, kdy k zásahu do 

soukromého a rodinného života dojde v hostitelské zemi.  

 

Co se týče charakteru povinnosti státu obsažené v čl. 8 odst. 2 Úmluvy, lze v tomto nalézt 

povinnost negativní, tedy povinnost respektovat (nepřiměřeně nezasahovat) soukromý a rodinný 

život, obydlí a korespondenci jednotlivce, avšak také povinnost pozitivní, tedy povinnost 

zabezpečit klidný výkon tohoto práva přijetím dostatečných opatření na jeho ochranu, 213 přičemž 

v migračních záležitostech nemusí být vždy zcela zjevné, o jakou povinnost se jedná. V případě 

vyhoštění se jedná o negativní povinnost státu nezasahovat, avšak například v případě neudělení 

pobytového oprávnění rodinnému příslušníkovi se bude jednat o závazek pozitivní. Ať už se jedná 

o povinnost pozitivní nebo negativní, soudy při své činnosti nejsou povinny charakter povinnosti 

zkoumat a pouze aplikují test proporcionality, který je v obou případech shodný. 214 

 

 
210  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 98-99. 
211 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s.114. 
212  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 957. 
213 European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family life, home and 
correspondence, op. cit., s. 8, bod 3. 
214 Více v rozsudku ESLP ve věci Nunez v. Norsko, ze dne 28. 6. 2011, stížnost č. 55597/09, bod 69. 
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3.1. Pětistupňový test proporcionality  

V případech, kdy se stížnost stěžovatele týká negativní povinnosti státu,215 tedy povinnosti 

státu nezasahovat do výkonu práva, musí Soud posoudit, zda byl zásah v souladu s požadavky čl. 

8 odst. 2 Úmluvy. Jak již bylo zmíněno výše, odstavec druhý představuje limitační klauzuli, která 

stanoví  taxativní  výčet  legitimních  cílů  zásahu.  Struktura  této  limitační  klauzule  se  v Úmluvě 

vyskytuje  i  v jiných  článcích,  proto  při  posuzování  stížnosti  postupuje  Soud  podle  stejného 

algoritmu, kde postupně zodpovídá pět otázek. 216 Otázky, na které soud v případech zásahu do 

rodinného a soukromého života cizince odpovídá znějí následovně: 

 

1. Realizoval cizinec skutečně svůj rodinný a soukromý život v hostitelské zemi?, 217  

2. Došlo k zásahu státu do realizace cizincova rodinného a soukromého života?, 

3. Byl tento zásah v souladu se zákonem?, 

4. Sledoval zásah státu legitimní cíl?, 

5. Byl tento zásah nezbytný v demokratické společnosti?218 

 

Tento pětistupňový test představuje modifikaci obecného testu proporcionality 

aplikovaného při kolizi práv např. Ústavním soudem ČR. V prvních dvou krocích leží důkazní 

břemeno na stěžovateli, neunese-li jej, jeho stížnost se zamítá. V opačném případě, tedy unese-li 

stěžovatel  důkazní  břemeno  u  prvních  dvou  kroků,  leží  u  dalších  kroků  důkazní  břemeno  na 

vládě.219 

 

Ad 1. realizace rodinného a soukromého života v hostitelské zemi  

Pokud jde o samotnou úvahu o tom, zda cizinec v hostitelské zemi realizuje rodinný či 

soukromý  život,  nečiní  tato  obvykle  Soudu  potíže.  Soud  tak  zpravidla  konstatuje,  že  cizinec 

v hostitelské zemi realizuje rodinný život nebo okolnosti případu subsumuje alespoň pod rozsah 

 
215 U pozitivní povinnosti dochází k modifikaci tohoto pětistupňového testu, kde Soud v jednom kroku rozhoduje jak 
o existenci, tak i o limitech práva.  Lze tedy shrnout, že se u pozitivní povinnosti pětistupňový test neaplikuje. Více v 
KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 102. 
216 Tamtéž, s. 100-101. 
217 Obecné znění otázky by znělo takto: spadá projednaný případ pod rozsah namítaného článku Úmluvy? 
218 ROZUMEK, Martin; ROZUMKOVÁ, Pavla; HRADEČNÁ, Pavla. Právo cizince bez pobytového oprávnění na 
respektování rodinného a soukromého života v hostitelské zemi.  migraceonline.cz, citováno dne 28. 8. 2019. Dostupné 
z: https://migraceonline.cz/cz/e-knihovna/pravo-cizince-bez-pobytoveho-opravneni-na-respektovani-rodinneho-a-
soukromeho-zivota-v-hostitelske-zemi. 
219  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 101. 
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soukromého života. Tato skutečnost je dána tím, že se Soud snaží vykládat práva spíše extenzivně 

nežli restriktivně.  

 

Všechny rozhodné skutečnosti, ze kterých ESLP vyvozuje závěry o existenci či neexistenci 

rodinného  či  soukromého  života  jsou  zjišťovány  vnitrostátními  soudy  a  orgány.  Sám  ESLP 

vychází  z již  zjištěného  skutkového  stavu  a  pokud  dojde  k závěru,  že  byly  dostatečně  zjištěny 

všechny  okolnosti  případu,  okolnosti  byly  posouzeny  z hlediska  lidskoprávních  norem  a  byla 

správně provedena úvaha o vyváženosti zájmu stěžovatele na jedné straně a veřejného zájmu na 

straně  druhé,  nepřísluší  mu  nahrazovat  skutková  zjištění  vnitrostátních  orgánů.  Proto  musí 

vnitrostátní  orgány  provést  důkladný  přezkum  všech  relevantních  zjištění,  zejména  zjištění 

skutková,  citová,  psychologická,  ekonomická  a  zjištění  zdravotní  povahy.  Dále  musí  provést 

dostatečné posouzení zájmů všech dotčených osob, přičemž zvláštní zřetel se vždy bere na zájmy 

dítěte.220 Systém je takto nastaven zejména z toho důvodu, že vnitrostátní orgány a soudy mají 

výhodu v možnosti přímého kontaktu se stěžovatelem a dotčenými osobami, a úlohou ESLP proto 

není nahradit výkon jejich pravomocí, ale spíše přezkoumat rozhodnutí přijatá těmito orgány ve 

světle Úmluvy.  

 

Potvrzení výše uvedeného lze nalézt v rozsudku Soudu ve věci Alim v. Rusko221, kde Soud 

konstatoval, že vnitrostátní soudy pochybily, když se řádně nezabývaly námitkou stěžovatele, že 

vyhoštěním došlo k zásahu do jeho rodinného života, jelikož se jedná o procedurální povinnost 

soudu, aby přezkoumal všechny relevantní skutečnosti případu. Neučiní-li tak, nelze pak tvrdit, že 

bylo přesvědčivě prokázáno, že vyhoštění je v demokratické společnosti nezbytné. 222 Ruský soud 

v této věci pouze konstatoval, že vztah stěžovatele s jeho partnerkou a dvěma dětmi nemůže být 

důvodem  pro  pobyt  v Rusku  bez  pobytového  oprávnění.  Takovéto  pouhé  konstatování  bez 

řádného přezkumu a odůvodnění však není způsobilé zaručit spravedlivé rozhodování.  

 

Ad 2. zásah státu do realizace cizincova rodinného a soukromého života  

Je-li Soudem konstatováno, že stěžovatel na území hostitelského státu realizoval rodinný 

či soukromý život, představuje v takovém případě rozhodnutí o vyhoštění nepochybně zásah do 

tohoto  práva.  Ve  většině  případů  tak  Soud  konstatuje,  že  opatřením  státu  bylo  zasaženo  do 

 
220 European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family life, home and 
correspondence, op. cit., s. 8, bod 3. 
221 Rozsudek ESLP ve věci Alim v. Rusko, ze dne 27. 9. 2011, stížnost č. 39417/07. 
222 §99 rozhodnutí. 
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možnosti realizovat rodinný či soukromý život cizince v hostitelské zemi. V této souvislosti však 

Soud často zdůrazňuje, že státy jsou podle mezinárodního práva oprávněny rozhodovat o tom, 

komu, a za jakých podmínek, umožní vstup na své území, a komu umožní na svém území pobývat. 

Toto právo je chápáno jako suverénní právo každého státu.  

 

Stěžejní částí úvahy rozhodnutí ESLP o stížnosti cizinců však nespočívá ani v posouzení 

existence  či  neexistence  rodinného  či  soukromého  života  stěžovatele  v hostitelské  zemi,  ani  v 

posouzení, zda k zásahu do tohoto práva došlo. V těchto dvou bodech zpravidla také nedochází 

k názorovým rozporům mezi jednotlivými soudci ESLP a jejich názory se tak spíše rozcházejí až 

ve  čtvrtém  a  pátém  kroku  testu  proporcionality,  kde  dochází  k poměřování  legitimity  státního 

zásahu a jeho nezbytnosti.  

