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Abstrakt 

Cílem rigorózní práce je analýza problematiky nelegální migrace a zajišťování cizinců na 

území ČR. Jako pracovník nevládní organizace poskytující právní poradenství žadatelům o 

azyl jsem měl od roku 2003 možnost pravidelně navštěvovat zařízení pro zajištění cizinců 

Bálková a pobytová střediska pro žadatele o azyl v ČR. Participoval jsem na dvou projektech, 

které mapovaly situaci z hlediska nelegální migrace na státní hranici. 

Základními použitými prameny jsou biografické rozhovory se zajištěnými cizinci, které jsem 

během uplynulých dvou let v ZZC Bálková uskutečnil. Tato data nám dovolují sledovat 

situaci v detenci emickým pohledem zajištěných cizinců. Důležitým pramenem této práce 

jsou i řízené rozhovory s policisty, které nám umožní prezentaci aktuální situace na státních 

hranicích po vstupu ČR do EU. V práci jsou analyzovány i právní předpisy upravující 

deportaci nelegálních migrantů, jejich zajišťování a podmínky pobytu v detenčních 

zařízeních. Použijeme i zprávy Veřejného ochránce práv (ombudsmana), které se k tomuto 

tématu vyjadřují. Budeme částečně pracovat i s kvantitativními daty (statistické údaje). 

Po teoretickém úvodu, který se zaměřuje na důvody, proč byla použita právě biografická 

metoda výzkumu a obsahuje i kritický přehled dosavadního studia problematiky, následuje 

kapitola věnovaná právní úpravě vyhošťování cizinců. ČR se po dlouhém období, kdy z naší 

země lidé odcházeli kvůli pronásledování za své politické přesvědčení, stala státem, který 

naopak uprchlíkům útočiště poskytuje. Druhá kapitola je tak věnována způsobu, jakým ČR 

řeší přítomnost nelegálních migrantů na svém území. Zvláštní subkapitola je věnována 

podobě azylového řízení v detenci. V závěru této části práce dochází ke srovnání současné 

situace v oblasti nelegální migrace se situací, která v ČR panovala v polovině 90. let 20. 

století, kdy proběhlo dotazníkové šetření na Institutu pro kriminologii a sociální prevenci. 

Následující kapitola tematizuje ukrajinskou a čínskou migraci do ČR z pohledu detencí, neboť 

občané těchto států jsou v ČR zajišťováni nejčastěji a navíc způsob jejich migrace je téměř 
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zrcadlově protikladný. Lze tak zobecnit vyhraněné rysy obou modelů a upozornit na rizika, 

která ilegální cesta do "Evropy" pro migranty přináší. 

V další části textu je analyzována instituce "detence" sama o sobě, včetně historického 

přehledu prvních ústavů určených pro omezování svobody člověka. Analýza českého systému 

detencí a popis podmínek v ZZC na základě biografií respondentů a zákonné úpravy tuto 

kapitolu uzavírají. 

V závěru práce jsou shrnuty hypotézy, které z výzkumu vyplývají a Je nastolena otázka 

možnosti využití etnologických poznatků při práci s uprchlíky. 
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Summary 

Economical prosperity vs. expulsion and detention centres create a connected system of push 

and pull factors that characterises current f10w of ilIegal migration. The Czech Republic has 

become a targeted country of ilIegal migrants shortly after the falI of communism in the late 

eighties of the last century. However for many of ilIegal migrants, it is stilI a transitive 

country on their way further west. The study deals with the impact of the EU entry on 

numbers of detained illegal migrants or asylum seekers in Czech detention centres. It 

describes living conditions in the biggest and oldest Czech detention centre in Bálková and 

criticises them. It also analyses situation at the Czech border and concludes that after May 

2004 the crossing of illegal migrants has become much easier thanks to the withdrawal of 

custom tariff controls. The thesis describes Czech practice of deportations and presents 

relevant statistical data's. Biographical interview s with detained asylum seekers are included 

as well. The concentration focuses on illegal migrants form China and Ukraine, who create 

majority of detained inmates. Other topics in the study interpret parts of the Act on Residence 

of the Aliens which regulate entry and stay of foreign country nationals in the Czech 

Republic. There is also a section which compares current situation with the one that existed in 

the middle nineties of the 20th century. Other chapters deal with the role of colIective memory 

and characterise significance of rumours among the detained community. The text ends with a 

remark that refugee issues and anthropology/ethnology have many things in common and 

Czech social scientists don't often see this opportunity and ignore this newly emerged subject 

ofstudy. 
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1. Úvod 

Tato práce má za cíl pojednat o nelegální migraci, jako aktuálním fenoménu v české 

společnosti. Jde o jev, který se na našem území objevil krátce po odchodu komunistické 

strany z československého politického vedení a všeobecným uvolněním společenské tenze 

v naší části světa. Jde o natolik komplexní jev, že jeho holistická textualizace v jediné 

diplomové práci by byla stejně pošetilá, jako marná. Nelegální migrace, jako nedovolené 

překročení státní hranice s úmyslem usadit se v rozporu s imigračními a dalšími právními 

normami daného státu na jeho území nebo jej využít jako tranzitní pro nedovolený přechod do 

dalšího státu}, je dnes "celebrována" euroatlatickými politiky při diskusích o rebelujících 

znacích globalizace, mezi něž dále bývá řazen mezinárodní terorismus nebo změny klimatu. 

Dalším předmětem našeho zájmu, který s nelegální migrací úzce souvisí, bude zajišťování 

nelegálních migrantů. Zajištění cizince za účelem správního vyhoštění je opatřením ve smyslu 

§ 124 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v platném 

znění (cizinecký zákon). Toto opatření je v České republice realizováno v několika 

zařízeních, která provozuje policie České republiky a jejichž režim je upraven v § 130 a násl. 

CZ. Tato práce se tedy nezabývá trestně právní dimenzí sledované problematiky.2 V 

následujícím textu tak mimo jiné po základní prezentaci relevantních pramenů práva 

přistoupíme k podrobnější prezentaci konkrétních oblastí úpravy, tj. otázce správního 

vyhošťování a zajišťování, resp. podmínek zajištění v zajišťovacích zařízeních. Pojmem 

detence označujeme, komplementárně s obvyklou terminologií užívanou v praxi, zajištění 

cizince ve zvláštním zařízení (ZZC), které bylo pro takové účely zřízeno zákonem a jehož 

účelem je zajistit policejním orgánům činným v řízení o vyhoštění možnost účinné kontroly 

pohybu cizince a tím významně přispět ke skutečné realizaci deportace. 3 

I Tuto definici zavedli autoři, kteří se nelegální migrací začali zabývat na počátku 90. let. [Brabcová, Cejp, 
Scheinost 1994] 
2 Trest vyhoštění a zákaz pobytu je jedním druhů trestu, který lze uložit za spáchání trestného činu podle § 27 
zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona. Tyto tresty jsou podrobně upraveny v § 57 a § 57a trestního zákona. 
3 Podle definice zajištění v interpretaci UNHCR jde o uvěznění na úzce vymezeném a ohraničeném území, 
včetně vězení, uzavřeného tábora, detenčního zařízení nebo tranzitní zóny na letištích, kde je svoboda pohybu 
podstatným způsobem omezena a kde jedinou možností, jak tento uzavřený prostor opustit, je opustit území 
dotyčného státu. Směrnice UNHCR, Vhodná kritéria a standardy týkající se zajištění žadatelů o azyl z února 
1999. (k dispozici na www.unhcr.ch). Tento pojem se v české praxi používá [Mates 2003: 39] i pro označování 
vyšetřovacích a léčebných výkonů prováděných bez souhlasu nemocného v ústavní péči Ue-li to podle povahy 
onemocnění třeba). Tento postup upravuje zákon. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu; okruh chorob, kde je 
nařízeno povinné léčení a vymezení tzv. nosiče obsahuje zákon. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 
Omezit svobodu pohybu ze zdravotních důvodů tak lze v případě povinně léčených nemocí, u osob jevících 
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Odborníci se shodují v tom, že nelegální migrace se v České republice objevila v roce 1990, 

v souvislosti s odstraněním technických zátarasů na hranicích a po zrušení vízové povinnosti 

ve vztahu k Německu a Rakousku [Scheinost 1995]. Od roku 1990 se nelegální pohyb cizinců 

přes státní hranici proj evil směrem do Německa, v letech 1992 nebo 1993 i směrem do 

Rakouska. Mezi prvními migranty byli Kurdové, dále Vietnamci, občané balkánských zemí a 

Turci. Od roku 1992 se objevili první skupiny migrantů z Indie, Srí Lanky a Číny. 

Organizovanost se objevila od samého začátku nelegální migrace. Organizovanost se týkala 

zejména migrantů z asijských zemí, později i osob z bývalé Jugoslávie. 

V naší práci se soustředíme na legislativní úpravu zacházení s osobami, které nejsou českými 

státními příslušníky a kteří se nezdržují na území ČR oprávněně.4 Nutně tak budeme pracovat 

s mezinárodním i evropským právem, které tuto materii rovněž upravuje a je pro ČR ve 

smyslu ústavního pořádku závazné (čl. 1 odst. 2 a čl. 10 Ústavy ČR\ Právní vývoj 

známky duševní choroby nebo intoxikace, u osob ohrožujících sebe i své okolí, v případě neodkladných výkonů 
nutných k záchraně života či zdraví a konečně i u zmíněných nosičů určitých chorob. V anglosaských zemích se 
označuje administrativní omezení osobní svobody cizinců za účelem usnadnění jejich deportace termíny 
detention nebo temporary custody. 
4 Nepůjde tedy o žadatele o azyl nebo azylanty, jejichž pobyt v ČRje v souladu s právními předpisy. Žadatelé o 
azyl snadno přecházejí do sféry nelegálně rezidujících cizinců po neúspěchu v řízení a neopuštění ČR v dané 
lhůtě. Azyl znamená v prvé řadě základní ochranu - tj. zákaz násilného vrácení (refoulement) na hranice oblasti, 
kde by svoboda nebo život uprchlíka mohly být ohroženy. Práva stanovená v Úmluvě z roku 1951 a 
zákonodárství jednotlivých zemí rozsah práv rozšiřuje v několika směrech (právo na život, svobodu, bezpečnost, 
právo hledat a využívat azyl, ochrana před mučením nebo krutým a nelidským či ponižujícím zacházením, 
ochrana před otroctvím nebo nevolnictvím, uznání osoby před zákonem, svoboda myšlení, svědomí, 
náboženství, ochrana před svévolným zatčením a vazbou, ochrana před svévolným zasahováním do soukromí, 
domova a rodiny, svoboda názoru a projevu, právo na vzdělání, právo účastnit se kulturního života společenství). 
Azylant má stejná práva a povinnosti jako český občan, pouze mu není poskytnuto právo volební. Může činit 
právní úkony, pracovat, být evidován na úřadu práce jako žadatel, podnikat, studovat. Je povinen platit daně, 
zdravotní pojištění a nést odpovědnost za protiprávní jednání. 
5 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen Ústava).[Klíma a 
kol. 2005: 88] Český právní řád je po tzv. euronovele Ústavy postaven na monistickém pojetí, znamenajícím 
jednotu právního řádu, a to jak co do národního, tak i mezinárodního práva. Přednost mezinárodních smluv před 
zákonem je předností aplikační, v případě obsahového konfliktu, je mez. smlouva aplikována přednostně a 
zákona se nepoužije. Soudce je ve smyslu Ústavy při svém rozhodování vázán zákonem a mezinárodní 
smlouvou, která je součástí právního řádu. Je ve svém rozhodování dokonce zmocněn posoudit soulad jiného 
právního předpisu (podzákonného) se zákonem nebo mez. smlouvou. Při aplikaci mezinárodních smluv musí být 
vzato v úvahu hledisko způsobilosti jednotlivých ustanovení být self-executing, tedy být přímo použitelné bez 
vnitrostátního prováděcího předpisu s ohledem na jejich konstrukce. Jinými slovy, vnitrostátní orgán je schopen 
aplikovat jen taková ustanovení, která umožňují jasně identifikovat pravidla chování pro vnitrostátní subjekty, 
jimž jsou určená. Ne každé ustanovení mezinárodních smluv vyhovuje těmto požadavkům. Např. Rámcová 
úmluva o ochraně národnostních menšin obsahuje ustanovení, které přímo vylučuje její vnitrostátní právní 
účinky. Komentář odkazuje na nález ÚS, vyhlášený pod č. 103/1997 Sb., v němž se uvádí: V čl. 3 odst. I Úmluvy 
o právech dítěte je stanoveno, že zájem dítěte musí být předním hlediskem při jakékoli činnosti týkající se dětí, ať 
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problematiky zacházení s cizinci pobývajícími v ČR neoprávněně je v souvislosti s rozsahem 

nelegální migrace a boji proti ní v neustálém pohybu, proto si tato práce klade za cíl upozornit 

i na nedávno přijaté novelizace zákonné úpravy. Jde o změnu cizineckého zákona zákonem č. 

