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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, 

zda český právní řád poskytuje cizinci účinný prostředek ochrany proti vyhoštění ve smyslu čl. 13 

Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. 
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