 

Ad 3. soulad zásahu se zákonem (resp. s právem), tzv. test legality  

Test legality vyžaduje splnění dvou předpokladů. 223 Prvním z nich je existence právního 

základu pro zásah do dotčeného práva, tj. zda zásah má oporu ve vnitrostátním právu. Druhým 

předpokladem je požadavek na kvalitu práva. Norma na základě níž bylo zasaženo do základního 

práva musí tedy existovat a navíc, aby byl splněn požadavek souladu zásahu se zákonem, musí 

zákon splňovat určité kvality. 224 Soud v judikatuře konstatoval, že normy vnitrostátního práva by 

měly být dostatečně jasné, předvídatelné, 225 srozumitelné, slučitelné s právním státem, přiměřeně 

přístupné, musí jasně vymezovat diskreční pravomoc orgánů a musí existovat dostatečná záruka 

jejich vynucení.226 Dále Soud konstatoval, že vnímá zákon nikoli pouze ve smyslu formálním, ale 

také ve smyslu materiálním. Zákonem tedy rozumí jak právo psané – zákony, podzákonné právní 

předpisy či vyhlášky profesních komor přijaté v rámci samostatné působnosti, tak právo nepsané 

a soudcovské právo.227 

 
223  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 107. 
224 „Požadavek jisté kvality norem v právním státu pak plní trojí funkci: (a) jednak má zajistit, aby potencionálně 
postižená osoba upravila své chování tak, aby se nedostala do konfliktu s omezující normou, dále má (b) zajistit, aby 
exekutiva, resp. správa dle požadavků normy vytvořila vnitřní řídící a omezující pravidla a konečně (c) umožňuje 
soudům  provádět  řádnou  kontrolu  omezení  práva.“  ve WÁGNEROVÁ,  E.;  ŠIMÍČEK,  V. ;  LANGÁŠEK,  T. ;  
POSPÍŠIL, I. a kol. Listina základních práv a svobod. Komentář. op. cit 149, s. 287. 
225  Předvídatelnost  nemusí  být  jistá  a  absolutní  jistotu  ani  nelze  očekávat.  Ve  věci  Slivenko  v.  Lotyšsko  soud 
konstatoval,  že  stěžovatelé  musejí  být  schopni  alespoň  přiměřeně  předvídat,  přinejmenším  s pomocí  osoby  znalé 
práva.  
226European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family life, home and 
correspondence, op. cit., bod 277.  
227  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 105. 
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Co se týče posuzování souladu zásahu se zákonem, vyvstává v této souvislosti otázka, zda 

vnitrostátní předpisy poskytují cizinci dostatečně efektivní nástroj procesní ochrany proti 

rozhodnutí státních orgánů, jinými slovy, zda existuje účinný opravný prostředek ve smyslu čl. 13 

Úmluvy.228 O tom pojednávám dále v podkapitole 4. Přezkum rozhodnutí o správním vyhoštění. 

Samotný článek 8 Úmluvy neobsahuje žádné procesní záruky, avšak rozhodovací proces musí být 

spravedlivý  a  již  v průběhu  řízení  musí  státní  orgány  respektovat  práva  zakotvena  v článku  8 

Úmluvy.229 Procesní záruky týkající se vyhoštění cizince jsou stanoveny v čl. 1 Protokolu číslo 7230 

Úmluvy. ESLP rovněž uvedl, že v případech, kdy délka řízení má zjevný dopad na rodinný život 

účastníka řízení, je potřeba obezřetnějšího přístupu orgánů a právní úprava přezkumného řízení by 

měla mít preventivní i kompenzační charakter.231 

 

Ad 4. legitimní cíl zásahu, tzv. test legitimity  

Taxativní výčet legitimních cílů, a tedy i účelů omezení práva, lze nalézt v čl. 8 odst. 2 

Úmluvy.  Těmito  legitimními  cíli,  neboli  chráněnými  zájmy,  jsou  národní  bezpečnost,  veřejná 

bezpečnost, hospodářský blahobyt země, předcházení nepokojům 232 a zločinnosti, ochrana zdraví 

nebo morálky nebo ochrana práv a svobod jiných. Vzhledem k tomu, že se jedná o výčet taxativní, 

je  nepřípustné,  aby  do  garantovaných  práv  bylo  zasahováno  z jiných  než  výše  stanovených 

důvodů. Stát, který zasáhl do zaručeného práva nese důkazní břemeno a musí prokázat, že zásah 

sledoval legitimní cíl. Legitimní cíle jsou však formulovány tak široce, že státy zpravidla nemají 

problém  jednání  cizince  pod  jeden  z nich  podřadit.233  Podle  ustálené  judikatury  ESLP  mezi 

nejčastější  důvody  zásahu  do  cizincova  práva  patří  ochrana  veřejného  pořádku,  předcházení 

zločinnosti či veřejná bezpečnost. Pokud jde o chráněný zájem v podobě hospodářského blahobytu 

země, bývá jím zásah legitimován jen ojediněle234.235 

 

 
228 Rozsudek ESLP ve věci De Souza Ribeiro v. Francie, ze dne 13. 12. 2012, stížnost č. 22689/07, bod 83; rozsudek 
ESLP ve věci M a další v. Bulharsko, ze dne 31. 7. 2012, stížnost č. 40020/03, body 122–132; rozsudek ESLP ve věci 
Al-Nashif v. Bulharsko, ze dne 20. 6. 2002, stížnost č. 50963/99, bod 133. 
229 Rozsudek ESLP ve věci Petrov a X v. Rusku, ze dne 23. 10. 2018, stížnost č. 23608/16, bod 101. 
230 Protokol byl přijat 22. 11. 1984 a ratifikován dne 18. 3. 1992. 
231 Rozsudek ESLP ve věci Macready v. Česká republika, ze dne 22. 4. 2010, stížnosti č. 4824/06 a 15512/08, bod 48; 
rozsudek ESLP ve věci Kuppinger v. Německo, ze dne 15. 1. 2015, stížnost č. 62198/11, bod 137. 
232 V komentáři k Úmluvě se autoři zmiňují o nešťastném překladu spojení „prevention of disorder“, který by nahradili 
vhodnějším překladem „ochrana pořádku“. 
233  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 111. 
234 Rozsudek ESLP ve věci Berrehab v. Nizozemí, ze dne 21. 6. 1988, stížnost č. 10730/84. 
235 ROZUMEK, Martin; VRÁTNÁ, Pavla. Právo cizince na rodinný život. op. cit., s. 27. 
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Ad 5. nezbytnost zásahu v demokratické společnosti  

Posouzení  nezbytnosti  zásahu  státu  do  cizincova  práva  je  stěžejním  úkolem  ESLP  při 

rozhodování o stížnosti cizince na porušení článku 8 Úmluvy. Soud musí vážit mezi zájmy státu a 

jeho legitimními cíli na straně jedné, a právem na respektování rodinného a soukromého života 

cizince na straně druhé.  

 

Z ustáleného výkladu pojmu nezbytnosti vyplývá, že „pojem nezbytnosti požaduje, aby 

zásah odpovídal (1) naléhavé společenské potřebě236 a zejména, aby byl (2) přiměřený 

sledovanému  legitimnímu  cíli.“237  Státním  orgánům  je  pak  podle  právní  doktríny  přiznán  jistý 

prostor pro uvážení 238. Prvotní posouzení existence naléhavosti takové společenské potřeby tedy 

zjišťují a patřičně odůvodňují státní orgány, které též posuzují přiměřenost zásahu do chráněného 

práva, přičemž šíře prostoru pro uvážení je různá. Platí zde pravidlo, že čím je prostor pro uvážení 

užší, tím závažnější důvody pro zásah musí stát předložit. Tento prostor pro uvážení však není 

neomezený a „konečné posouzení ohledně porušení práva chráněného Úmluvou je na ESLP“. 239 

Shledá-li Soud, že státní orgány provedly test proporcionality řádně tak, jak by jej provedl sám, 

konstatuje  pak  Soud,  že  proces  vydání  rozhodnutí  státním  orgánem  je  v mezích  prostoru  pro 

uvážení a rozhodne obdobně jako státní orgán. Takovýto postup je založen na zásadě subsidiarity 

mezinárodního přezkumu.240 

 

Pokud jde o samotný požadavek naléhavé společenské potřeby, je tento spjat s principem 

proporcionality  –  sledovaný  veřejný  zájem  musí  být  dostatečně  závažný,  aby  převážil  zájem 

jednotlivce  na  nezasahování  do  jeho  práv  podle  čl.  8  odst.  1  Úmluvy.  Čili  platí  jednoduchý 

algoritmus: čím intenzivnější zásah do čím důležitějšího zájmu jednotlivce, tím důležitější musí být 

sledovaný cíl pro společnost.241  

 

Při posouzení toho, zda je opatření nezbytné, Soud přihlédne k tvrzením stran a posoudí je 

s ohledem na věc jako celek, posoudí, zda jsou námitky relevantní a dostatečné, a nakonec zda 

bylo  opatření  přiměřené  sledovanému  cíli.  Relevantními  námitkami  se  přitom  rozumí  takové 

 
236 Pressing social need. 
237 Olsson v. Švédsko v KMEC, Jiří.; KOSAŘ, David.; KRATOCHVÍL, Jan; BOBEK, Michal. Evropská úmluva o 
lidských právech. Komentář. op. cit., s. 114. 
238 Margin of appreciation. 
239  KMEC,  Jiří.;  KOSAŘ,  David.;  KRATOCHVÍL,  Jan;  BOBEK,  Michal.  Evropská  úmluva  o  lidských  právech. 
Komentář. op. cit., s. 114. 
240 Tamtéž, s. 888. 
241 Tamtéž, s. 884. 
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námitky, které je v daném případě možné vzít v potaz, dostatečnými námitkami se pak rozumí 

takové důvody, které musí být schopny projít testem podle odstavce 2 Úmluvy. 242 K posouzení 

přiměřenosti opatření soud musí dále přezkoumat právní rámec, ze kterého opatření vychází, a 

také zda samotná právní norma sleduje legitimní cíl. Spolu s uvedeným se Soud nadále zabývá 

otázkou, jaké procesní instituty měl jednotlivec k dispozici, aby mohl dostatečně účinně své právo 

hájit a zda proces vydání opatření či rozhodnutí byl spravedlivý.243  

 

Pětistupňový test proporcionality aplikovaný ESLP při posuzování stížnosti na porušení 

článku 8 Úmluvy je tedy teoretickým konceptem sloužícím jako návod pro postup při rozhodování 

těchto stížností v migračních věcech. Ze soudní praxe však vyplývá, že Soud se tímto postupem 

příliš neřídí a jednotlivé kroky spojuje, vypouští anebo nepostupuje podle stanoveného pořadí. 

Odchylná metoda postupu Soudu nemusí mít za následek nesprávné či nespravedlivé rozhodnutí, 

avšak postup Soudu podle pětistupňového testu proporcionality by dle mého názoru představoval 

cestu k větší přehlednosti a srozumitelnosti rozhodnutí.  

 

3.2. Relevantní kritéria pro posuzování nezbytnosti vyhoštění  

Pro nalezení spravedlnosti při rozhodování o přiměřenosti zásahu rozhodnutí o vyhoštění 

do soukromého či rodinného života cizince hraje zásadní roli skutečnost, jaká kritéria případu 

budou zohledněna a jaká váha bude těmto jednotlivým kritériím přisouzena. Jinými slovy, jaká 

kritéria budou pro daný případ stanovena jako relevantní. Důležitost uvedeného potvrzuje i fakt, 

že  ESLP  u  skutkově  podobných  případů  dochází  k opačným  závěrům,  a  to  právě  na  základě 

upřednostnění  jednoho  kritéria  před  jiným.  Demonstrativní  výčet  kritérií,  která  jsou  upravena 

v zákoně o pobytu cizinců jsem představila již výše v úvodu k této kapitole. V této podkapitole se 

tak zaměřím na rozhodovací činnost ESLP. 