428/2005, a změnu zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, zákonem č. 381/2005, 

který nabyl účinnosti od 1. ledna 2006. Dne 1. září 2005 byl také zveřejněn návrh směrnice 

Evropského parlamentu a Rady SEC(2005) 1057 o společných standardech a řízení, týkající 

se návratu nelegálně pobývajících občanů třetích zemí na území členských států, který po 

svém přijetí výrazně podobu deportací ze zemí EU ovlivní (Proposal Jar a Directive oj the 

European Parliament and oj the Council on common standards and procedures in Member 

States Jar returning illegally staying third-country nationals). 

Pro náš výzkum života v Bálkové použijeme metodologický přístup zkoumání životních drah, 

který je jedním z vhodných nástrojů výzkumu minoritních skupin, jejichž každodennost je 

zajímavá sama o sobě.6 I tato práce by měla přispět k tomu, aby hlas těchto lidí byl slyšet, 

jejich práva respektována a jejich problémy nebanalizovány. Ve funkci právního poradce 

pracujícího pro nevládní organizaci, jejímž předmětem je ochrana práv uprchlíků, jsem měl 

jednodušší možnost kontaktu s cizinci bez dokladů a pobytových povolení nebo v postavení 

žadatelů o azyl. S problematikou nelegální migrace, žadatelů o azyl a zajišťování cizinců jsem 

se začal seznamovat od roku 2002, kdy jsem sedm měsíců pracoval jako asistent v právním 

oddělení Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v Praze. V roce 2003 jsem začal 

už uskutečňované veřejnými nebo soukromými zařízeními sociální péče, soudy, správními nebo zákonodárnými 
orgány. Toto ustanovení má povahu normy bezprostředně použitelné (self-executing). K přímému použití je 
uvedená norma způsobilá s ohledem na svou dikci, která je dostatečně a natolik jasná, aby povinné subjekty, 
jimž je adresována - subjekty vnitrostátní - byly schopny upravit odpovídajícím způsobem své chování. 
6 "Populární" předmět biografických výzkumů popisuje Hudečková [2004: 258]: ,,( ... ) často studovanými 
případy touto metodou byli a jsou buď lidé (skupiny) na okraji společnosti, anebo naopak na jejím vrcholu, 
příslušníci elitních skupin, a dále neobyčejné životní příběhy např. smrtelně nemocných, zločinců, prostitutek, 
svobodných matek a jiných. " Sborník biografických studií uvozuje Konopásek důrazem na "vrstvení" 
biografického textu [Konopásek 1999: 7] : "Výsledné sociologické texty nebývají ani tak autoritativním 
monologem nezaujatého badatele, jako spíš dialogickou poly/onU různých hlasů, výzkumníkem pouze více či 
méně citlivě orchestrovaných, dirigovaných a komentovaných. Zvláštní hodnota tohoto rysu je evidentní zejména 
tam, kde slovo dostávají ti, kteří toho tváří v tvář sociologii/sociologovi o sobě a svých světech dosud moc 
nenamluvili. A to se v biografickém výzkumu stává často. Právě proto je tento druh bádání tolik oblíben při 
studiu etnických minorit a migrantů, homosexuálů, delikventů, chudých, žen ... prostě při studiu všelijak sociálně 
a kulturně marginalizovaných (zdůrazněno cit. aut.) skupin." Arminen by pokus o definici předmětu 

kvalitativních výzkumů doplnil takřka beletrizujícím požadavkem po estetice, smysluplnosti a přirozenosti 
výpovědi [Arminen 1999: 73]: ,,( .. .) životní příběhy jsou užívány ke konstrukci kvality, takovosti a 
individuálnosti. Jsou to příběhy, skrze něž se můžeme dotýkat individuálních událostí a situací v jejich 
singularitě. Můžeme podat smysluplné výpovědi o věcech, které se nedají vyjádřit žádným jiným způsobem. " 
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pracovat jako právní poradce v nevládní orgamzacI jménem Organizace pro pomoc 

uprchlíkům, kde jsem zaměstnancem dodnes. Při své práci pravidelně navštěvuji azylové 

tábory a poskytuji právní poradenství. Do ZZC Bálková jezdím pravidelně od roku 2003, 

návštěvy probíhají minimálně jednou za dva týdny. V případech mimořádných událostí cestuji 

do Bálkové i několikrát během jednoho týdne. V roce 2004 jsem byl zodpovědný za 

vypracování české části projektu lnformation and Cooperation Forum (ICF) , který 

pracovníkům nevládních organizací umožnil navštívit azylové tábory a detence v zemích 

střední Evropy a jehož účelem bylo vypracovat zprávu pro Evropskou komisi hodnotící 

připravenost členských států splnit kritéria nařízení 2003/9/EC z 27. ledna 2003 stanovující 

minimální standardy pro přijímání žadatelů o azyl.7 V části práce, kde je tematizována otázka 

státních hranic a jejich souvislostí s nelegální migrace, vycházím z dat získaných při 

participaci na vypracování studie o situaci na česko-německé hranici v roce 2003 financované 

německou nevládní organizací PRO ASYL. 8 Od září 2004 do května 2005 jsem pracoval na 

prvním systémovém monitoringu zacházení s nelegálními migranty, resp. uprchlíkl na 

českých hranicích, projektu An EU Asylum Acquis Training lnitiative .10 Navštívil jsem v této 

7 Byly uskutečněny pracovní návštěvy Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Mad'arska a České republiky. 
Zpráva publikována na VVW\V.opu.CZ 
8 Závěrečná zpráva v angličtině: Report on Situation at the Czech -German Border and Detention oj Aliens in 
the Bálková Detention Centre. OPU 2003. K dispozici na www.opu.cz 
9 Termín uprchlík a nelegální migrant mohou označovat jednu a tu samou osobu. Podle práva je uprchlík 
uznaným již v momentě podání žádosti, rozhodnutí o udělení azylu je pouze deklaratorního charakteru. Přesto je 
ilegalita příchodu do České republiky často penalizována detencí. Rada EU přijala v roce 1996 Společný postoj 
EU k výkladu pojmu" uprchlík. " Více v článku Davida Klosaře [2005: 473]. Termín uprchlík je definičně 
difuzní - alternativní mentální koncepty užívají lokální obyvatelé obcí, kde sídlí azylové tábory, Odbor azylové a 
migrační politiky, policisté, média atd. Liisa Malki [1995] uvádí, že pojem uprchlík, jak je dnes běžně používán, 
se konstituoval přibližně v polovině 20. století. Druhá světová válka donutila miliony lidí opustit domovy a 
následný vývoj ukázal, že zvládnutí takového množství uprchlíků není možné jinak než skrze zavedení 
standardizovaných administrativních postupů s mezinárodní platností. Byly zřizovány uprchlické tábory schopné 
pojmout velké množství uprchlíků. Pojem uprchlík se formoval právě v důsledku existence těchto táborů. Ke 
standardizaci pojmu docházelo při řešení dalších uprchlických krizí a také díky způsobu prezentace uprchlíků 
v médiích. Zde Malkki [1995: 386] sleduje znepokojující tendenci" vizuální zobrazení lidí na útěku výrazně 
převažuje nad zasazením jejich situace do konkrétních historických a politických kontextů a nad 
zprostředkováním toho, co tito lidé o své situaci sami řekli. " Malkki se domnívá, že tato nerovnováha mezi 
pasivním zobrazováním uprchlíků a opomíjením jejich vlastních slova názorů odráží omezenou moc uprchlíků 
rozhodovat o vlastním osudu a zejména o tom, jaký typ pomoci potřebují. Jakoby bezmocnost byla tou 
nejtypičtější vlastností uprchlíků. Tento typ prezentace vytváří podle ní umělý svět, kde jsou uprchlíci ve snaze 
dosáhnout vizuální atraktivity a zdánlivé výmluvnosti zbaveni specifických historických a politických kontextů 
svých životů. Tato systematická eliminace je redukuje na anonymní bytosti, jimž je třeba zabezpečit pouze 
základní lidské potřeby. Podpora pasivity zvyšuje manipulovatelnost uprchlíků. Agamben [1998] pracuje 
v podobné souvislosti s pojmem bare lije, tzv. holý život, kterým označuje takovou formu lidského života, která 
je zbavena politických práv. Lidská práva oddělená od práv politických činí život uprchlíka zranitelnější, potřeby 
člověka jsou redukovány na materiální zabezpečení. 
10 Závěrečná zpráva je zveřejněna na www.opu.cz/navštíveno dne 25.1.2006. 

12 



í 

---

souvislosti více než patnáct hraničních přechodů na hranicích se všemi sousedními státy a 

uskutečnil s vedoucími těchto policejních útvarů řízené rozhovory. II První kontakt žadatele o 

azyl s úředníky nebo policisty konkrétního státu může ovlivnit jeho rozhodnutí zůstat v této 

zemi, schopnost adaptace na lokální společnost a v neposlední řadě šanci na přiznání azylu. 

Pro oběti násilí, mučení nebo znásilnění a jiných traumatických zážitků mohou mít první 

momenty setkání s policistou vážné důsledky, zvláště pokud je jejich výsledkem vydání 

rozhodnutí o zákazu pobytu. Stal jsem se jedním ze dvou řešitelů. Data z tohoto výzkumu 

byla v této práci použita zejména v kapitole o právní úpravě režimu na hranicích a v 

komparativní analýze výzkumu Miroslava Scheinosta. 

Sociologové Berger a Luckmann [1999: 171] poukazují na to, že identita je výslednicí 

dialektiky vztahu jedince a společnosti. Zdůrazňují její proměnlivou povahu Oe utvářena 

během sociálních procesů, je jimi udržována, obměňována i přebudovávána). Kategorizují 

identity samé na typy identit. Typizace kolektivního chování je relativně stabilnější prvek 

objektivní reality (míra této stability je podle jejich teorie rovněž podmíněna sociálně). Etiketa 

ekonomický migrant je specifický typ identity, který radikálně ovlivňuje sociální jednání 

aktéra. Tento termín nemá výlučně deskripční funkci, je v něm obsaženo i hodnotící hledisko. 

