
Řízení o správním vyhoštění 

Abstrakt 

Diplomová práce nazvaná „Řízení o správním vyhoštění" se zabývá podrobnou analýzou platné 

právní úpravy institutu správního vyhoštění včetně jeho souvisejících aspektů. Obsah celé práce 

je členěn do šesti kapitol. V první kapitole je vymezen samotný institut správního vyhoštění 

s důrazem na jeho nesankční povahu. Ve druhé kapitole je kladen důraz na rozbor jednotlivých 

situací, které zákon o pobytu cizinců stanovil jako důvody vedoucí k vydání rozhodnutí o 

správním vyhoštění. Tyto důvody jsou analyzovány s ohledem na skutečnosti, zda se jedná o 

cizince, který je občanem některého z členských států E U , nebo o cizince, který je občanem 

třetího státu, a taktéž zda cizinec na území ČR pobývá na základě přechodného, dlouhodobého 

nebo trvalého pobytu. Jelikož zákonodárce značnou část důvodů definuje prostřednictvím 

neurčitého právní pojmu, kterým je veřejný pořádek, přináší třetí kapitola výklad tohoto 

neurčitého právního pojmu Nejvyšším správním soudem ČR a zároveň si klade za cíl přinést 

odpověď na otázku, zda za jednání závažným způsobem narušující veřejný pořádek lze 

považovat pouze jednání výlučně naplňující znaky porušení právních předpisů ČR. Jádro celé 

práce představuje čtvrtá kapitola, která je věnována deskriptivnímu pojednání o jednotlivých 

fázích řízení o správním vyhoštění s důrazem na jeho procesní stránku, která se však prolíná 

s hmotněprávní úpravou jednotlivých souvisejících aspektů ovlivňujících jeho průběh a 

s řízením o správním vyhoštění tak neodmyslitelně spjatých. Není opomenuta charakteristika 

cizince jako hlavního účastníka řízení o správním vyhoštění a Policie ČR jako správního orgánu 

příslušného k vedení tohoto typu správního řízení. V této kapitole je mimo jiné pojednáváno o 

právu cizince na přítomnost tlumočníka, o závazném stanovisku, které vydává Odbor azylové 

a migrační politiky Ministerstva vnitra k otázce ohledně možnosti vycestování cizince z území 

ČR, o označení cizince za nežádoucí osobu v systému SIS nebo o výjezdním příkazu. Jelikož 

rozhodnutí o správním vyhoštění bezpochyby představuje markantní zásah do života cizince, 

který může být mnohdy zásadnější než například trest odnětí svobody, je v páté kapitole 

věnována pozornost přezkumu tohoto rozhodnutí, a to z hlediska řádného opravného prostředku 

a následného soudního přezkumu. V závěrečné kapitole je uvedeno několik vybraných 

případových studií, jejichž cílem je jak vytvoření představy o konkrétních situacích, při nichž 

došlo k narušení veřejného pořádku a jež vedly k vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, tak 

zejména představení několika možných výkladů pojmu veřejný pořádek správním orgánem a 



přispět tímto způsobem k odpovědi na otázku, jaké jednání lze považovat za jednání narušující 

veřejný pořádek. 
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