 

Stěžejním rozhodnutím v této otázce je rozhodnutí ve věci Boultif v. Švýcarsko 244 z roku 

2001,  které  stanovilo  aplikační  schéma  kritérií  pro  určení  nezbytnosti  vyhoštění  cizince,  jenž 

spáchal  trestný  čin.  Po  dlouhodobé  kritice  dosavadní  nekonzistentní  judikatury  představilo 

rozhodnutí ve věci Boultif v. Švýcarsko zásadní zlom. Soud v tomto stanovil konkrétní faktory, 

které je třeba při posuzování nezbytnosti vyhoštění cizince v důsledku spáchání trestného činu v 

 
242 Tamtéž. 
243 European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family life, home and 
correspondence, op. cit., bod 24.  
244 Rozsudek ESLP ve věci Boultif v. Švýcarsko, ze dne 2. 8. 2001, stížnost č. 54273/00. 
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kontextu práva  na  respektování  rodinného  a  soukromého  života  zohlednit.  Tyto  byly  dále 

doplněny  rozhodnutím  ve  věci  Üner  v.  Nizozemí.  Do  doby  přijetí  těchto  rozhodnutí  působila 

absence  jasně  stanovených  kritérií  v rozhodovací  praxi  řadu  nejasností,  nepředvídatelnost  a 

nejistotu. Jak podotýká Flídrová, tuto situaci dobře znázorňují skutkově velmi podobná rozhodnutí 

Mehemi v. Francie 245 a El Boujaidi v. Francie 246, která byla vydána ve stejný den, avšak Soud u 

každého z nich došel k opačným závěrům.247 

 

Co se týče rozhodnutí ve věci Boultif v. Švýcarsko z roku 2001, ESLP na něj, respektive 

především na tzv. kritéria Boultif, odkazuje i v několika pozdějších rozhodnutích. ESLP v tomto 

konstatoval souhrn skutečností, ke kterým by se mělo při rozhodování o vyhoštění přihlížet, aby 

došlo  k spravedlivému  vyvážení  zájmů  obou  stran.  V daném  případě  byly  těmito  zájmy  právo 

cizince  na  respektování  rodinného  života  na  straně  jedné  a  zájem  státu  na  ochraně  veřejného 

pořádku a prevenci před kriminalitou na straně druhé.248 V této kauze švýcarské úřady 

neprodloužily alžírskému občanovi panu Boultifovi jeho povolení k pobytu poté, co vykonal trest 

odnětí svobody, jež mu byl uložen za spáchání trestného činu loupeže a poškození cizí věci. Pan 

Boultif poukazoval na to, že takovéto opatření je nepřiměřeným zásahem do jeho rodinného soužití 

s jeho  manželkou,  občankou  Švýcarska.  Dle  švýcarských  úřadů  k nepřiměřenému  zásahu  do 

rodinného života stěžovatele nedošlo, neboť stěžovatel společně s manželkou mohou svůj rodinný 

život realizovat v Alžírsku, kde má stěžovatel širší rodinu, v jiné zemi anebo se mohou navzájem 

navštěvovat.   

 

Pro  zjištění,  zda  se  v případě  zásahu  švýcarských  orgánů  nejednalo  o  zásah  svévolný, 

přikročil ESLP k aplikaci pětistupňového testu proporcionality. Nejdříve se zabýval tím, zda pan 

Boultif skutečně ve Švýcarsku realizoval svůj rodinný život. Ten do Švýcarska přijel v roce 1992 

a v roce 1993 se oženil se svou současnou manželkou, švýcarskou občankou. Na základě tohoto 

sňatku následně získal povolení k pobytu. Soudem bylo konstatováno, že pan Boultif rodinný život 

ve Švýcarsku vedl, a že rozhodnutím o neprodloužení jeho povolení k pobytu by došlo k zásahu 

do jeho rodinného života. Dále Soud konstatoval, že rozhodnutí švýcarských úřadů o 

neprodloužení povolení k pobytu, a tedy opatření, na jehož základě došlo k zásahu do rodinného 

života  stěžovatele,  bylo  v souladu  se  švýcarskými  právními  předpisy  a  tyto  právní  předpisy 

 
245 Rozsudek ESLP ve věci Mehemi v. Francie, ze dne 10. 4. 2003, stížnost č. 53470/99. 
246 Rozsudek ESLP ve věci El Boujaidi v. Francie, ze dne 26. 9. 1997, stížnost č. 25613/94. 
247 FÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 122. 
248 Rozsudek ESLP ve věci Boultif v. Švýcarsko, ze dne 2. 8. 2001, stížnost č. 54273/00, bod 47.  
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sledovaly legitimní cíl, kterým je uložení opatření za účelem předcházení kriminalitě a 

„nepořádku“. Poslední posuzovanou skutečností pak bylo, zda se jednalo o zásah v demokratické 

společnosti nezbytný a zda zde byla ospravedlnitelná společenská potřeba s ohledem na sledovaný 

legitimní cíl. Při tomto posuzování vzal Soud v potaz následující kritéria vyjmenovaná v bodě 48 

daného rozhodnutí: 

 

- povaha a závažnost trestného činu spáchaného stěžovatelem, 

- délka pobytu stěžovatele v hostitelské zemi, ze které má být vyhoštěn, 

- doba od spáchání trestného činu a jednání v době po spáchání trestného činu,  

- občanství dotčených osob, 

- stěžovatelova rodinná situace, jako například délka manželství a jiné okolnosti 

nasvědčující tomu, že spolu pár realizuje skutečný rodinný život, 

- zda manželka věděla o trestných činech stěžovatele v době započetí rodinného života, 

- zda mají manželé děti a pokud ano, jaký je jejich věk, 

- a v neposlední řadě obtíže, se kterými by se manželka stěžovatele setkala, pokud by svého 

manžela následovala do země původu.  

 

Přestože  se  první  tři  body  přímo  netýkají  rodinného  života  stěžovatele,  jsou  důležité 

z hlediska posouzení přiměřenosti zásahu státu do cizincova práva na respektování jeho 

soukromého života. Po zohlednění všech těchto kritérií došel ESLP k závěru, že bylo porušeno 

cizincovo  právo  zakotvené  v čl.  8  Úmluvy.  Soud  shledal,  že  stěžovatel  byl  vystaven  vážným 

překážkám v realizaci rodinného života, neboť je pro něj téměř nemožné tento realizovat mimo 

Švýcarsko.  Po  vykonání  trestu  odnětí  svobody  se  stěžovatel  navíc  nedopustil  žádného  jiného 

trestného  činu  a  žil  řádný  život.  V době,  kdy  švýcarské  orgány  odmítly  stěžovateli  povolení 

k pobytu prodloužit, nepředstavoval již téměř žádné nebezpečí pro veřejný pořádek. Soud tak na 

základě  uvedeného  došel  k  závěru,  že  zásah  nebyl  přiměřený  sledovanému  cíli249a  závažnost 

spáchaných  trestných  činů  nebyla  dostatečná  pro  to,  aby  opatření  učiněná  vůči  stěžovateli 

ospravedlnila.  

 

 
249 Rozsudek ESLP ve věci Boultif v. Švýcarsko, ze dne 2. 8. 2001, stížnost č. 54273/00, body 55 a 56. 
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Hlavní  kritéria,  která  byla  ESLP  konstatována  ve  věci  Boultif  v.  Švýcarsko  byla  dále 

rozsudkem Üner v. Nizozemí explicitně doplněna o další dvě hlediska. Těmito novými hledisky 

jsou:  

 

- nejlepší zájem a blaho dětí, zejména se zřetelem na obtíže, se kterými se děti mohou 

potýkat v zemi, do které je stěžovatel vyhoštěn,  

- pevnost  sociálních,  kulturních  a  rodinných  vazeb  s  hostitelskou  zemí  a  zemí 

určení.250  

 

Přínos  rozhodnutí  ve  věci  Boultif  v.  Švýcarsko  a  Üner  v.  Nizozemí  spatřuji  v jasném 

vymezení  stěžejních  skutečností,  které  mají  vzít  soudy  v potaz  při  rozhodování  o  pobytových 

záležitostech cizince, který v hostitelské zemi spáchal trestný čin, a kterému na základě tohoto 

trestného  činu  nebylo  umožněno  v zemi,  kde  má  do  jisté  míry  vytvořené  rodinné  či  jiné 

společenské vazby, pobývat. Stejně jako Rozumek 251 a další autoři 252 se domnívám, že by se tato 

kritéria dala aplikovat i na cizince, kteří porušili normy cizineckého práva, neboť porušení těchto 

norem  je  výrazně  méně  závažné  než  porušení  norem  práva  trestního  sloužícího  k  ochraně 

nejdůležitějších právních statků. Dle mého názoru lze jen stěží najít ospravedlnitelný důvod pro 

vyhoštění z důvodu porušování migračních předpisů, pokud by jím bylo znemožněno realizovat 

již existující rodinný život v hostitelské zemi.  

 

Dále  se  přikláním  k názoru  disentujících  soudců  v rozhodnutí  Üner  v.  Nizozemí, 253  

přičemž tito spatřují problém ve skutečnosti, že jsou sice stanovena kritéria, která by měl soud 

zohlednit,  avšak  není  sjednoceno,  jakou  váhu  je  jim  třeba  přikládat  a  jaký  význam  jednotlivá 

kritéria  vlastně  mají.  Z odůvodnění  rozhodnutí  Üner  v.  Nizozemí  vyplývá,  že  Soud  zohlednil 

především kritérium závažnosti trestního činu, avšak kritérium nejlepšího zájmu a blaha dítěte, jež 

sám doplnil, na jeho rozhodnutí téměř žádný vliv nemělo. Tuto okolnost navíc dle mého názoru 

nedokázal dostatečně odůvodnit.254 V rozhodovací činnosti ESLP pak dochází k upřednostňování 

jednoho kritéria nad jinými, což může vést k různým, někdy až překvapujícím závěrům.  