Majorita tak snadněji operuje v konceptu své sociální dominance. Na základě jakých kritérií 

je status ilegálního přistěhovalce udělován? Jaké definiční parametry používají ti, kteří tyto 

statusy udělují? Pokusme se tedy o definici nelegálního migranta. Je to člověk, který věří ve 

vlastní schopnosti a má vůli zlepšit své postavení, ať už hledá bezpečí 12 nebo zlepšení své 

ekonomické situace. Za tímto účelem je připraven riskovat, podstupuje cestu přes hranice 

států, která je často náročná (finančně, příp. zdravotně) a kde imigrant svěřuje svůj osud do 

rukou převaděčské skupiny nebo cestuje tzv. "na vlastní pěst". Cestuje bez pasu nebo víza a 

tak nedovoleně překračuje státní hranice (v úkrytu nebo přechodem tzv. zelené hranice za 

II Na česko-slovenské hranici proběhly studijní výjezdy na silniční hraniční přechody Lanžhot, Hodonín, 
Brumov-Bylnice, Velké Karlovice, Bílá, Makova železniční hraniční přejezd v Břeclavi .. Na česko-rakouské 
hranici šlo o silniční hraniční přechod České Velenice. Na česko-polských hranicích návštěvy proběhly na 
silničních hraničních přechodech Český Těšín, Náchod, Otovice a železničním hraničním přejezdu v Petrovicích 
u Karviné. Na česko-německé hranici byly do projektu zahrnuty silniční hraniční přechody Hora Sv. Šebestiána, 
Cínovec, Rozvadov, Broumova Cheb. 
12 I na žadatele o azyl než vstoupí do azylového řízení, je na něj, pokud přichází bez potřebných dokumentů, 
pohlíženo jako na ilegála. 
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nebo bez pomoci převaděčů), usaZUje se nebo tranzituje územím cizího státu v rozporu 

s podmínkami stanovenými tímto státem v jeho legislativě a aniž by o jeho pobytu úřady 

tohoto státu věděly. Riskuje i během svého pobytu v cílové zemi, protože i tam mu neustále 

hrozí v případě odhalení deportace. Do nelegálního postavení se cizinec dostane i v momentě, 

kdy sice původně do cílové země přijíždí legálně, ale rozhodnutím místních úřadů nebo 

uplynutím stanovené doby o toto privilegium přichází, nicméně nadále v zemi zůstává a 

nevycestuje. Až na výjimky směřuje nelegální migrace na profesní místa s nízkou 

specializací. Cizinec bez papírů počítá s vykonáváním práce, která je nižší než jeho 

kvalifikace. Imigrant musí být připraven akceptovat zaměstnání, které domácí pracovník 

odmítne, jakož i méně výhodné podmínky výkonu práce (nejistota spojená s neformálností 

pracovní smlouvy, nižší mzdou, nemožností čerpání sociálních podpor, zdravotním rizikem 

spojeným s nedostatečnou pracovní bezpečností). 

V sociálních vědách Je stále důrazněji reflektována skutečnost, že existuje propojení 

makro společenských procesů a vztahů s individuálními osudy, životní perspektivou 

jednotlivců, jejich jednáním, postoji a reflexí osobního postavení. Je vždy snadnější navázat 

hlubší vztah s klientem, kde oba aktéři noeticky manipulují s reciprocitou, případně její 

intenzitou, než operovat se sociálními zkušenostmi v tradičním vztahu výzkumník -

informátor. Tato dichotomie bude předmětem našeho zájmu v závěru práce, stejně jako 

obecnější úvahy o (re)evoluci sociálních věd, resp. etnologie/antropologie směrem 

k aplikovanosti, angažovanosti. Kvantitativní metody výzkumu užijeme při práci s 

hromadnými statistickými daty. Sociokulturní antropologie ani etnologie není schopna sběr 

dat tohoto charakteru uskutečnit svými prostředky, použijeme tedy oficiální datové zdroje 

Českého statistického úřadu a Policie České republiky, Služby cizinecké a pohraniční policie 

(dále jen cizinecké policie). Pomohou nám i komparatistické sociologické přehledy [Cizinci 

v České republice, Šišková 2001, Uherek 2003 13
]. Tyto práce předpokládají vysoký počet 

13 Uherek zde tematizuje otázku cizinců žijících v českých městech, předkládá detailní popis vývoje migrace 
v České republice do roku 2002 - údaje se týkají trvalého a dlouhodobého pobytu, salda mezi počtem 
přistěhovalých a vystěhovalých, počtu žadatelů o azyl a azylantů, počtu pracovních povolení vydaných 
cizincům, počtu odbavených cizinců na hraničních přechodech. 
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nelegálně pobývajících cizinců a syntetizují izolovaná data produkovaná státními orgány l4. 

Kvantitativní metody při zkoumání nelegální migrace jsou pouze pomocným kritériem, 

mohou přispět k pochopení trendů nebo změn migračních tras, ale o jevu samotném a jeho 

subjektu - nelegálnímu migrantovi, prozradí velice málo. Aplikace kvalitativních metod je 

z hlediska naší práce mnohem inspirativnější. Informátorům nejsou dotazy na detaily cesty ani 

osoby převaděčů většinou příjemné. Platí to o "nekonvenčních" tématech obecně. Badatelé, 

pracující v minoritní a deprivované komunitě, znají ten okamžik, kdy se rozhovor "utopí" 

nevhodně položenou otázkou a je nutné se smířit s tím, že určitá data se v daný moment 

nepodaří získat. 15 Pracoval jsem metodou řízených rozhovorů tak, aby vznikla jednoduchá 

biografická interview. Rozhovory s respondenty byly vedeny v českém nebo anglickém 

jazyce, v případě Číňanů byl využit tlumočník. Respondenti souhlasili se zveřejněním svých 

příběhů. Z důvodu skutečnosti, že výzkum probíhal v zařízení pro zajištění cizinců, kde je 

uplatňován zákaz pořizování zvukových nebo audiovizuálních dat, nebyly rozhovory 

nahrávány. 

o analýzu situace v zařízeních pro zajištění cizinců v ČR se dosud žádná česká etnologická 

studie nepokusila, přitom jde o téma, jehož aktuálnost není třeba zdůrazňovat. 16 Jde o výzkum 

cizinců, kteří se nacházejí na území České republiky v izolaci, v čekání na deportaci. Jejich 

možnost integrace do lokální diaspory je většinou velice nízká. 17 Také biografický přístup při 

14 Celková data o cizincích státní orgány nezpracovávají, pracují jen na dílčích fenoménech (policie sleduje 
nelegální zaměstnávání a porušování pobytového režimu, Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra 
žadatele o azyl, zastupitelské úřady a živnostenské úřady vydávání víz, Česká národní banka finanční aktivity 
cizinců). Syntéza a interpretace těchto dat je úkolem právě sociálních věd. 
15 Problematické nemusí být jen kriminální pozadí studovaného jevu nebo jeho mravní deficita, stačí nevhodný 
zásah do intimity respondenta, jeho osobního přesvědčení nebo postoji k minulosti. Kabele [2004: 8] popisuje 
obtíže při výzkumu charakteru komunistického vládnutí v jedné jihomoravské obci . .,Naše vyšetřování se proto 
snadno dostávalo nejen za hranici ochoty vypovídat, ale též za mez vnímavosti našich svědků. Ocitali jsme se tak 
před zdí mlčení, úniků, obran, nezájmu a nepochopení. V zájmu zachování důvěry a plynulosti rozhovoru, jsme 
taková témata zpravidla rychle opouštěli a obnovovali klima hovorové důvěry. " 
16 Hughes, Liebaut [1998: 1] ., The empirical evidence indicates that there is serious cause Jor concern and that 
current practices are ofien damaging both to the individua I detained and to the reputation oj European States. 
The majority oj States claim that detention oj asylum seekers is kept to an absolute minimum. However, the 
reality in most European countries is that the use oj detention has spread since the late 1980s. The denail oj 
liberty to any human being is always a serious matter requiring legal and moral justification. The detention oj 
persons who are innocent oj any criminal offence and may be fleeing gross violations oj their human rights in 
order to seek asylum is a matter oj the utmost concern. I the criminal field in Europe these justifications are 
crearly laid down, there is judicial scrutiny, and they are subject oj inJormed public and political debate as to 
their effectiveness in protecting the public interest on the one hand, and punishing or rehabilitating the detainee 
on the other. This is not the case Jor asylum seekers placed in administrative detention . ., 
17 v 

Přehled výzkumů cizineckých komunit v Ceské republice nabízí text Uherka a Weinerové [2004)]. 
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r výzkumu uzavřených institucí nebyl doposud široce aplikován, jak by to odpovídalo 

specifickým požadavkům tématu. "Kvalitativní výzkum nám dovoluje nahlédnout sociální řád 

daleko detailněji, komplexněji a mnohotvárněji, než by dovolily výzkumy typu survey" [Jordan 

1999: 61, zdůrazněno cit. aut.]. Běžnými statistickými daty není možné dosáhnout uceleného 

pohledu na každodennost v totální komunitě. Studium životopisů a příběhů o okolnostech 

zajištění policií a pobytu v uzavřené instituci určené ke zprostředkování deportací je optimální 

možností, jak se empirickým výzkumem dobrat podmínek, za jakých k těmto událostem 

dochází. Jako sociální vědci chceme porozumět sociálním vztahům. Ty právě zmíněné 

charakterizuje napětí, nedůvěra, submisivita, agrese. Existující české studie detencí se 

soustřeďují na právní aspekty zajištění v souvislosti se správním vyhoštěním [Navrátil 2004], 

nebo se obecněji věnují souvislostem mezi deportacemi a azylovým právem [Pořízek 2004]. 

Našemu konceptu se tak blíží spíše studie pojednávající o situaci v českých azylových 

táborech, jako jsou dílčí studie Uherka a dalšíchl8 a teoreticky inspirativní esej Hříbkova 

[2000]. Uprchlíci, resp. osoby v postavení žadatelů o azyl jsou častým předmětem 

diplomových prací. 19 Významnou inspirací a důležitým pramenem práce jsou i zprávy, 

analyzující situaci v zajišťovacích zařízeních vypracované veřejným ochráncem práv20 a 

Evropským výborem pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání21
• Ze zahraničních publikací byly použity nejrůznější dokumenty UNHCR [Rohl 

2005, Gorlick 2002, Boswell 2002, Steiner 2001] a další studie o nelegální migraci a 

detencích [Melis 2001, Hughes and Liebaut 1998]. Při analýze současné nelegální migrace 

přes české hranice je možné navázat na předchozí studie [Scheinost 1995]. 

18 Uherek [2002]; Uherek, Skřivánková., Weinerová, [2002]. 
19 Pro jejich množství a diverzitu jich uvádím jen několik: Korcová, L. 2005. Uprchlíci v ČR v hodinách 
občanské výchovy na ZŠ prostřednictvím programu kritické myšlení. Jihočeská univerzita: Pedagogická fakulta. 
Mikšová, M. 2003. Azylová politiky České republiky v kontextu mezinárodní migrace a azylové politiky Evropské 
Unie. Masarykova Univerzita v Brně: Fakulta Sociálních studií. Szczepaniková, A. 2002. Postavení žadatelek o 
azyl v České republice a ve Velké Británii. Masarykova Univerzita: Fakulta sociálních studií. Katedra sociální 
politiky. Jacíková, 1. 2000. Místo evropských zemí v proudech mezistátní migrace. Masarykova Univerzita Brno: 
Přírodovědecká fakulta. Roubal, P. 2000. Krizová intervence v uprchlických táborech. Univerzita Karlova: 
Filosofická fakulta. 
20 Použity byly souhrnné zprávy za rok 2002, 2003, 2004. Tento materiál je k dispozici na 
http://www.ochrance.cz/cinnost/index.php 
21 Tato zpráva je k dispozici na http://www.vlada.cz/files/rvk/rlp/dokumenty/cpt2004_cz.pdf 
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Biografický přístup není rigidním teoretickým prerogativem analýz "marginalizovaných", lze 

jej však úspěšně při hledání odpovědí na naše otázky pouŽít.22 Lze interpretovat jen taková 

fakta, která jsme schopni identifikovat jako informace, antropolog [Vrhel 1993: 50] 

,,(. . .)orientuje své otázky na cizí kulturní formy ve snaze najít takové otázky, na než může cizí 

kulturní objekt odpovědět. (( 

Primární je tedy naše schopnost správně klást otázky, cílem výzkumného rozhovoru je 

proniknout k nevysloveným předpokladům výpovědí konzultanta (respondenta, informátora). 

V biografickém výzkumu nám nepůjde o barevnost a kakofonii možností využití řady 

teoretických konceptů, jež tento přístup nabízí. Cílem naší práce bude slovy Hříbka [2000: 

205] "proniknout skrze rozhovor (pod nějž můžeme v širším smyslu zahrnout pozorování, 

studium pramenů a literatury) k nevysloveným předpokladům studovaného kulturního objektu, 

problému nebo společenství. (( Předložené záznamy v příloze, jsou pouhým vzorkem 

biografických vyprávění, která jsem během své práce zaznamenal. Téma naší práce si klade 

obecnější cíle, než prezentaci biografií zajištěných cizinců. Proto při analýze nutně vycházím 

ze svých zkušeností a pozorování. Analýza dat získaných z pohovorů není interpretačně 

neutrálním textem, ale konstrukcí, která vnímání to, co je důležité a co vlastně sociálním 

faktem je ovlivňuje. V příloze prezentované transkripce výpovědí mohou sloužit jako zdroj 

informací i jiným badatelům [Kabele 2000]. 

Konopásek [1998: 71] verbalizuje biografický přístup jako konkurenci perspektiv klíčových 

teoretických a metodologických kategorií tohoto způsobu uvažování. Těmito kategoriemi jsou 

22 V rozhovorech s čínskými respondenty bylo nutné využít tlumočníka. Pro důležitost a masový podíl této 
komunity na migraci však tento nedostatek kompenzují získaná data (zejména s ohledem na trasy migrace). 
S těmito respondenty bylo nejobtížnější postupovat v intencích narativního rozhovoru. Přes oboustranou snahu 
docházelo k nedorozuměním. Požadavky na standardní biografické interview se dařilo plnit jen s obtížemi. 
"Respondenti musejí udělat víc než poskytnou výzkumníkovi (. . .) záznam; musí také zvládnout interaktivní 
proces rozhovoru. Žádá se od nich, aby vyprodukovali Já, které má dovednosti nutné ke strukturované 
konverzaci, tj. aby podali relevantní, přiměřeně dlouhé odpovědi na otázky o vlastním životě a aby zároveň 
udržovali správný výraz, gestikulaci a celkové vystupování a věděli si rady s vpravdě nepředvídatelnými úskalími 
takových rozhovorů (přerušování, rozptylování, rozrušivé vzpomínky, přeřeknutí). Navíc se po nich žádá, aby 
učinili svá vyprávění relevantní k zadaným otázkám, odvozeným z formální racionality sociálních věd, a 
spojovali tak všední svět prožité skutečnosti s institucionálním světem ekonomiky, úřadů a sociálního výzkumu. 
Musejí tedy nejenom vyprodukovat morálně adekvátní příběh, ale musejí také demonstrovat interaktivní 
kompetenci (zdůrazněno M.K.), aby mohli tento příběh napojit na - poněkud na koleně spořádaná - vlákna 
každodenní nahodilosti. " [Jordan 1999: 57-58]. 
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koncepty "Já" , "život", "psaní", tedy složky pojmu auto/bio/grafie. Jejich heuristická pozice 

však není izolovaná, naopak každá z nich může v textu vystupovat v imanentní kolaboraci 

s konkurující perspektivou. "AUTO-" tak v biografické analýze vystupuje v pozici já, které 

je,· já, které bylo,· já, které píše. ,,-BIO-" charakterizují definiční ohniska okolností za kterých 

je život zakoušen,· život žit; život vyprávěn. Konečně ,,-GRAFIE" prezentuje deskripci jako 

takovou, tedy psaní, jako sebevyjádření,· psaní jako vylíčení toho, co se stalo,· psaní jako 

extenzi textu. Tato typologie manifestuje datovou afinitu výkladových modelů sociální 

skutečnosti23 . Biografická sociologie podle svých stoupenců24 překonává všechny pasti 

redukcionismu jednotlivých škol tím, že díky textuálnímu obratu výzkumník "čte" nejen text 

v tradičním smyslu, ale textem jsou mu i ostatní relevantní datové zdroje. Textem Je 

v takovém případě chápana událost, respondent, téma rozhovoru, emoce při interakci atd. 

V biografickém výzkumu se používá detailní formální analýza textové struktury, po níž 

následuje identifikace typických případů a odpovídajících teoretických kategorií nebo 

objektivní hermeneutika, používaná k vysvětlení latentní či objektivní významové struktury, 

tj. k hledání ideálních pravidel, vyvolávajících empiricky pozorovatelný soubor jednání a 

interpretací [Hudečková 2004: 261]. Naší studii je bližší druhý přístup, jehož kontextuální 

zakotvení Je, z hlediska prezentovaných legislativních, příp. politologických a 

institucionálních rovin, pro naši práci vhodnější. Tak, jako jsou prezentované výpovědi 

vybrány intuitivně, aby poskytly jeden z možných obrazů skutečnosti, existující v zařízení pro 

zajištění cizinců, je i jejich zpracování intuitivní a nezakládá nefalzifikovatelnost svých 

závěrů. Přesto dříve, než bylo přistoupeno k tomuto shrnutí, seznámil jsem se podrobně 

23 Fenomenologické soustředění se na subjekt, jeho osobní zkušenost a identitu, tedy intersubjektivní realitu 
"vnitřního světa" respondenta lze při analýze jeho pocitů z pobytu v ZZC, "života, jak je zakoušen za mřížemi" 
bez potíží aplikovat. Je třeba mít na paměti nebezpečÍ zastření rozdílu mezi výpovědí a fakticitou, což je 
poznání, které nebylo vždy samozřejmé a souvisí s evolucí vědecké sebereflexe ovlivněné popperiánskou 
kritikou. Leopold Pospíšil často při přednáškách na FF UK hovoří o pozitivistické strategii zdravé skepse, tedy 
nutnosti ověřovat tvrzení informátorů (např. noční výpravou do Kapauckých bažin a hlídce u těla mrtvoly pro 
falsifikaci nativního kanibalismu). Jako příklad naivního realismu v sociologii Konopásek [1998: 70] uvádí 
klasickou práci Thomase a Znanieckého (1918 - 1920) Polský sedlák v Evropě a Americe, kde byly datové 
zdroje (deníkové zápisy, dopisy, biografická vyprávění) interpretovány bez výchozí teorie, biografie byla 
metodou, nikoli přístupem. lnterpretativní a biografická sociologie přitom zdůrazňuje způsob vzniku a percepci 
textu; text životního příběhu je hodnocen z hlediska vyprávění samotného, jeho autoreferenční povahy. 
24 Konopásek [1998: 82] cituje zejména N. K.Denzina, R.H. Browna, 1. Brunera a 1. Derridu. Hovoří se zde o 
expanzi textuální logiky do sfér tradičně pokládaných za mimo-textové. 
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r-
I 
! s praxí zajištění, od roku 2003 při pravidelných návštěvách v zze Bálková, od roku 2002 

jako právní konzultant v oboru azylového práva. 

Zachycené vyprávění (viz. přílohy) tak osciluje kolem: 1. identifikace aktéra, jeho současné 

situaci 2. vzdělanostního a profesního vývoje 3. okolností příchodu a důvodů příchodu do ČR, 

cesty" 4. okolností zajištění 5. života v zajištění, problémů a starostí 6. úvah o budoucnosti. 
" 

Analytické zpracování příběhů, získaných pomocí rozhovorů a konzultací s aktéry 

zajišťovacího režimu, společně s písemnými prameny (poznámky zajištěných, dopisy, ale i 

legislativní úprava), tvoří podklady pro pokus o konstrukci pobytu v zajištění z hlediska 

zajištěných cizinců. Z toho důvodu byla použita metoda výzkumu životních drah - dle mého 

názoru nejlépe slouží ke konstrukci "pozorování zevnitř", vhledem do jedinečných 

mikrosvětů několika aktérů. Na druhou stranu je zřejmé, že tato metoda má své limity. Bylo 

by iluzorní se domnívat, že životní dráhu dovedeme dobře zrekonstruovat. Při konstrukci jsme 

až příliš odkázáni na samotná vyprávění sledovaných osob. Ta jsou sice podpořena spisovým 

materiálem vážícím se na konkrétní případ,25 ale období před zajištěním nebylo v rozsahu 

výzkumu možné konfrontovat s výpověďmi jiných osob nebo jinými zdroji dat. [Hudečková 

2004: 264] "Neurčitost sociálního dění, jehožjsme účastníky, má podíl na tom, že naše životy 

(zpravidla nebo vždy) nejsou jakýmisi celky událostí individuální existence, o níž by bylo 

možné sestavit historickou ,zprávu od začátku do konce podle jednotící linie směřující 

odněkud někam, k naplnění cíle či dosažení předem určité mety '. Jen na první pohled se může 

zdát, že životní líčení má strukturu lineárního líčení. Je podřízeno ,zvolené osobní strategii', 

opřené o vkládání jednotícího smyslu a významu vlastního životního příběhu. Ten může být 

v mezních situacích, v kritických životních okamžicích přehodnocován a životní příběh 

převyprávěn, anebo aspoň mohou být vnímány, myšleny a vyslovovány pochybnosti o minulém 

vlastním výkladu. Další výtkou může být, že vypravěč přikrašluje, dramatizuje Oinak by ani 

nemohl konstruovat nadějný mýtus), tudíž rekonstrukce skutečnosti je složitá otázka. Když 

životní dráhu konstruujeme, nemůžeme dokazovat "pravdu o tom ". Můžeme jen uvádět to, co 

25 Spisy Odboru azylové a migrační politiky, cizinecké policie, státních zastupitelství, soudů. 
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potvrzují svým sdělením o tom také druzí, kteří se sledovanými aktéry jednají, a to, co lze 

šetřit dalšími technikami (přímým pozorováním, studiem dokumentů). " 

Otázky, které s biografickým výzkumem úzce souvisejí, se týkají identity výzkumníka. Jordan 

[1999: 57] zdůrazňuje nutnost při výzkumu reflektovat vlastní biografii a odvolává se na 