 
250 Tamtéž, bod 58. 
251 ROZUMEK, Martin; VRÁTNÁ, Pavla. Právo cizince na rodinný život. op. cit. 
252 Např. FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s.103. Ta uvádí autora K. Jastrama a 
jeho text Family Unity.  
253 Bod 16 odlišného stanoviska. 
254 Soud konstatoval, že děti jsou stále v nízkém (jedno dítě je šestileté a druhému je rok a půl) a tedy adaptibilním 
věku a že jako občané Nizozemí by neměli žádné problémy s navštěvováním svých příbuzných v Nizozemí, pokud 
by se s otcem přestěhovali do Turecka.  
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Pokud jde o další relevantní rozhodnuté ESLP, stojí za zmínku rozsudek ve věci Rodrigues 

da Silva a Hoogkamer v. Nizozemsko 255 Soud v tomto vyslovil obecná hlediska, ke kterým by se 

mělo v imigračních věcech přihlédnout, a to: 

 

1. rozsah, v jakém by byl rodinný či soukromý život stěžovatele v hostitelské zemi narušen; 

2. rozsah jiných vazeb stěžovatele s hostitelskou zemí; 

3. existence nepřekonatelných překážek k realizaci rodinného či soukromého života v zemi 

původu; 

4. historie porušení migračních předpisů stěžovatelem. 

 

Tato čtyři hlediska byla dále doplněna rozsudkem ve věci Nunez v. Norsko o další hledisko:  

 

5. vznik rodinného života v době, kdy si zúčastněné osoby byly vědomy, že rodinný život 

v hostitelské zemi je nejistý nebo dokonce nemožný.256  

 

Bod 4 a 5 spolu do jisté míry souvisí. V judikatuře se ustálila zásada, ze které vyplývá, že 

pokud stěžovatel i přes rozhodnutí o vyhoštění na území hostitelského státu neoprávněně pobývá, 

nemůže se v tomto období jednat o řádný výkon rodinného a soukromého života a ochrany tohoto 

práva se pak nelze domáhat. Dané pravidlo lze podřadit také pod obecnou právní zásadu, na kterou 

Ústavní soud poukázal ve svém nálezu ÚS 732/19, přičemž podle této zásady si nikdo nemůže 

zlepšit své postavení protiprávním jednáním (nemo ex suo delicto meliorem suam condicionem 

facere potest).  

 

Rozsudek ve věci Nunez v. Norsko však ukázal, že toto pravidlo není absolutní. Soud zde 

totiž došel k opačnému názoru, avšak bylo konstatováno, že se jedná o případ výjimečný. Soud 

zde shledal porušení čl. 8 Úmluvy i přes to, že se rodinný život stěžovatelky realizoval v době, 

kdy si tato byla vědoma, že v hostitelské zemi pobývá nelegálně. Při rozhodování však na misce 

vah  převážil  nejlepší  zájem  stěžovatelčiných  nezletilých  dětí,  který  se  stal  vůdčím  kritériem 

 
255 Rozsudek ESLP ve věci Rodrigues da Silva a Hoogkamer v. Nizozemsko, ze dne 31. 1. 2006, stížnost č. 50435/99, 
bod 39. 
256 European Court of Human Rights. Guide on Article 8 - Right to respect for private and family life, home and 
correspondence, op. cit., bod 323-325. 
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daného  případu.    K podobnému  názoru  pak  Soud  dospěl  také  ve  věci  Rodrigues  da  Silva  a 

Hoogkamer  v.  Nizozemsko.  Běžnou  praxí  však  zůstává,  že,  jsou  takovéto  případy  realizace 

rodinného a soukromého života Soudem odmítány, což souvisí s výše uvedenou zásadou, že si 

nikdo  nemůže  zlepšit  své  postavení  protiprávním  jednáním.  Jako  příklad  takového  rozhodnutí 

může sloužit rozsudek ve věci Solomon v. Nizozemsko 257, kde bylo Soudem zdůrazněno, že -

„stěžovatelka  nemohla  rozumně  očekávat,  že  může  vést  rodinný  život  v Nizozemsku,  když  jej 

založila až poté, co bylo zřejmé, že v zemi nemůže zůstat.“ Ke stejnému závěru dospěl Soud také 

ve věci Konstatinov v. Nizozemsko258, kde vzal navíc v potaz historii trestné činnosti stěžovatelky 

spolu se skutečností, že její syn byl již v dospívajícím věku.  

 

3.3. Vyhoštění dlouhodobě pobývajících cizinců  

Značná část rozhodnutí ESLP týkajících se stížností o vyhoštění cizinců se týká 

dlouhodobě pobývajících cizinců, tzv. přistěhovalců druhé generace, tj. osob, které se narodily 

nebo  žily  většinu  svého  života  v hostitelské  zemi.  Tito  cizinci  mají  vzhledem  k dlouhodobosti 

svého  pobytu  zpravidla  velmi  silné  vazby  v hostitelské  zemi  a  se  státem,  do  kterého  mají  být 

vyhoštěni,  je  spojuje  pouze  státoobčanské  pouto.  V hostitelské  zemi  se  narodili  nebo  se  do  ní 

přestěhovali v útlém věku, navštěvovali zde školu, mají zde zaměstnání a během doby pobytu si 

většinou vytvořili jak vazby rodinné, tak další vazby spadající do soukromého života.  

 

Hlavní  překážkou  vyhoštění  je  tedy  v  takových  případech  délka  pobytu  stěžovatele  v 

kombinaci s jeho integrací v hostitelské zemi. Je možné položit si otázku, za jakých podmínek je 

přípustné takto integrované jedince vyhostit a zda vůbec.  

 

Flídrová ve své práci Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu cituje k této otázce soudce 

S. K. Martense, který v souhlasném stanovisku ve věci Beldjoudi v. Francie 259 polemizuje, zda 

není možné aplikovat na takové cizince ustanovení o zákazu vyhoštění vlastních občanů podle čl. 

3 Protokolu č. 4 k EÚLP.260 Martens konstatuje, že pouze existence občanství nezakládá objektivní 

a odůvodněné ospravedlnění vyhoštění osoby, která svou hostitelskou zemi považuje za vlastní.261 

 
257 Rozsudek ESLP ve věci Solomon v. Nizozemsko, ze dne 5. 9. 2000, stížnost č. 44328/98. 
258 Rozsudek ESLP ve věci Konstatinov v. Nizozemsko, ze dne 24. 9. 2007, stížnost č. 16351/03. 
259 Rozsudek ESLP ve věci Beldjoudi v. Francie, ze dne 26. 3. 1992, stížnost č. 12083/86. 
260 FÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 121. 
261 FÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 121. 
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Zvláštní kategorie pro tzv. přistěhovalce druhé generace však nebyla Soudem vytvořena a Soud 

nadále posuzuje jednotlivé případy individuálně.262  

 

Z rozhodovací  praxe  Soudu  vyplývá,  že  takové  cizince  je  možné  vyhostit  jen  ve  velmi 

výjimečných případech, jako je například páchání závažné trestní činnosti. Do rozhodnutí ve věci 

Boultif v. Švýcarsko neexistovala žádná ucelená vodící kritéria, která by se při rozhodování o 

vyhoštění tzv. přistěhovalců druhé generace páchajících trestnou činnost zohledňovala, a 

judikatura byla v tomto ohledu velmi nekonzistentní.  Ve značné části případů Soud neshledával 

v rámci vyhoštění takových cizinců porušení čl. 8 EÚLP (právo na rodinný a soukromý život), a 

to ani v případě, že stěžovatel žil celý nebo většinu svého života v hostitelské zemi a měl tam 

blízké rodinné vazby.263 

 

Jak uvádí Flídrová, 264 z judikatury ESLP lze vysledovat dva přístupy k řešení přiměřenosti 

zásahu do rodinného a soukromého života usazených (dlouhodobě pobývajících) cizinců, kteří 

spáchali  trestný  čin,  v rámci  jejich  vyhoštění.  V rámci  prvního  přístupu  Soud  upřednostňuje 

kritérium dlouhodobosti pobytu a stupeň integrace cizince před závažností trestné činnosti. Takto 

Soud rozhodl ve věci Boultif v. Švýcarsko v roce 2001 a tento, vůči cizincům, liberální přístup 

dále uplatňoval např. ve věci Amrollahi v. Dánsko, Yildiz v. Austrálie, Mokrani v. Francie nebo 

Keles v. Německo.265  V rámci  druhého  přístupu  naopak  hraje  primární  roli  závažnost  trestné 

činnosti stěžovatele, takto Soud rozhodl například v roce 2006 ve věci Üner v. Nizozemí. Dalším 

důležitým  rozhodnutím,  které  tyto  dva  přístupy  modifikuje,  bylo  rozhodnutí  věci  Maslov  v. 

Rakousko.266 

 

Ve věci Maslov v. Rakousko se Soud zabýval vyhoštěním tzv. mladých dospělých, kteří 

ještě nezaložili vlastní rodinu.  V této věci Soud zohlednil první tři body Boultifových kritérií a 

dále se zabýval pevností sociálních, kulturních a rodinných vazeb cizince s hostitelskou zemí a se 

zemí, kam má být cizinec vyhoštěn. Soud navíc při hodnocení těchto kritérií přihlédl i k věku 

 
262 Tamtéž. s. 122. 
263 Rozsudek ESLP ve věci Boultif v. Švýcarsko, stanoviska soudců Baky, Wildhabera a Lorenzena s odkazem na 
rozhodnutí ve věci Boughanemi v. Francie, C. v. Belgie, Bouchelkia v. Francie, El Boujaïdi v. Francie, Boujlifa v. 
Francie, Dalia v. Francie, Benrachid v. Francie (pros.), Farah v. Švédsko, ve kterých Soud neshledal porušení čl. 8 
Úmluvy, a naopak ve věcech Moustaquim v. Belgie, Beldjoudi v. Francie, Nasri v. Francie, Mehemi v. Francie shledal 
porušení čl. 8.  
264 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 124. 
265 Tamtéž. 
266 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 122-128. 
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mladého dospělého a dodal: „je třeba brát v potaz zvláštní situaci cizinců, kteří strávili větší část, 

potažmo celé dětství v hostitelské zemi, byli tam vychováni a dostalo se jim tam vzdělání […]. […] 

je třeba opřít se o velmi pádné důvody, aby bylo vyhoštění ospravedlněno, zejména jestli dotyčná 

osoba  spáchala  trestné  činy,  kvůli  kterým  je  vyhošťovaná  v době  své  nezletilosti.“267  Ve  věci 

Maslov v. Rakousku tak Soud došel k závěru, že vyhoštěním došlo k porušení čl. 8 Úmluvy   

 

Opačně Soud rozhodl ve věcech Kaya v. Německo268 či Trabelsi v. Německo269, kde se oba 

stěžovatelé narodili v Německu a byli tzv. emigranty druhé generace. V těchto případech převážila 

povaha  spáchaných  trestních  činů  nad  kritériem  celoživotního  pobytu  v hostitelské  zemi  a 

stěžovatelé byli vyhoštěni. Nicméně i závažnost trestného činu lze vyvážit jinými faktory, jak tomu 

bylo například v případě A. A. v. Spojené království270, kde i přes závažnost spáchaného trestného 

činu znásilnění soud konstatoval nepřiměřenost vyhoštění vzhledem k věku stěžovatele v době 

spáchání trestného činu a jeho následnému chování po spáchání trestného činu. 

 

Na  rozhodovací  praxi  Soudu,  v jejímž  rámci  nebylo  vyhošťování  dlouhodobě  žijících 

(usazených) cizinců páchajících trestnou činnost ojedinělé, reagovalo Parlamentní shromáždění 

Rady  Evropy,  které  v roce  2001  vydalo  doporučení  1504  (2001)  o  nevyhoštění  dlouhodobých 

přistěhovalců.271 V něm Parlamentní shromáždění mimo jiné konstatuje, že považuje vyhoštění 

dlouhodobě  pobývajících  cizinců  za  nepřiměřené  a  diskriminační.  Nepřiměřenost  Parlamentní 

shromáždění spatřuje zejména v tom, že takové opatření má pro dotyčného cizince celoživotní 

následky spojené s oddělením od rodiny a vytržením z jeho sociálního zázemí. Diskriminační je 

toto opatření z toho důvodu, že státy stejný postup nemohou aplikovat na vlastní občany, kteří 

porušili právo stejným způsobem jako cizinci. V některých případech Parlamentní shromáždění 

označuje vyhoštění cizince poté, co si odpykal trest za spáchaný trestní čin, za dvojitý trest nebo 

jako  trest  diskriminační.  Je  však  otázkou,  zda  v případě,  kdy  je  rozlišovacím  kritériem  pro 

vyhoštění státní občanství, lze vůbec hovořit o diskriminaci.   

 

Vyhoštění dlouhodobě pobývajících cizinců by mělo být opatřením, které se bude 

aplikovat jen ve výjimečných případech, kdy je cizinec odsouzen za trestní čin narušující státní 

 
267 Body 74 a 75 daného rozhodnutí. 
268 Rozsudek ESLP ve věci Kaya v. Německo, ze dne 28. 6. 2007, stížnost č. 31753/02. 
269 Rozsudek ESLP ve věci Trabelsi v. Německo, ze dne 13. 10. 2011, stížnost č. 41548/06. 
270 Rozsudek ESLP ve věci A. A. v. Spojené království, ze dne 20. 9. 2011, stížnost č. 8000/08. 
271Rada Evropy. Non-expulsion of long-term immigrants. assembly.coe.int, citováno dne 
2. 9. 2019. Dostupné z: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16881&lang=en. 
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bezpečnost.  Cizinci tzv. druhé  generace,  tj.  ti,  kteří  se  narodili  či  vyrůstali  od  útlého  věku 

v hostitelské zemi a jejich děti by vyhošťováni být vůbec neměli.  

 

Zmíněné doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy o nevyhoštění 

dlouhodobých přistěhovalců není právně závazné, avšak v některých státech Rady Evropy jsou 

platné  zákony,  které  stanoví,  že  není  možné  vyhostit  cizince  druhé  generace  na  základě  jeho 

trestního  rejstříku,  těmito  státy  jsou  například  Rakousko,  Belgie,  Francie,  Maďarsko,  Island, 

Norsko, Portugalsko a Švédsko.272  

 

4. PŘEZKUM ROZHODNUTÍ O SPRÁVNÍM VYHOŠTĚNÍ 

Jedním z nejdůležitějších způsobů procesní ochrany práv cizince, kterému bylo uloženo 

správní vyhoštění, je bezpochyby možnost přezkumu daného rozhodnutí. Vzhledem ke 

skutečnosti, že tato práce je zaměřena na zkoumání přiměřenosti vyhoštění ve vztahu k 

soukromému a rodinnému životu cizince, a to zejména s ohledem na čl. 8 Úmluvy, je v souvislosti 

s přezkumem rozhodnutí třeba zmínit i čl. 13 Úmluvy, který stanoví, že „[k]aždý, jehož práva a 

svobody  přiznané  touto  Úmluvou  byly  porušeny,  musí  mít  účinné  opravné  prostředky  před 

národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností. ” Právo na 

účinný opravný prostředek mají osoby, jejichž práva garantovaná Úmluvou byla porušena. Čl. 13 

je tedy subsidiární a užije se v případě porušení jiného ustanovení Úmluvy. Cizinec, u kterého 

vyhoštění představuje nebo potenciálně představuje nepřiměřený zásah do jeho práv 

garantovaných čl. 8 Úmluvy, je tak oprávněn domáhat se nápravy. Účinným opravným 

prostředkem ke zjednání nápravy je pak takový prostředek, s jehož pomocí lze dosáhnout skutečné 

a efektivní nápravy,273 přičemž je na jednotlivých státech, jakou konkrétní formu prostředku zvolí. 

V českém  právní  řádu  je  mechanismus  ochrany  představován  institutem  odvolání,  případně 

žalobou ve správním soudnictví, v nejzazším případě pak ústavní stížností.  

  

S požadavkem účinného prostředku ochrany souvisí i otázka jeho dostupnosti 

(„accessible“). 274 Vzhledem ke skutečnosti, že většina vyhošťovaných cizinců nerozumí českému 

jazyku a v českém právním řádu se neorientuje, je možnost dosažení účinného právního prostředku 

 
272 Rozsudek ESLP ve věci Üner v. Nizozemí, ze dne 18. 10. 2006, stížnost č. 46410/99, bod 39. 
273 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 139. 
274 Rozhodnutí Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 4. 5. 2005 „Dvacet pokynu pro nucené navrácení“, dostupné 
online www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_Return_en.pdf. 
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nápravy podmíněna dostupností právní pomoci. V praxi přístup k právní pomoci umožnuje cizinci 

reálné  využití  odvolání,  zatímco  naopak  nedostatečný  přístup  k takové  pomoci  představuje 

překážku  v dostupnosti  účinného  prostředku  právní  nápravy  podle  čl.  13  Úmluvy  o  ochraně 

lidských práv a základních svobod. 275 SDEU k této věci dodává 276, že cizinec musí mít možnost 

obrátit se na právního zástupce již před orgánem prvního stupně.  Pokud jde o naplnění tohoto 

požadavku v českém právním řádu, žádný vnitrostátní předpis v řízení před správním orgánem 

zajištění bezplatné právní pomoci cizincům nedisponujícím dostatečnými finančními prostředky 

nezaručuje.  Stejně  tak  český  právní  řad  neposkytuje  žádnou  záruku,  že  bude  všem  cizincům 

poskytnuta včasná právní pomoc, tak aby mu žádná újma nevznikla. Při transpozici návratové 

směrnice totiž zákonodárce nedostatečně naplnil jeden z jejích cílů, jímž je zajištění efektivního 

výkonu práva cizince na poskytnutí právního poradenství či právního zastoupení, přičemž tento 

legislativní nedostatek byl následně konstatován NSS v rozsudku ze dne 30. 6. 2015, č.j. 4 Azs 

122/2015-23.  

 

K otázce, zda český právní řád poskytuje účinný prostředek obrany všem cizincům, je dle 

mého názoru vzhledem k výše řečenému nutno odpovědět negativně. Formálně je v právním řádu 

zakotven mechanismus nápravy v podobě odvolání a popřípadě následného soudního přezkumu. 

Avšak reálně k těmto prostředkům mají přístup pouze cizinci, kterým je poskytnuta právní pomoc. 

Nezakotvením povinnosti zajištění bezplatné právní pomoci již před správním orgánem tak dle 

mého názoru nesplňuje požadavek na účinný prostředek ochrany, neboť cizincům, kteří nemají 

dostatek finančních prostředků, je fakticky odepřeno opravný prostředek využít.  

 

4.1. Odvolání 

Odvolání  je  řádným  opravným  prostředkem  proti  rozhodnutí  o  správním  vyhoštění.277 

Vydané rozhodnutí o správním vyhoštění, které ještě nenabylo právní moci tak lze přezkoumat 

v rámci odvolacího řízení. O možnosti odvolání podat, o právu na bezplatnou právní pomoc stejně 

tak jako o dalších procesních právech musí přitom být cizinec řádně poučen, neboť se jedná o 

procesní práva, která spadají pod právo na spravedlivý proces. 