Giddense, který argumentuje, že "vlastní identita není něco, co je prostě dáno, a to jako 

výsledek kontinuálních procesů konstitujících akční systém jednotlivce, ale něco, co se musí 

rutinně vytvářet a udržovat v reflexivní činnosti." Lhal bych, kdybych nepřiznal, že jsem se 

díky této práci nezměnil. Zkušenosti a sumarizace poznání hrají při práci v právním 

poradenství dominantní úlohu. Když jsem před třemi lety s azylovým a cizineckým právem 

začínal, vedla cesta přes kameny sebevědomí a louže autodidaktiky ke každodennosti napadat 

rozhodnutí správních orgánů, zastupovat klienty před soudem a kritizovat práci policie a 

jiných úřadů. Díky důvěře klientů - konzultantů, mohla tato práce vzniknout. Někteří ze 

zajištěných cizinců mají tendenci vyprávět o všem, co je zrovna napadne, jiní jsou uzavření a 

nechtějí mluvit o věcech, které se přímo netýkají jejich případu. Jsou i tací, kteří odmítají 

komunikovat vůbec. To je ale při práci i výzkumu podobné. Všem, kteří mi poskytli 

informace, chci tímto poděkovat. 
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A. Nelegální migrace 

2. Právní úprava správního vyhoštění a zákonných podmínek pro zajištění 

" 
Hranice? Procestoval jsem velkou část světa a nikde jsem je neviděl. Myslím že existují jen 

v lidských srdcích. " 

Thor Heyerdahl 

Česká republika se záhy z role státu generujícího politicky pronásledované uprchlíky 

transformovala do pozice prostoru, kde hledají lidé, perzekuovaní za své vrozené i názorové 

charaktery, útočiště. Náš stát přijal všechny podstatné mezinárodní dokumenty upravující 

azylovou problematiku. Je stranou Ženevské Úmluvy o právech uprchlíků26 , Evropské 

Úmluvy o lidských právech, Úmluvy o právech dítěte27 a Úmluvy proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení.28 Tuto materii upravuje také Listina 

základních práva svobod29 a zákon Č. 325/1999 Sb., o azylu, v platném znění (dále jen zákon 

o azylu, AZ). Dalšími právními předpisy jsou v této oblasti cizinecký zákon, zákon Č. 

26 Vyhlášené ve Sbírce zákonů ČR ve sdělení ministerstva zahraničních věcí č.208/1993 Sb. Dále jen Ženevská 
úmluva. 
27 Vyhlášené ve Sbírce zákonů jako sdělení federálního ministerstva zahraničních věCÍ Č. 104/1991 Sb. 
28 Ve Sbírce zákonů ČR vyhlášena ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č.143/1988 Sb. Dále jen Úmluva proti 
mučenÍ. 

29Usnesení předsednictva České národní rady Č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práva svobod jako 
součásti ústavního pořádku ČR. Čl. 43. "Česká a Slovenská Federativní republika poskytuje azyl cizincům 
pronásledovaným za uplatňování politických práva svobod Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu 
se základními lidskými právy a svobodami. " Z Listiny nevyplývá, že na poskytnutí azylu je právní nárok. Podle 
komentáře [Pavlíček a kol. 1999] nejde o přirozené právo, stát je poskytuje podle svého rozhodnutí, a to jen 
cizincům. Každý má podle Listiny právo hledat a požívat azyl, nikoliv nárok na povolení azylu. Komentář 
dodává, že jde o právo individuální, které stát poskytuje jednotlivci po zjištění uvedených skutečností. Podle AZ 
Čl. 12 "Azyl se cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení azylu zjištěno, že cizinec aj je pronásledován za 
uplatňování politických práv a svobod, nebo bJ má odůvodněný strach z pronásledování z důvodů rasy, 
náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických názorů ve 
státě, jehož občanství má ( .. .)" jde tedy o širší definici (nejen politické pronásledování) v případě splnění kritérií 
je zde právní nárok. Z Listiny vyplývá jen možnost hledání a požívání. V této souvislosti je vhodné upozornit na 
skutečnost, že [Flegl 1997: XI] správní orgány při rozhodování o právech a povinnostech fyzických a 
právnických osob, neaplikují přímo ani ústavní normy, ani materiálně-právní normy obsažené v mezinárodních 
smlouvách podle čl. 10 Ústavy, jsou však povinny je respektovat. Detailní rozbor vztahu práva cizince na azyl 
podle Listiny je možné nalézt v článku D. Jílka [2001: 353]. Zjeho analýzy vyplývá, že "Právo cizince na azyl 
zaujímá v Listině jedinečné substantivní i formální postavení. Nepatří ani k přirozeným, ani k základním právům 
jedince. Nositel práva má omezenou diskrečnÍ kontrolu nad tímto právem, kdežto povinný subjekt má výhodu 
zjišťování, zdali žadatel vyhověl hmotně a procesně podmínkám, které stanoví Listina a zákon o azylu. V tomto 
smyslu může být právo na azyl klasifikováno jako velmi podmíněné lidské právo. V samotném azylovém řízení jde 
o uznání tohoto subjektivního práva, pokud žadatel splnil zákonné požadavky, jež má bezpochyby deklaratorní 
právní účinky. " 
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359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a zákon Č. 109/2002 Sb., o 

výkonu ústavní výchovy, v platném znění. Orgánem rozhodujícím o žádostech o udělení 

azylu je Odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra (OAMP). Azylová zařízení 

jsou spravována Správou uprchlických zařízení ministerstva vnitra (SUZ). Rozhodování o 

správním vyhoštění a zajištění, jakož i realizace deportací je v kompetenci služby cizinecké a 

pohraniční policie. 

Právo na svobodu pohybuje v ČR garantováno pouze občanům.3o Listina toto právo zahrnula 

mezi základní lidská práva a svobody (čl. 14 "Svoboda pohybu a pobytu je zaručena ''J. 31 

Listina tak uznává přirozenou existenci volnosti pohybu, aniž výslovně určuje nositele 

svobody a adresáta závazku. Jedinec [Jílek 1999: 215] v individualizovaném pojetí lidských 

práv má v důsledku textu Listiny toto právo pod svojí kontrolou, užívá ho a může se ho 

domáhat bezprostředně, nikoli prostřednictvím zákonů, které by toto ustanovení prováděly. 

Restrikce svobody pohybu jsou podmíněny existencí objektivních důvodů.32 Listina 

nepřipouští restrikce svobody pohybu na základě jiného než zákonného předpisu [Pavlíček a 

kol. 1999: 158]. Jiná osoba než občan ČR musí splňovat podmínky vstupu a pobytu. Právo 

cizince na volný pohyb je omezeno na dobu, po kterou splňuje zákonem stanovené podmínky 

k pobytu. K vyhoštění cizince může dojít jen v případech stanovených zákonem.33 Výkon 

práva k pobytu lze členit do tří subkategorií: právo na vstup na území státu, právo na odchod 

z území státu, právo na usazení se v rámci státu nebo tranzit přes jeho územÍ. Z významných 

30 v 

Cizinec může být za určitých okolností státními orgány nucen nedobrovolně CR opustit, to v případě občana 
ČR není možné. Vhodně to ilustrují tyto nálezy Ústavního soudu: nález ÚS sp. zn. Pl. ÚS 27/97 - é.58/11. svazek: 
"Institut vyhoštění představuje podstatný zásah do práv přiznávaných cizincům právoplatně se zdržujícím na 
území cizího státu, a proto mezinárodní smlouvy o LP a základních svobodách, Úmluva o ochraně LPZS, 
MPOPp, jakož i Listina obsahují ustanovení stanovící meze takového zásahu do svobody pohybu a pobytu 
cizince na státním území a jeho opuštění. I když uvedené smlouvy ani Listina nezaručují cizincům právo nebýt 
vyho.iitěn, poskytují ochranu proti takovým zásahům do svobody pohybu a pobytu cizinců, které by přesáhly 
rozsah stanovený zákonem." Naproti tomu stojí nález ÚS sp. zn. 1. ÚS 326/99 - č.65118 svazek: "občan má 
ústavní právo pobývat kdekoliv na území vlastního státu nebo mimo něj, aniž je této svobody dovoleno proti 
němu využít. " 
31 Toto zařazení není podle Jílka [1999: 214 - 215] samozřejmostí, Ústavy z let 1920, 1948 ani 1960 takovou 
úpravu neobsahovaly. Tento autor zdůrazňuje společenskou poptávku po takové úpravě, v souvislosti se zjevně 
patologickým charakterem výkonu svobody pohybu v období před listopadem 1989. 
32 Jde o bezpečnost státu, veřejný pořádek, ochrana zdraví, ochrana práva svobod druhých a ochrana přírody na 
vymezených územích. 
33 Jílek upozorňuje na ambivalenci termínu vyhoštění [1999: 216]. "Slovo, vyhoštění' obvykle značí výkon 
pravomoci státu, který zaji.5ťuje buď, dobrovolný', nebo pod hrozbou donucení, .anebo nucený odchod cizince 
z území tohoto státu. " 
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mezinárodních pramenů práva tuto oblast upraVUje Evropská úmluva ve svém čtvrtém 

Protokolu v čl. 2.34 Právní regulaci možnosti migrace obsahuje i Mezinárodní pakt o 

politických a občanských právech35 a jeho čl. 12.36 Podle ustálené interpretační praxe 

[Hubálková 2003] oba dokumenty ponechávají na smluvních státech, jak budou postupovat 

proti nechtěným cizincům (1) nezákonně se zdržujícím na jejich území, (2) usilujícím o 

nelegální vstup na území nebo vůči těm, (3) jejichž pobytové povolení již vypršelo a oni na 

území státu zůstali. Otázku vstupu a pobytu cizince tak upravuje každý stát v zásadě svým 

vnitrostátním právem [Čepelka, Šturma 2003]. Obecné mezinárodní právo neopravňuje stát 

požadovat na jiném státu, aby na své území přijal jeho příslušníky, pokud tak ovšem 

nestanoví zvláštní mezinárodní smlouvy (v případě neexistence takových smluv jde tedy o 

volné uvážení - diskreci státu). Souhlas se vstupem je veden zásadou předběžného 

individuálního schválení, obvykle vyznačeného v cestovním průkazu (vízum). Na jedné straně 

jde o právní překážku svobodného pohybu, z jiného pohledu o legitimní a účinný nástroj 

kontroly mezinárodní migrace. Vízum opravňuje cizince ke vstupu na území státu a ke 

krátkodobému pobytu.37 ČR vyžaduje, aby cizinec, který v důsledku své státní příslušnosti 

podléhá vízové povinnosti, byl schopen oprávněnost svého pobytu doložit při pobytové 

kontrole prokázáním své identity, tj. předložením cestovního dokladu. Čepelka a Šturma 

uvádějí [2003: 343] že "právo státu kdykoli cizince ze země vyhostit je všeobecně uznáváno. 

Přitom nerozhoduje, zda jde o pobyt krátkodobý (turistický) nebo o pobyt dlouhodobý, 

spojený s usazením se v zemi za účelem profesním či obchodním. Aby se zabránilo 

případnému svévolnému vyhoštění cizince např. ze strany policejních orgánů, státy často 

34 Čl. 2 zaručuje: ,,(1) Každému. kdo se právoplatně zdržuje na území některého státu, svobodu pohybu a 
svobodu zvolit si místo pobytu. (2) Každému možnost svobodně opustit kteroukoli zemi, i svou vlastní. (3) Že 
žádná omezení nemohou být uvalena na výkon těchto práv kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná 
v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, udržení veřejného pořádku, 
f[edcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo ochrany práva svobodjiných ... " 

Tento dokument je vyhlášený ve Sbírce zákonů vyhláškou ministra zahraničních věcí Č. 120/1976 Sb. Dále 
Pakt. 
36 v 

Cl. 12 stanovuje: ,,( ... )l. Každý, kdo se právoplatně nachází na území určitého státu, má na tomto území 
právo svobody pohybu a svobody zvolit si místo pobytu. 2. Každý může svobodně opustit kteroukoli zemi, i 
svou vlastní. 3. Výše zmíněná práva nepodléhají žádným omezením kromě těch, která stanoví zákon a která jsou 
nutná pro ochranu národní bezpečnosti, veřejného pořádku, veřejného zdraví nebo morálky nebo práva svobod 
druhých a která jsou v souladu s ostatními právy uznanými v tomto Paktu. 4. Nikdo nesmí být svévolně zbaven 
práva vstoupit do své vlastní země .... " 
37 Většina zemí, ze kterých imigranti do EU proudí nejčastěji, má s členskými státy EU vízovou povinnost. 
Udělování víza je dosud v kompetenci jednotlivých členských států, konzulární úřady však mají doporučeno 
Melis [2001: 177J "vyměňovat si informace, tak aby bylo možno určit dobrou vůli žadatele o vízum a jeho 
poctivost. " 
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legislativně upravuji důvody a náležitosti řečeného vyhoštění." Právní teorie, podle níž 

cizinecká policie v ČR při rozhodování o udělení správního vyhoštění postupuje, říká, že 

vyhoštění není trestem, ale administrativním opatřením, kterým je danému cizinci přikázáno 

opustit zemi. Odmítne-li cizinec zemi opustit nebo po opuštění se znovu bez povolení vrátí, 

může být zajištěn, případně potrestán a nedobrovolně deportován na státní hranici. U cizinců, 

II nichž je zřejmé, že neopustí ČR o své vůli, přistupuje policie k jejich zajištění bez předchozí 

možnosti dané cizinci, aby odjel sám a na vlastní náklady.38 

2.1. Právní úprava správního vyhoštěnl9 

Postup, zacházení a řízení s nelegálními migranty upravuje cizinecký zákon.4o Vyhoštění je 

institutem unilaterálním, jde o [Jílek 1999: 217] jednostranný výkon diskreční pravomoci ve 

výlučném zájmu vyhošťujícího státu. V ZZC jsou nebo byli všichni zajištění cizinci 

subjektem řízení o správním vyhoštění. 41 Správním vyhoštěním se rozumí ve smyslu § 118 

odst. 1 cizineckého zákona" ukončeni pobytu cizince na území, které je spojeno se stanovením 

doby vycestování z území a doby, po kterou nelze umožnit cizinci vstup na území. " Bud' s nimi 

bylo toto řízení zahájeno a po dobu pobytu v zařízení pokračuje nebo, což je častější případ, 

v okamžiku převozu do zařízení již bylo toto řízení ukončeno, tedy cizinec převzal rozhodnutí 

o správním vyhoštění ještě na policejní stanici. Rozhodnutí o správním vyhoštění opravňuje 

úřady k provedení deportace. Rozhodnutí o správním vyhoštění je správním rozhodnutím ve 

38 V případě, pokud se taková osoba dobrovolně státním orgánům přihlásí a požádá o azyl, zajišťovací opatření 
nepřichází v úvahu a osoba je dopravena do přijímacího střediska pro žadatele o azyl. Srov. ustanovení § 3a 
písm. a) bod 1 azylového zákona. "Cizinec je oprávněný učinit prohlášení o azylu a) policii 1. na hraničním 
přechodu (.)." Čepelka, Šturma [2003: 345] "Cizinci bez finančních prostředků, potulné osoby, cizinci bez 
osobních dokladů apod. jsou policií v mnohých státech bez dalšího deportováni na hranice, přičemž domovský 
stát takto deportovaných osob je musí přijmout na své území, neboť to také patří k atributům institutu státní 
příslušnosti. " 
39 Tato analýza se týká vyhošťování cizinců tzv. třetích zemí, naším předmětem není problematika vyhošťování 
občanů Evropské unie nebo jejich rodinných příslušníků, i když i to cizinecký zákon řeší. 
40 Listina základní práva svobod na cizinecký zákon odkazuje. Čl. 14 Listiny: " ... (1) Svoboda pohybu a pobytu 
je zaručena ... (3) Tyto svobody mohou být omezeny zákonem, jestliže je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, 
udržení veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práva svobod druhých a na vymezených územích též 
z důvodu ochrany přírody ... (5) Cizinec může být vyhoštěn jen v případech stanovených zákonem ... " 
41 Omezení osobní svobody člověka-cizince na 6 měsíců je v zákoně upraveno značně široce, a tak ho i policie 
vykládá. Zatímco při obvinění z trestného činu je k souhlasu s vazbou nutné vyjádření soudce, u zajištění 
rozhoduje službu konající policista na hraničním přechodu nebo na vnitrostátním útvaru cizinecké policie. 
Z praxe mohu říci, že nejčastěji je podepsáno rozhodnutí o zajištění policistou v hodnosti nadstrážmistra. 
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smyslu § 46 a násl. zákona Č. 71/1967 Sb., (správní řád).42 Při úvahách, kterými správní orgán 

odůvodňuje rozhodnutí o správním vyhoštění, často zmiňuje skutečnost, že "neoprávněné 

zdržování se cizince na území ČR je v současnosti rozšířeným negativním jevem, ohrožujícím 

zájmy státu i ve vztahu k udržení veřejného pořádku. Situace v oblasti nelegálního pobytu 

cizinců na území ČR je vzhledem k nárůstu případů významným faktorem zvyšujícím míru 

závažnosti shora protiprávního jednání cizince. " Tento argument se nadále v rozhodnutích 

objevuje, přestože statistiky dokazují, že vývoj nelegální migrace v ČR směřuje opačným 

směrem. 

V praxi tedy pokud policie objeví na území nelegálně se zdržujícího cizince, podle charakteru 

jeho přestupku rozhodne o délce zákazu pobytu a případně přistoupí k zajištění.43 Před 

převozem do zařízení je cizinec maximálně 48 hodin zadržován na policejní stanici. Tam 

dochází k výslechům, je zahájeno řízení o správním vyhoštění a vydáváno rozhodnutí o 

zajištění, na jehož základě je cizinec do zařízení umístěn.44 V zařízení čekají tyto osoby na 

deportaci. To platí i pro žadatele o azyl, paralelní řízení o správním vyhoštění a azylu je 

možné od 1.1.200345 . To vede k tomu, že cizinecká policie kontaktuje zastupitelské úřady 

jednotlivých zemí, odkud zajištění pocházejí, za účelem, aby orgány státu původu cizince 

42 Takové rozhodnutí tedy musí být dle § 46 správního řádu v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, 
musí být vydáno orgánem k tomu příslušným, vycházet ze spolehlivě zjištěného stavu věci, musí obsahovat dle § 
47 správního řádu výrok, odůvodnění a poučení o odvolání. Výrok rozhodnutí o správním vyhoštění obsahuje 
rozhodnutí ve věci, tedy délku zákazu pobytu, stanovenou dobu k vycestování, často bývá vyloučen odkladný 
účinek odvolání. Ve výroku je odkázáno na konkrétní ustanovení cizineckého zákona, podle něhož bylo 
rozhodnuto. V odůvodnění je uvedeno, jaké skutečnosti byly podkladem pro rozhodnutí, jakými úvahami byl 
správní orgán veden při hodnocení důkazů a při použití právních předpisů, na základě kterých rozhodoval. 
V poučení o odvolání je vyslovena možnost do 5 dnů odvolání podat (zvláštní lhůta dle § 169 odst. 8 
cizineckého zákona). Některé policejní útvary v poučení zmiňují i následky případného nerespektování lhůty 
k vycestování, čímž cizinec naplňuje skutkovou podstatu trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí dle 
§ 171 odst. 1 písm. b) trestního zákona. Trestní stíhání v takovém případě závisí na posouzení státního zástupce, 
většinou dojde k odložení případu z důvodu, že jde o čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný 
ve smyslu § 3 odst. 2 trestního zákona. Nicméně k vazbě a nepodmíněnému trestu odnětí svobody dochází i za 
tyto činy. 
43 Melisová uvádí [2001: 172], že zpřísňování imigračních kontrol je přímým důsledkem snahy vytvořit Evropu 
bez hranic. Vytvoření oblasti svobody a prosperity podle ní vyžaduje existenci účinného a několika vrstevného 
kontrolního systému, který zajistí nedobrovolný návrat osob z třetích zemí do země jejich původu. To může 
fungovat efektivně pouze tehdy, když ten malý počet těch, kteří jsou legálně přijati a žijí v Unii v souladu 
s cizineckými předpisy bude chráněno, zatímco ti, kteří v rozporu se zákonem do Unie vstoupili, pobývají tam 
nebo pracují, budou vyloučeni a vyhoštěni. 
44 Ve smyslu § 128 odst. 1 cizineckého zákona nesmí doba zajištění překročit 180 dnů a tato doba se počítá od 
okamžiku omezení osobní svobody. 
45 Tuto úpravu provedl zákon Č. 217/2002. 
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ztotožnily a policie tak mohla přistoupit k deportaci.
46 

V naprosté většině zajištěným cizincům 

chybí cestovní doklad a cílem ztotožnění je jeho náhradní vydání. Skutečnost, že policie 

kontaktuje ambasády i v případech, kdy cizinec požádá o azyl, v žadatelích vyvolává velkou 

nedůvěru. policie na tuto kritiku argumentuje tím, že zastupitelský orgán se o skutečnosti, že 

cizinec žádá o azyl nedozví, policie pouze usiluje o to, aby dožádaný stát svého občana 

identifikoval. V případě, že je cizinci azyl udělen, rozhodnutí o správním vyhoštění pozbývá 

účinnost. V několika případech jsem se setkal se situací, kdy představitelé ambasády přijeli do 

Bálkové a snažili se vyvíjet na žadatele o azyl nátlak, aby svojí žádost o azyl vzal Zpět.47 To je 

nepřípustné, a přesto se to může v souladu se současnou právní úpravou opakovat. U 

některých případů musí být úředníkům ambasády jasné, že když je česká policie žádá o 

spolupráci s identifikací jejich občana, jde s největší pravděpodobností o žadatele o azyl. 

Policie při kritice ze strany nevládních organizací prohlásila, že nemůže návštěvám konzulů či 

velvyslanců bránit, jde o styk představitelů státní moci s jejich vlastními občany. Základní 

otázkou v tomto sporu je dobrovolnost takového setkání ze strany migranta. V případě, že 

cizinec má zájem na návratu do země původu, takové setkání může celý proces podstatně 

urychlit a je ve prospěch a v zájmu zajištěného migranta. Ale v případě žadatele o azyl je 

dobrovolnost rozhovoru s představitelem státní mOCI, kterou CIzmec označuje za 

pronásledovatele a hlavního viníka svých potíží v zemi původu, absurdní. V případech, se 

kterými jsem se v Bálkové setkal, byl souhlas žadatelů o azyl dosažen spíše pod nátlakem, 

"pan konzul jel takovou dálku, tak s ním musíte mluvit ". Ve dvou případech vedla návštěva 

konzula k potížím zbytku rodiny, která v zemi původu zůstala. 