 

 
275 Rozsudek ESLP ve věci M.S.S. proti Belgii a Řecku, ze dne 21. 1. 2011, stížnost č. 30696/09. 
276 Rozsudek SDEU ze dne 11. 12. 2014 ve věci Boudjlida v. Préfet des Pyrénées-Atlantiques, C-249/13. 
277 Návratová směrnice v čl. 13 odst. 1 uvádí, že „dotčený státní příslušník třetí země musí mít možnost využít účinný 
prostředek právní nápravy ve formě odvolání“. 
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Takovýmto odvoláním proti rozhodnutí o správním vyhoštění lze pak napadnout 

výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.278  

 

Co  se  týče  lhůty  pro  podání  odvolání,  činí  tato  10  dnů  ode  dne  doručení  písemného 

vyhotovení rozhodnutí, u cizince mladšího osmnácti let pak lhůta činí 15 dnů. Ve věci vyhoštění 

tak  zákonodárce  zvolil  speciální  lhůtu,  která  je  oproti  obecné  lhůtě  kratší.279  Lze  souhlasit  s 

Holou280, která se ve svém článku vyjadřovala k původní 5 denní odvolací lhůtě, že vzhledem 

k právům a povinnostem, kterých se rozhodnutí o správním vyhoštění týká, a vzhledem 

k disproporci lhůty pro podání odvolání cizincem a nezkrácené lhůty 30 resp. 60 dnů k rozhodnutí 

o odvolání, je zkrácení odvolací lhůty oproti obecné lhůtě k odvolání nepřiměřené a 

neodůvodněné.281 Zkrácení odvolací lhůty by dle Holé bylo ospravedlnitelné pouze v případech 

naléhavého veřejného zájmu. S ohledem na zachovalou obecnou lhůtu pro rozhodování 

odvolacího orgánu a na specifické postavení cizince, souhlasím se závěry Králové, že i v případě 

10 denní odvolací lhůty však lze stále zpochybňovat opodstatněnost odchylky proti obecné lhůtě 

stanovené ve SŘ.282 I přes to, souhlasím se závěry Králové283, že prodloužení odvolací lhůty na 10 

dnů představuje zlepšení přístupu k opravnému prostředku. 

 

Odvolání  proti  rozhodnutí  má  vždy284  suspenzivní  účinek,285  jehož  důsledkem  je,  že 

nenastává právní moc, vykonatelnost ani jiné právní účinky rozhodnutí.286 Explicitním zakotvením 

suspenzivního účinku odvolání je cizinci zaručeno, že nebude vyhoštěn dříve, než bude jeho případ 

přezkoumán.  Dle  judikatury  ESLP  u  požadavku  na  účinný  nástroj  ochrany  u  porušení  čl.  8 

 
278 § 82 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
279  Speciální  lhůtu  zákonodárce  nejspíše  zvolil  vzhledem  k nezbytnosti  ochrany  veřejného  pořádku,  ke  snaze  o 
zajištění  efektivnosti  a  rychlosti  řízení.  KRÁLOVÁ,  Alžběta.  Opravné  prostředky  v cizineckém  právu.  Disertační 
práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Brno, 2019. s. 124.  
280 HOLÁ, Eva. Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum - V. Procesní ochrana práv cizinců v 
kontextu návratové směrnice. op. cit. s. 79. 
281 Tamtéž. Avšak plénum ÚS v nálezu ze dne 13. 12. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 6/05 konstatuje, že sama lhůta nemůže být 
protiústavní. „Lhůta prima facie bez dalšího nevykazuje a ani nemůže vykazovat znaky protiústavnosti, tyto pak mohou 
být dány teprve „konkrétními okolnostmi“ posuzované věci, jinými slovy, posouzení ústavnosti lhůty je posouzením 
kontextuálním.“. A navíc ÚS v usnesení ze dne ze dne 5. 3. 2002, sp. zn. I. ÚS 609/01. dodává, že zákonodárce je 
oprávněn  v oblasti  správněprávní  regulace  stanovit  zvláštní  lhůtu  pro  podání  odvolání.  In  KRÁLOVÁ,  Alžběta. 
Opravné prostředky v cizineckém právu. op. cit. s. 124. 
282 KRÁLOVÁ, Alžběta. Opravné prostředky v cizineckém právu. op. cit. s. 125 
283 Tamtéž. 
284 Zákon o pobytu cizinců dříve nevylučoval aplikaci § 85 správního řádu a policie tak mohla vyloučit suspenzivní 
účinek odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění.  
285 § 170 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 170 odst. 6 zákona o pobytu cizinců, 
ve znění pozdějších předpisů, může správní orgán vyloučit suspenzivní účinek odvolání proti rozhodnutí, které bylo 
vydáno na základě informace nebo stanoviska podle § 169m odst. 3.  
286 §85 odst. 1 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
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Úmluvy287  není  třeba,  aby  měl  automaticky  odkladný  účinek,  přesto  je  však  nutné,  aby  státy 

zajistily účinný prostředek nápravy tak, aby rozporné otázky byly přezkoumány za dodržení všech 

procesních záruk a před nezávislým a nestranným soudním, nebo jiným státním orgánem. 288 

 

Pokud jde o samotné podání odvolání, podává se toto u orgánu, který rozhodnutí vydal, to 

jest u odboru cizinecké policie, popřípadě u Ředitelství služby cizinecké policie. Správní orgán 

první  instance  může  odvolání  změnit  či  zrušit,  pokud  tím  plně  vyhoví  podanému  odvolání. 

V opačném  případě  předá  spis  společně  se  svým  stanoviskem  nejblíže  nadřízenému  orgánu 

(odvolacímu orgánu), jímž je v případech, kdy v prvním stupni rozhoduje odbor cizinecké policie 

Ředitelství, v případech, kdy je Ředitelství orgánem první instance je pak odvolacím orgánem 

ministerstvo.  Otázkou,  kterou  je  možné  si  v rámci  nezávislosti  a  nestrannosti  rozhodování  o 

odvolání položit, však zůstává, v jaké míře je Ředitelství, popř. ministerstvo jako odvolací orgán 

a  zároveň  orgán  metodicky  řídící  odbory  policie  při  rozhodování  o  odvolání  nezávislý.  Holá 

zmiňuje, že formálně jsou požadavky na nezávislost odvolacích orgánů splněny, neboť návratová 

směrnice i judikatura ESLP klade důraz spíše na rozsah přezkumných pravomocí než na vztah 

nadřízenosti  a  podřízenosti  orgánů.289  Naopak  Králová290dodává,  že  odvolací  orgán,  jímž  je 

nadřízený  orgán,  sám  o  sobě  nenaplňuje  požadavky  nestrannosti  a  nezávislosti,  tím  pádem 

odvolání nepředstavuje účinný opravný prostředek. Požadavek nezávislosti a nestrannosti 

naplňuje dle Králové až správní soud v rámci rozhodování o správní žalobě.291 

 

V rámci odvolacího řízení odvolací orgán „přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a 

řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy. Správnost napadeného 

rozhodnutí přezkoumává jen v rozsahu námitek uvedených v odvolání, jinak jen tehdy, vyžaduje-li 

to veřejný zájem.“ 292 Odvolací orgán tedy zkoumá zákonnost samotného rozhodnutí, zákonnost 

jemu  předcházejícího  řízení  a  dále  správnost  rozhodnutí,  avšak  pouze  v rozsahu  uvedených 

námitek.  Odvolací  orgán  je  oprávněn  provést  úplnou  revizi  rozhodnutí  a  dojde-li  k závěru,  že 

 
287 Naopak u porušení čl. 3 je nutné, aby měl opravný prostředek automaticky odkladný účinek.  
288 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. s. 139 a European Court of Human Rights. Guide 
to Article 13 of the European Convention on Human Rights. echr.coe.int, dostupné online: 
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_13_ENG.pdf. 
289 HOLÁ, Eva. Návratová směrnice: vyhoštění, zajištění a soudní přezkum - V. Procesní ochrana práv cizinců v 
kontextu návratové směrnice. op. cit. s. 78. 
290 KRÁLOVÁ, Alžběta. Opravné prostředky v cizineckém právu. op. cit. s. 127. 
291 Tamtéž. 
292 § 89 odst. 2 SŘ, ve znění pozdějších předpisů. 
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rozhodnutí je zcela nebo zčásti nezákonné či nesprávné postupuje podle § 90 správního řádu a 

napadené rozhodnutí nebo jeho část:  

 

a) zruší a řízení zastaví, 

b) zruší a věc vrátí k novému projednání293 orgánu, který rozhodnutí vydal, anebo   

c) jej změní.294 

 

Neshledá-li  odvolací  orgán  důvod  pro  předchozí  postup,  odvolání  zamítne  a  napadené 

rozhodnutí potvrdí.  

 

Proti rozhodnutí o odvolání nelze uplatnit v řízení před správním orgánem podat žádný 

další opravný prostředek a rozhodnutí o odvolání je tak rozhodnutím správního orgánu 

v posledním stupni. Proti tomuto je dále možné podat žalobu ve správním soudnictví.  

 

4.2. Přezkum ve správním soudnictví  

Soudní přezkum zákonnosti správního rozhodnutí o vyhoštění vyplývá již z čl. 36 odst. 2 

Listiny základnách práv a svobod, 295 v ustanovení § 172 zákona o pobytu cizinců pak lze nalézt 

explicitní úpravu týkající se přezkumu samotného rozhodnutí o vyhoštění.  Přezkoumat tak lze 

každé rozhodnutí správního orgánu, ledaže by zákon stanovil kompetenční výluku. 

 

Dle soudního řádu správního je pak k žalobě aktivně legitimován cizinec, který „tvrdí, že 

byl  na  svých  právech  rozhodnutím  o  správním  vyhoštění  zkrácen  buď  přímo  nebo  v  důsledku 

porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu“ 296 či účastník řízení o 

správním vyhoštění „tvrdí-li, že postupem správního orgánu byl zkrácen na právech, která jemu 

příslušejí, takovým způsobem, že to mohlo mít za následek nezákonné rozhodnutí.“ 297 Jak již bylo 

řečeno  výše,  aktivní  legitimace  k podání  žaloby  náleží  cizinci  a  dále  pak  jeho  rodinnému 

příslušníkovi, který tvrdí, že byl dotčen na právu na soukromý a rodinný život.  

 

 
293 Proti novému rozhodnutí je možné podat odvolání. 
294 Odvolání nelze za podmínek § 90 odst. 3 správního řádu změnit v neprospěch osoby, která odvolání podala. 
295 „Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby 
přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno 
přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny.“ 
296 § 65 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
297 § 65 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
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Lhůta pro podání žaloby činí 10 dnů od doručení rozhodnutí správního orgánu v posledním 

stupni a zmeškání této lhůty nelze prominout. 298 V rozsudku NSS ze dne 14. 7. 2005, č. j. 5 Azs 

94/2005-52 soud konstatoval „Správní vyhoštění nemá trestní charakter ve smyslu článku 6 odst. 