Hromadné vyhošťování cIzmců je ve smyslu § 118 odst. 3 zákona o pobytu cIzmců je 

zakázáno.48 To ale neznamená, že hromadné transporty nejsou možné, zejména v případech 

Ukrajinců jsou běžné. Tento požadavek pouze určuje nutnost o každém případu vyhoštění 

46 
Do zařízení přivážejí cizince policisté z útvaru, který rozhodlo zajištění, jde o Oddělení cizinecké policie nebo 

Odbory pátrání a kontroly pobytu. Kontakty s ambasádami má v kompetenci zvláštní útvar na Ředitelství 
~jzinecké a poh;aniční policie v Praze. 
48 Jednalo se o !rán, Indii a Palestinu. 

Tato úprava vychází z čl. 4 Protokolu k Evropské úmluvě. K otázkám hromadného vyhošťování se několikrát 
vyjádřil i Evropský soud pro lidská práva (např. stížnost č. 45917/99). 
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rozhodnout individuálně, v řádném řízení. 49 Pořízek [2004: 18 - 25] při své analýze českého 

cizineckého práva dochází k závěru, že zákonná úprava nerozlišuje při udělování správního 

vyhoštění za nelegální překročení státní hranice50 mezi osobou, která prchá ze země, kde 

dochází kjejímu pronásledování,51 a ostatními cizinci. Tím Česká republika porušuje čl. 31 

odst. 1 Ženevské úmluvy, který zavazuje signatářské státy "nestíhat pro nezákonný vstup nebo 

přítomnost takové uprchlfky52, kteří přicházejíce přímo z území, kde jejich život nebo svoboda 

byly ohroženy ve smyslu článku 1, vstoupí nebo jsou přítomni na jejich území bez povolení, za 

předpokladu, že se sami přihlásí bez prodlení úřadům a prokáží dobrý důvod pro svůj 

nezákonný vstup nebo přítomnost. (( Podle odst. 2 vůči těmto lidem nebudou uplatňována jiná 

omezení" než jaká jsou nezbytná, a taková omezení budou uplatněna pouze do té doby, než 

jejich postavení v zemi bude upraveno, nebo než obdrží povolení vstupu do jiné země ( .. ). (( 

" ... nezákonný vstup ... " v první části citace je interpretován jako situace, kdy jsou k příjezdu 

nebo zajištění vstupu na území použity žadatelem o azyl falešné doklady, použití jiné lsti, 

nelegální vstup na území např. jako černý pasažér a vstup na území za pomoci pašeráků či 

převaděčů. 53 Případnou nutnost použití falešných dokladů pro dosažení bezpečného území 

tedy uznává Ženevská úmluva54 a cizinecký zákon, který v takovém případě počítá 

s automatickým pětiletým zákazem pobytu, je s ní v tomto bodě v rozporu. 55 "Přicházejíce 

49 Mtinz [1996] k politickému rozměru této otázky konstatuje: "public and publicised opinion ... oscilates 
between the desire for humanitarian solutions in individual cases and the cal! for more rigidity towards potential 
migrants in genera!. " 
50 Cizinecký zákon rozlišuje v § 119 odst. 1, písm b) body 6 a 7 mezi překročením státní hranice v úkrytu resp. 
pokusem o takové jednání (bod. 6) a překročením státních hranic mimo hraniční přechod (bod. 7). V obou 
případech policie udělí správní vyhoštění s dobou platnosti až na 5 let. § 119 odst. 1, písm. b) bod 1. trestá týmž 
trestem cizince, který se při hraniční (a pobytové) kontrole prokáže dokladem, který je padělán nebo dokladem 
jiné osoby jako vlastním. Podle výzkumu, který proběhl v období září 2004 - květen 2005, na českých hranicích 
převvládají nelegální přechody v úkrytu, používání falešných dokladů je spíše ojedinělé. 
51 Zenevská úmluva z roku 1951 považuje za uprchlíka podle čl. lA kteroukoli osobu, jež se "nachází mimo 
svou vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních 
nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenských vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 
neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti ( .. .)" Úprava 
v azylovém zákoně převádí tuto definici do této podoby: "Azyl se cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení azylu 
zjištěno, že cizinec a) je pronásledován za uplatňování politických práva svobod, nebo b) má odůvodněný strach 
z pronásledování z důvodů rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro 
;fstávání určitých politických názorů ve státě, jehož občanství má (. . .) " 

Termín uprchlík v této souvislosti označuje nejen uznaného uprchlíka, ale i osobu, která v dobré víře o azyl 
~3ádá. Srov. poznámku Č. 61 in Pořízek (2004: 18). 

Pořízek zde používá výklad Goodwina-Gilla, in Article 31 of the 1951 Convention relating to the status of 
~efugees: Non-penalization, Detention and Protection. s. ll. 

V Bálkové jsem se s takovým případem setkal u Kurda, který si opatřil falešné doklady, aby mohl opustit 
Turecko. 
55 

Také Výkonný výbor UNHCR ve svém závěru Č. 58 (XL) - 1989 (Executive Committee Conclusion No. 58 
(XL) - 1989; The problem of Refugees And Asylum Seekers who move in an Irregular Manner from a Country 
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přímo" je vykládáno UNHCR56 jako vztahující se na situace, kdy osoba žádající o azyl 

přichází přímo ze země původu nebo z jiné země, kde by její ochrana a bezpečí nemohly být 

zaručeny. Tento pojem pokrývá i situace osob, které pouze krátkou dobu tranzitují 

přiléhajícími zeměmi, aniž by v nich požádaly o azyl. " ... bez prodlení ... " je vykládáno jako 

nutnost zohledňovat zvláštní situaci žadatelů o azyl, trauma, které zažili, jazykové problémy, 

nedostatek informací, dřívější zkušenosti, na jejichž základě jsou vůči úřadům často 

podezřívaví, pocity nejistoty, což by mělo vést k individuálnímu hodnocení každého případu a 

nepoužívaní určité mechanické časové Ihůty.57 Interpretace" ... dobrého důvodu ... " klade 

nárok na posouzení okolností, za nichž žadatel opustil zemi. Postup podle cizineckého 

zákona, kdy docházelo k paušálnímu zajišťování a úkonům vedoucím k deportaci bez ohledu 

na okolnost, z jakého důvodu nepožádal cizinec o azyl dříve, byl tak v rozporu 

s mezinárodními závazky České republiky. Tuto situaci napravil zákon 428/2005, který 

zařazením § 119 odst. 6 zamezuje, aby bylo uděleno správní vyhoštění cizincům, kteří splňují 

definiční kritéria čl. 31 odst. 1 Ženevské úmluvy z roku 1951.58 

2.1.1 Otázka překážek vycestování 

Ustanovení, jehož účelem je chránit cizince před návratem do země původu i za situace, že 

z nějakého důvodu nezískal v ČR azyl, je institut překážek vycestování. 59 Tento závazek 

in which They had already found Protection) připouští, že za určitých okolností může být žadatel donucen 
uchýlit se k použití padělaných dokladů k opuštění země, v níž je ohrožena jeho osobní bezpečnost a svoboda. 
Pokud ovšem pro použití padělaných dokladů přesvědčivé důvody neexistují, jejich použití není 
ospravedlnitelné. 
56 Směrnice UNHCR, vhodná kritéria a standardy týkající se zajištění žadatelů o azyl z února 1999, odst. 4 (k 
dispozici na www.unhcr.ch). 
57 Cit. směrnice UNHCR z února 1999. Řada žádostí o azyl v Bálkové je posouzena jako zjevně ne důvodná 
podle § 16 odst 1 písm. k) azylového zákona z důvodu podání žádosti s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění. 
V některých z těchto případů dotyční nelegálně žili v ČR delší dobu se svými českými partnerkami, o možnosti 
žádat o azyl nevěděli nebo měli strach úřady kontaktovat, právě díky zkušenostem s úřady v zemi svého původu. 
58 

§ 119 odst. 6 zní: "Rozhodnutí o správním vyhoštění (. . .) se nevydá, jestliže cizinec žádající o ochranu formou 
azylu (. . .) na území přichází přímo ze státu, kde je jeho život nebo svoboda ohrožena, a na území vstoupí nebo 
pobývá bez povolení a sám se bez prodlení přihlásí policii nebo ministerstvu a prokáže závažný důvod pro svůj 
neoprávněný vstup nebo pobyt. " 
59 
Všeobecně používaný termín je "non-refoulement". V českém cizineckém právu je upraven § 179 cizineckého 

zákona. "Rozhodnutí o vyhoštění nelze vykonat a) pokud by byl cizinec nucen vycestovat nebo byl vyhoštěn do J. 
státu, kde je ohrožen jeho život nebo svoboda z důvodu jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité 
sociální skupině nebo pro politické přesvědčení, 2. do státu, kde mu hrozí nebezpečí mučenÍ, nelidského či 

ponižujícího zacházení nebo trestu anebo jeho život je ohrožen v důsledku válečného konfliktu, nebo 3. do stát, 
který žádá o jeho vydání pro trestný čin, za který zákon tohoto státu stanoví trest smrti, anebo b) jestliže by to 
bylo v rozporu se závazkem vyplývajícím z mezinárodní smlouvy. " Podrobnou analýzu překážek vycestování je 
možné nalézt v učebnici uprchlického práva, Goodwin-Gill, G.S. [1996]. 
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vyplývá z Ženevské úmluvy, která zajišťuje ochranu osobám, kterým takovou ochranu 

nenabízí jejich domovská země. Právo nebýt navrácen do země původu, kde dané osobě hrozí 

pronásledování, je pravděpodobně nejdůležitějším právem vyplývajícím z této úmluvy.60 Jak 

argumentuje Vanheule [2000], principy non-refoulement a azyl jsou odlišné povahy.61 

Navrátil [2004: 12 - 53] ve své studii české praxe vyhošťování dochází k závěru, že v 

současnosti platná úprava je problematická a v rozporu s mezinárodními závazky České 

republiky. 62 V průběhu správního řízení o vyhoštění není otázka existence překážek 

vycestování ve smyslu § 179 policií zvažována. 63 Cizinecký zákon v interpretaci cizinecké 

policie64 stanoví povinnost posuzovat nebezpečí hrozící cizinci v zemi jeho původu až 

v momentu před samotným výkonem rozhodnutí o vyhoštění, tedy až těsně před nastoupením 

do dopravního prostředku, který má cizinec k deportaci využít. To je samozřejmě v praxi 

neuskutečnitelné. 65 Česká republika tak podle Navrátila porušuje při ni závazné mezinárodní 

smlouvy (konkrétně čl. 3 odst. 1 Úmluvy proti mučení66 , čl. 3 Evropské úmluvl7
, čl. 7 