1 Úmluvy, ale je svou povahou specifickým preventivním opatřením v oblasti kontroly 

přistěhovalectví. Proto ani podstatné zkrácení lhůty pro podání žaloby proti správnímu rozhodnutí 

o  vyhoštění  na  deset  dnů  od  doručení  rozhodnutí  správního  orgánu  v  posledním  stupni  nelze 

považovat za projev diskriminace vůči cizincům.“  

 

Soud o žalobě rozhodne do 60 dnů, 299 přičemž tuto projednává a rozhoduje přednostně a 

urychleně.300 S žalobou proti správnímu rozhodnutí o vyhoštění301 se tak pojí kratší zákonné lhůty, 

než je tomu u jiných řízení podle zákona o pobytu cizinců. Opět bych zde ráda odkázala na výše 

zmíněné závěry Holé a Králové o pochybnosti odůvodněnosti zkrácení odvolací lhůty, kterou lze 

aplikovat i zde.  

 

Co  se  týče  věcné  příslušnosti  orgánů  k projednání  žaloby,  je  tímto  věcně  příslušným 

orgánem krajský soud. Místní příslušnost soudu se pak řídí podle místa hlášeného pobytu cizince 

v den podání žaloby, přičemž v případě cizince, který nemusí hlásit pobyt, je místně příslušný 

krajský soud, v jehož obvodu se cizinec převážně zdržuje či soud v jehož obvodu byl pobyt cizince 

na území zjištěn. Ve věcech rozhodnutí o správním vyhoštění platí výjimka obsažená v § 31 s.ř.s. 

a věc tak rozhoduje specializovaný samosoudce, což reflektuje úmysl zákonodárce o efektivní, 

rychlé a hospodárné řízení v cizinecké agendě.302  

 

Žaloba  proti  správnímu  rozhodnutí  o  vyhoštění  má  odkladný  účinek  na  vykonatelnost 

rozhodnutí,  ne  však  v případě,  že  je  cizinec  vyhoštěn  z důvodu  ohrožení  bezpečnosti  státu.303 

V rozsudku Al-Nashif v. Bulharsko 304 ESLP konstatoval, že ohrožení národní bezpečnosti může 

být v některých případech legitimním důvodem pro omezení dostupných nápravných prostředků. 

Požadavek na efektivitu a účinnost takového prostředku však stále trvá. Podle ESLP musí být 

orgán nezávislý, tj. musí mít pravomoc přezkoumat, zda v daném případě skutečně existuje důvod 

 
298 § 172 odst. 2 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
299 § 172 odst. 8 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů.  
300 Podle § 52 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
301 S řízením o správním vyhoštění se pojí zásada rychlosti řízení. 
302 Důvodová zpráva k zák. č. 303/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony, bod 10. 
303 § 172 odst. 3 zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů. 
304 Rozsudek ESLP ve věci Al-Nashif v. Bulharsko, ze dne 20. 6. 2002, stížnost č. 50963/99. 
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ohrožující  národní  bezpečnost  a  dále  musí  zkoumat,  zda  existuje  spravedlivá  rovnováha  mezi 

státním  zájmem  a  právem  jednotlivce  na  respektování  rodinného  života.  Ve  věci  Al-Nashif  v. 

Bulharsko  shledal  soud  porušení  čl.  13  v souvislosti  s čl.  8  Úmluvy,  neboť  vnitrostátní  soudy 

nebyly oprávněny posuzovat existenci nebezpečí pro národní bezpečnost. Přihlédnu-li k závěru 

ESLP, že účinný prostředek nápravy v případě porušení čl. 13 v souvislosti s čl. 8 Úmluvy nemusí 

mít  automaticky  odkladný  účinek  a  k závěru,  že  v případě  ohrožení  národní  bezpečnosti  jsou 

některá  omezení  přijatelná,  docházím  k názoru,  že  i  přes  vyloučení  odkladného  účinku  žaloby 

v případě ohrožení národní bezpečnosti je odvolání spolu s žalobou stále mechanismem 

zaručujícím  účinnou  nápravu.  Navíc  má  takový  cizinec  možnost  podat  návrh  na  přiznání 

odkladného účinku podle § 73 odst. 2 s.ř.s. a to z důvodu, že by mu nepřiznáním odkladného 

účinku mohla vzniknout újma ve formě zásahu do rodinného a soukromého života. Při posuzování 

přiznání odkladného účinku může soud vzít v úvahu i zásah do rodinného nebo soukromého života 

rodinných příslušníků cizince nebo jeho osob blízkých. 305 Cizinec však v takovém případě musí 

unést břemeno tvrzení a břemeno důkazní.306 

 

Pokud jde o rozhodnutí správního soudu, soud rozhoduje ve věci samé rozsudkem, jímž 

žalobu zamítá nebo napadené rozhodnutí zruší a věc vrátí správnímu orgánu k dalšímu projednání. 

Nemeritorně pak soud rozhoduje usnesením, a to např. při odmítnutí žaloby. V případě 

pravomocného rozhodnutí o žalobě je dále možné podat opravný prostředek-kasační stížnost. 

 

Kasační  stížnost  je  opravný  prostředek,  jehož  prostřednictvím  se  stěžovatel  domáhá 

zrušení  pravomocného  rozhodnutí.  Kasační  stížnost  se  všemi  náležitostmi  lze  podat  pouze 

ze zákonem stanovených důvodů,307 a to ve lhůtě dvou týdnů od doručení napadeného rozhodnutí. 

Soudem příslušným k rozhodnutí o kasační stížnosti je Nejvyšší správní soud, přičemž v řízení o 

kasační stížnosti před NSS musí být stěžovatel zastoupen advokátem, 308 není-li právní odbornost 

zajištěna jinak.309 Je-li stížnost důvodná, NSS rozhodnutí krajského soudu rozsudkem zruší a věc 

 
305 KÜHN, Z., KOCOUREK, T. a kol. Soudní řád správní. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. s. 586. 
306 Tamtéž. s. 590. 
307 §103 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
308V usnesení NSS ze dne 10. 11. 2003, č. j. 4 Azs 32/2003-46 NSS konstatoval, že zastoupení advokátem je jednou 
z podmínek řízení na straně stěžovatele  a že „stěžovatel musí být zastoupen advokátem pro celé řízení o kasační 
stížnosti. Zastoupení advokátem na základě plné moci, která je omezena pouze na sepsání kasační stížnosti a na její 
podání, nesplňuje požadavek povinného zastoupení stěžovatele advokátem v řízení o kasační stížnosti.” 
309 §105 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. 
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vrátí k dalšímu řízení310 nebo dle povahy věci o této sám rozhodne. Není-li stížnost důvodná, NSS 

ji rozsudkem zamítne. 

 

V zákoně o pobytu cizinců nelze speciální ustanovení o podání kasační stížnosti ve věci 

správního vyhoštění nalézt a užijí se proto obecná ustanovení soudního řádu správního.  

  

 
310 Krajský soud je vázán právním názorem NSS vyjádřeným ve zrušovacím rozhodnutí. 
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ZÁVĚR 

 

Předmětem této práce je zkoumání řízení o správním vyhoštění se zaměřením na otázku 

přiměřenosti  takového  zásahu  do  základního  práva  na  respektování  rodinného  či  soukromého 

života. Vyhoštění je jedním z nejráznějších opatření migrační politiky státu, a proto je důležité 

bedlivě zkoumat každý úkon správního orgánu, který rozhoduje o tak citlivých otázkách jako jsou 

povinnost cizince ve stanovené lhůtě opustit dané území společně se zákazem pobytu na daném 

území. 

 

V českém  právním  řádu  je  rozlišováno  mezi  správním  vyhoštěním,  o  němž  rozhoduje 

policie a mezi trestem vyhoštění, o němž rozhoduje soud. I přes to, že jsou mezi těmito instituty 

rozdíly, cizinec tyto nuance fakticky nepocítí, neboť důsledky obou institutů jsou pro něj fakticky 

totožné.  Oba instituty nutí cizince k vycestování z území a po určitou dobu znemožňují cizinci na 

území legálně pobývat.  

 

Důvody správního vyhoštění nejsou pro všechny cizince stejné. Cílem unijní úpravy, která 

utváří  podobu  vnitrostátní  úpravy,  je  chránit  občany  EU,  jejich  rodinné  příslušníky  a  další 

specifické skupiny před vyhoštěním ze členského státu. Tato snaha je dle mého názoru v praxi již 

dovršena u občanů EU, neboť jsou pouze ojedinělé případy jejich vyhoštění. Postavení občanů EU 

je ještě upevněno v případech, kdy jsou usazeni v hostitelské zemi. Tyto osoby lze vyhostit pouze 

ve výjimečných případech.  

 

Správním orgánem rozhodujícím o vyhoštění cizince je krajské ředitelství policie, odbor 

cizinecké police, nebo Ředitelství služby cizinecké policie a jeho detašovaná pracoviště. Řízení o 

správním vyhoštění je formalizovaný proces, jenž upravuje zákon o pobytu cizinců a subsidiárně 

se na něj použijí ustanovení správního řádu. Díky tomu cizinec teoreticky požívá všechna procesní 

práva zakotvená ve správním řádu. Jeho procesní postavení je vzhledem k právům, kterými de iure 

disponuje stejné jako u účastníků správního řízení. V praxi jsou však velmi často jeho procesní 

práva  podmíněna  dostupností  právní  pomoci.  Cizinec,  který  neovládá  jazyk,  neorientuje  se 

v právním řádu ČR a nemá zde dostatečně vyvinuté sociální zázemí velmi často na svá procesní 

práva nedosáhne. Dle mého názoru je tato skutečnost zapříčiněna dvěma důvody. Prvním z nich 

je legislativní nedostatek spočívající v absenci záruky včasné právní pomoci. Druhým důvodem je 

formalistický  přístup  úředních  osob  při  poučování  cizince  o  jeho  procesních  právech,  který 
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v některých  případech  spočívá  v pouhém  konstatování  těchto  práv.  Je  pochopitelné,  že  osoba 

neznalá práva, jazyka, kulturního prostředí se neumí s takovými informacemi dostatečně 

vypořádat.  Takový  nedostatek  je  dle  mého  mínění  možné  překlenout  přístupem  jednotlivých 

úředních osob, ale na škodu by nebyla ani legislativní změna v podobě zakotvení záruky včasné 

právní pomoci všem cizincům, a to již před správním orgánem.  

 

Rozhodnutí  o  vyhoštění  bude  vždy  představovat  určitou  míru  zásahu  do  cizincova 

rodinného či soukromého života, neboť cizinec si při pobytu vytváří pouta, ať už společenská, 

rodinná, pracovní či jiná. Tyto vztahy jsou chráněny jako základní lidské právo a stát do něj může 

zasáhnout  jen  v  taxativně  stanovených  případech  a  za  předpokladu,  že  takový  zásah  bude 

přiměřený sledovanému cíli.   

 

Posuzování přiměřenosti je konstantním hledáním spravedlivé rovnováhy (fair balance) 

mezi zájmy státu na jedné straně a zájmy cizinců na straně druhé.  311  Na straně cizince existuje 

právo na výkon rodinného nebo soukromého života, které je chráněno jako jeho základní právo. 

Toto základní právo však není absolutní, není neomezitelné a z taxativně vymezených legitimních 

důvodů může být omezeno. Na druhé straně je právo státu jako suveréna rozhodovat o tom, kdo 

bude na jeho území pobývat a za jakých podmínek. A v rozhodovací praxi správního orgánu i 

soudů dochází k hledání rovnováhy mezi těmito protichůdnými zájmy. Určité aplikační schéma 

při hledání této spravedlivé rovnováhy nabídl ESLP v podobě pětistupňového testu 

proporcionality.  Při  aplikaci  tohoto  testu  je  potřeba  vzít  bedlivě  v potaz  všechny  relevantní 

okolnosti  daného  případu  a  kriticky  posoudit  každý  jednotlivě,  ale  i  všechny  ve  vzájemné 

souvislosti.  

 

Z bohaté rozhodovací praxe Soudu vyplynula kritéria, ke kterým by se mělo přihlédnout 

při posuzování přiměřenosti rozhodnutí o vyhoštění do soukromého a rodinného života cizince. 

Tato kritéria nejsou pro budoucí rozhodování závazná, mají být spíše vodítkem při rozhodování 

individuálních případů. Soudem je zdůrazňováno, že každý případ je specifický, a tak by se k němu 

mělo přistupovat. Nejproblematičtější částí je samotné posuzování jednotlivých kritérií, neboť ani 

z rozhodovací  praxe  nevyplynulo,  jakou  mají  jednotlivá  kritéria  váhu.  Stejné  kritérium  mělo 

v různých případech různou váhu, což vedlo k tomu, že skutkově obdobné případy byly 

rozhodovány zcela rozdílně. A ani odůvodnění takových případů neposkytlo dostatečné vyjasnění 

 
311 FLÍDROVÁ, Eliška. Vyhoštění cizinců v mezinárodním právu. op. cit., s. 117. 
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daného postupu. Na druhou stranu nelze od Soudu očekávat, že pevně stanoví, jak výčet kritérií, 

ke  kterým  se  v další  rozhodovací  praxi  bude  přihlížet,  tak  i  jejich  váhu.  Za  prvé  k tomu  není 

oprávněn, za druhé to ani není reálné, jelikož každý případ je specifický. 

 

Proti  rozhodnutí  o  správním  vyhoštění  může  cizinec  podat  odvolání  a  následně  proti 

rozhodnutí o odvolání také žalobu ke správnímu soudu. Tento mechanismus nápravy je dle mého 

názoru dostatečně účinným prostředkem ochrany podle čl. 13 Úmluvy. De iure jsou podmínky pro 

účinný prostředek nápravy splněny, avšak de facto je dle mého názoru ještě nutno všem cizincům 

zaručit právní pomoc již před správním orgánem. 
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ŘÍZENÍ O SPRÁVNÍM VYHOŠTĚNÍ 

ABSTRAKT  

 

Diplomová práce s názvem „Řízení o správním vyhoštění“ se zabývá institutem správního 

vyhoštění, především jeho procesní stránkou. Práce si klade za cíl vymezit a analyzovat vybrané 

aspekty  řízení  o  správním  vyhoštění,  a  to  od  jeho  počátku  až  po  rozhodování  o  opravných 

prostředcích proti rozhodnutí o správním vyhoštění. V rámci těchto se práce zaměřuje především 

na  zkoumání  otázky  přiměřenosti  správního  vyhoštění  vzhledem  k existujícímu  rodinnému  či 

soukromému životu vyhošťovaného cizince v hostitelské zemi. Práce je členěna do čtyř kapitol. 

V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy a zakotven institut správního vyhoštění. Zprvu je 

obecně vymezen samotný pojem vyhoštění a následně je rozlišeno mezi správním vyhoštěním a 

trestem  vyhoštění.  Dále  je  v  kapitole  definována  osoba  cizince,  neboť  pouze  ten  může  být 

subjektem  vyhoštění.  V neposlední  řadě  jsou  v  první  kapitole  vymezeny  pojmy  rodinný  a 

soukromý život, kterými se podrobně zabývá třetí kapitola práce. Závěrem jsou v první kapitole 

představeny  základní  vnitrostátní,  unijní  i  mezinárodní  právní  předpisy  týkající  se  správního 

vyhoštění a základního práva na respektování rodinného a soukromého života. Druhá kapitola 

práce  pojednává  o  vybraných  aspektech  řízení  o  správním  vyhoštění  podle  zákona  o  pobytu 

cizinců. Nejprve se zabývá hlavními subjekty řízení, jimiž jsou Policie ČR jako správní orgán a 

cizinec jako účastník řízení. Není však opomenut ani další subjekt, kterým je Ministerstvo vnitra, 

jenž má v řízení o správním vyhoštění postavení dotčeného orgánu. Dále jsou popsány jednotlivé 

fáze  řízení  o  správním  vyhoštění  a  vybrané  úkony  jednotlivých  subjektů.  Tato  kapitola  končí 

pojednáním  o  vydání  rozhodnutí  o  správním  vyhoštění.  Třetí  kapitola  se  zabývá  rodinným  a 

soukromým životem jako jednou z překážek správního vyhoštění. Tato kapitola vychází zejména 

z analýzy  judikatury  Evropského  soudu  pro  lidská  práva,  jako  soudní  instituce  chránící  práva 

zakotvená v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, tedy i v čl. 8 zakotvené právo 

na  respektování  rodinného  a  soukromého  života,  neboť  ta  je  na řešení  otázky  přiměřenosti 

vyhoštění  vzhledem  k rodinnému  a  soukromému  životu  cizince  bohatá  a  odkazují  na  ni  i 

vnitrostátní orgány. Zprvu je představen pětistupňový test proporcionality aplikovaný Evropským 

soudem pro lidská práva při porušení nejen čl. 8 Úmluvy.  Dále se práce zabývá relevantními 

kritérii pro posuzování nezbytnosti vyhoštění a v poslední řadě vyhoštěním dlouhodobě 

pobývajících cizinců. Čtvrtá a zároveň poslední kapitola stručně popisuje vnitrostátní 

mechanismus  přezkumu  rozhodnutí  o  správním  vyhoštění,  a  to  nejprve  v rámci  odvolání  a 

následně přezkum v rámci správního soudnictví. Cílem této kapitoly je nalézt odpověď na otázku, 
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zda český právní řád poskytuje cizinci účinný prostředek ochrany proti vyhoštění ve smyslu čl. 13 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 

 

Klíčová slova:  

Správní vyhoštění  

Správní řízení 

Rodinný a soukromý život   
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ADMINISTRATIVE EXPULSION PROCEEDINGS  

ABSTRACT  

 

The  diploma  thesis  entitled  as  "Administrative  expulsion  proceedings"  deals  with  the 

institute of administrative expulsion, especially its procedural side. The thesis aims to define and 

analyse chosen aspects of administrative expulsion proceedings from their beginning to deciding 

on remedies against administrative expulsion decisions. Within these, the work focuses mainly on 

examining the issue of the proportionality of administrative expulsion in relation existing family 

or private life of the expelled alien. The work is divided into four chapters. The first chapter defines 

the fundamental terms and clarifies the institute of administrative expulsion. First, the concept of 

expulsion is generally defined and then, a distinction between administrative expulsion and the 

penalty of expulsion is made. Furthermore, the term alien is defined because only alien can be 

subject of expulsion. Last but not least, the first chapter defines the concepts of family and private 

life, which are dealt with in detail in the third chapter. Finally, the first chapter presents national, 

EU  and  international  legislation  on  administrative  expulsion  and  on  the  fundamental  right  to 

respect for family and private life. The second chapter deals with selected aspects of administrative 

expulsion proceedings under the Act on the Residence of Foreign Nationals in the Czech Republic. 

First, it deals with main subjects of the proceedings which are the Police of the Czech Republic - 

as an administrative body - and a foreigner as a participant in the proceedings. Another subject is 

the Ministry of the Interior which, during the administrative expulsion proceedings, has a status of 

a concerned authority. Furthermore, each phase of the administrative expulsion procedure and 

selected actions of each subject of the proceedings are described. This chapter ends with a treatise 

on issuance of a decision on administrative expulsion. The third chapter deals with family and 

private life as one of the obstacles to administrative expulsion. This chapter is based on the analysis 

of the case law of the European Court of Human Rights on the problem of the proportionality of 

expulsion in relation to family and private life of the alien. First, a five-level proportionality test, 

applied  by  the  European  Court  of  Human  Rights  in  violation  of  not  only  Article  8  of  the 

Convention, is presented. Furthermore, the work deals with relevant criteria for assessing the need 

for expulsion and, last but not least, with expulsion of long-term foreigners. The fourth and final 

chapter briefly describes the national mechanism for reviewing administrative expulsion decisions 

- first on appeal and then on review in the administrative judiciary. The aim of this chapter is to 

find an answer to the question of whether the Czech legal system provides aliens with effective 
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means of protection against expulsion within the meaning of Article 13 of the Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 

 

Key words:  

Administrative expulsion 

Administrative proceedings  

Family and private life 
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