60 Vanheule [2000: 139]. 
61 Lužná [2003]dodává, že pojem refoulement je širší než pojem "vyhoštění". Odlišnost těchto pojmů spočívá 
v tom, že první z nich klade větší důraz na faktickou stránku, zatímco u expulsion je nutný formálnější postup, je 
zde nutné rozhodnutí státního orgánu. 
62 Zákon Č. 428/2005 Sb., novelizující cizinecký zákon, Navrátilem vytýkané nedostatky odstranil. Do 
zákonného textu byl vložen nový § 120a do cizineckého zákona, který zavedl nutnost v rozhodnutí o správním 
vyhoštění uvádět výrok ohledně existence překážek vycestování. 
63 Ve smyslu § 119 odst. 5 cizineckého zákona je zvažován pouze zásah tohoto rozhodnutí do soukromého nebo 
rodinného života cizince. 
64 Tento výklad zaujímá Ministerstvo vnitra ČR (stanovisko čj. KM-1759/POD-2003 ze dne 21.12.2003) 
v reakci na vyjádření nevládní organizace Sdružení občanů zabývajících se emigranty (SOZE) k rozhodování o 
správním vyhoštění dle Hlavy X. zákona o pobytu Clzmců (k dispozici na 
www.soze.hyperlink.cz/Web!indcx.htm) . 
65 Není z časových ani praktických důvodů možné takové podstatné otázky řešit až těsně před převozem cizince. 
Navíc nevládní organizace nemají žádné informace o tom, že by tak opravdu policie postupovala. Neexistuje 
žádný písemný dokument dokazující, že by v konkrétním případě policista při realizaci vyhoštění analyzoval 
situaci v cílové zemi deportovaného cizince, a tak rozhodovalo existenci překážek vycestování. Navrátil [2004: 
19]: "Z jakých zdrojů iriformací o zemi původu čerpá cizinecká policie při výkonu správního vyhoštěnÍ, zda na 
straně vyhošťovaného cizince neexistuje některá z překážek vycestování? Jakým procesním postupem při 
hodnocení těchto informací postupuje. na základě jakých kritérií tyto informace hodnotí? Jakým způsobem 
hodnotí cizinecká policie, zda nehrozí vyhošťovanému cizinci nebezpečí mučení, nelidského nebo ponižujícího 
zacházení nebo trestu? Jakými úvahami se cizinecká policie řídí při zvažování intenzity tohoto nebezpečí? Řídí 
se při svém uvažování judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, která definuje jednotlivé pojmy čl. 3 
Evropské Úmluvy? A jakou judikaturou? Jakým způsobem zvažuje cizinecká policie při realizaci vyhoštění, zda 
život či svoboda cizince není v zemi původu ohrožena z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti 
k určité sociální skupině nebo pro politické přesvědčení? 
66 • , 

"Zádný stát, který je smluvní stranou této Umluvy, nevypoví, nevrátí či nevydá osobu jinému státu, jsou-li 
~pné důvody se domnívat, že by jí v něm hrozilo nebezpečí mučenÍ. " 

"Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu. " 
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Paktu68 a čl. 33 Ženevské úmluvl9
), jelikož v praxi ke zkoumání existence překážek 

vycestování policií nedochází a vyhošťovaným cizincům může nebezpečí v zemi původu 

hrozit. Navrátil [2004: 15-16] argumentuje "jestliže tedy cizinecká policie na jedné straně 

rozhoduje o uděleni správniho vyhoštěni a v případě zajištěni cizince za účelem správniho 

vyhoštěni následně přímo přistupuje k samotné realizaci vyhoštěni (. . .) a na straně druhé při 

rozhodováni ( .. .) o správnim vyhoštění nezvažuje, zda cizinci hrozí v zemi jeho původu 

nebezpeči mučení, lze takový postup považovat za porušeni čl. 3 Úmluvy proti mučeni. Aby 

mohl správni orgán prozkoumat intenzitu hrozby nebezpeči mučenije zapotřebí, aby v řízení o 

uděleni správního vyhoštěni nebo před jeho samotným výkonem, zjišťoval relevantní 

skutečnosti k posouzení této závažné otázky. V rámci stávajicí praxe rozhodováni o správnim 

vyhoštění cizineckou policií ovšem ke zvažováni intenzity hrozby nebezpečí mučení 

nedochází. " 

Dle judikatury Evropského soudu pro lidská práva čl. 3 Evropské úmluvy je nutno 

interpretovat nejen jako zákaz aktivního jednání ze strany státu (tedy aby stát mučil nebo 

trestal a zacházel s osobami na svém území nelidsky nebo ponižujícím způsobem), ale i jako 

zákaz vystavit osobu takovému jednání za strany jiného státu. Zákaz vystavit určitou osobu 

mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení je absolutní, "platí bez ohledu na 

odsouzeníhodný ráz jednání příslušné osoby. 70" Konstantní judikatura Evropského soudu pro 

lidská práva vychází z premisy, že [Hubálková 203: 96] "I pouhé riziko, že jednotlivec bude 

podroben zacházeni zakázanému čl. 3 Úmluvy stači, aby soud konstatoval porušeni tohoto 

ustanovení, je-li takové riziko dostatečně reálné a bezprostřední. 

Tento nedostatek odstraňuje právě přijatá novela cizineckého zákona (zákon č. 428/2005), 

která zařadila do zákonného textu nové ustanovení § 120a, který zavazuje Policii ČR 

v rozhodnutí o správním vyhoštění zároveň uvádět, zda se na cizince vztahuje překážka 

68 ,,Nikdo nesmí by't mučen nebo podrobován krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu. " 
69 v 

"Zádný stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či 
osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské 
vrstvě nebo pro politické přesvědčení. 
70 

Bensaid v. Spojené Království, Rozsudek z 6. února 200l. Cit. dle Hubálková, E. [2003: 108]. 
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S
tování 71 V důvodové zprávě k této novele je uvedeno, že toto ustanovení bylo přijato vyce . 

právě z důvodu souladu s Úmluvou proti mučení. Úprava překážek vycestování v cizineckém 

zákoně před novelizací znamenala, že o jejich existenci či neexistenci nebylo rozhodováno ve 

správním řízení, resp. v rámci řízení o správním vyhoštění, výrok tedy nebyl přezkoumatelný; 

cizinec neměl možnost se proti němu odvolat. Cizinec, jehož vycestování není ve smyslu § 

179 po 1. listopadu 2005 možné, bude moci dále v ČR pobývat, a to na vízum k pobytu nad 

90 dnů za účelem strpění pobytu. 72 Pomine-li důvod překážky vycestování, vydá policie podle 

§ 50 výjezdní příkaz k opuštění území ČR. 

Od 1. ledna 2000 do 31.prosince 2003 bylo ze zajišťovacích zařízení vyhoštěno celkem 5 380 

cizinců a v tomto období bylo vydáno 47 982 správních vyhoštění. 73 Navrátil argumentuje, 

[2004: 18-19] že mezi cizinci, kterým je vystaveno rozhodnutí o správním vyhoštění a jejich 

deportace je i fakticky uskutečněna, je mnoho takových, kteří pocházejí ze zemí, kde dochází 

k vážnému porušování lidských práv. Argument, který tento autor v této souvislosti používá, 

vychází ze skutečnosti, že jsou z České republiky policií vyhošťováni cizinci i do zemí, jejímž 

občanům naopak OAMP uděluje azy1.74 

O strachu před návratem do země původu někteří zajištění mluví velice často. Zajištění tvoří 

zvláštní skupinu v rámci cizineckých komunit žijících na našem území. Skutečnost, že se 

v zajištění ocitli, vypovídá mnoho o jejich sociálním postavení. Jejich krajané v případě 

pobytových problémů a prvním varování od cizinecké policie (první rozhodnutí o správním 

vyhoštění nemusí automaticky znamenat detenci) mohou vycestovat a vyřídit tuto záležitost 

v zemi původu75 . To někteří ze zajištěných neudělají právě z toho důvodu, že jim doma hrozí 

71 
Odst. 1 tohoto ustanovení zní: "Policie v rozhodnutí o správním vyhoštění podle § 119 a 120 současně 

;fzhodne, zda se na cizince vztahuje překážka vycestování (§ 179). " 
Toto vízum upravuje § 33 odst. 1 písm. b) cizineckého zákona. Pomine-Ii důvod, pro který byla cizinci 

přiznána překážka vycestování, policie vydá rozhodnutí o tom, že překážka vycestování zanikla. Policie poté 
~]dě}í c!zinci výjezdní příkaz a stanoví Ihůtu~ ve ~teré je povínen vycestovat. v 

Udaje jsou obsaženy ve zprávě Policie CR, RSCPP Nelegální migrace na území Ceské republiky z pohledu 
~olicie ČR, služby cizinecké a pohraniční policie, situace do 31.12.2003. K dispozici na www.mvcr.cz 

Ve sledovaném období 2000 - 2003 patřili k nejčastějším národnostem zajištěných (číslo v závorce udává 
pOčet udělených azylů): Číňané (1), Vietnamci (7), Ukrajinci (17), Indové (1), Iráčané (26), Rusové (100 - jedná 
se převážně o uprchlíky z Čečenska), Gruzínci (7), Pákistánci (2). Statistika udělených azylu k dispozici na 
Y;'ww .mvcr . cz/uprchlici 
5 Většina pracovních migrantů je nucena ponechat vyřizování svých pobytových dokumentů tzv. klientům, 

profesionálním prostředníkům. Ti jsou důležitou součástí migračních sítí a v případě selhání této služby se 
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nebezpečí. Porušení jejich povinností vyplývajících z cizineckého zákona dojde příliš daleko. 

Nemají právní znalosti, dostatek konexí a financí, aby vyřídili problém z území ČR. Jsou 

bud'to "na cestě" nebo nelegálně pracují. Jsou snadno zneužitelní a tvoří nejnižší vrstvu 

cizineckých komunit. Zajištěný nelegálně pracující občan země bývalého SSSR často 

nedokázal saturovat určitou potřebu migranta ve smyslu klasifikace sociologa Roberta Ezry 

parkra ideálně. Z toho důvodu u této osoby došlo k problémům s pobytovým povolením, které 

vyústily až v zajištění a deportaci. V rámci cizineckých komunit žijících na našem území tvoří 

osoby umístěné v detenci často sociálně izolovanou skupinu i v rámci těchto diaspor ještě 

před svým zajištěním. Jde např. o osoby, kterým klienti z nějakého důvodu nevyplatili 

několik měsíců mzdu nebo nezprostředkovali pobytové povolení, což tyto osoby ještě více 

diskvalifikovalo v jejich už tak defenzivním sociálním postavení. Jde také o osoby, které 

přišly na naše území spontánně a byly zajištěny ještě před tím, než mohly navázat kontakt se 

svými krajany. V Bálkové se také objevují uživatelé drog z cizineckých komunit žijících na 

našem území, jelikož zdravotní centra a rehabilitační programy pro narkomany nabízejí své 

služby většinou pouze českým občanům. Např. respondent M. pobýval v ČR od roku 1994 do 

roku 2003 legálně a v důsledku toho, že v Čechách ztratil zázemí (ubytování u podnikatele, u 

kterého pracoval), odkud mohl odcházet a kam se mohl bezpečně vracet, nebyl schopen získat 

jiné uspokojivé pracovní místo, došlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu a celkovému 

oslabení jeho osobnosti, která se pak stala obětí několika napadení.76 Park v knize The City 

z roku 1925 uvádí čtyři základní potřeby imigranta [cit. dle Uherek 2004: 47]: 

"Musí mít místo, kde se cítí bezpečný (1), domov; místo, odkud může odcházet a kam se může 

vracet. 

Musí získávat (2) nové podněty, mít prostor k odpočinku, k novým zážitkům, dojmům. 

imigrant ocitá na území cizího státu bez možnosti svojí situaci legálně sám vyřešit. Srov. Červinka [2004: 125-
126]. 
76 

Townsend zavádí koncept deprivace. [Townsend, cit. dle Konopásek 1998: 26] .. Můžeme říci, že deprivovaní 
jsou takoví lidé, kteří nedosahují takových materiálních standardů ve stravování, oblékání, bydlení a bytovém 
zařízení, v práci, životním prostředí a místních podmínkách, jaké jsou běžně dostupné v jejich společnosti, a 
nemohou se tedy účastnit na těch formách zaměstnání, práce, vzdělání, odpočinku, rodinných ajiných sociálních 
aktivit a vztahů, které jsou v dané společnosti obvyklé a akceptované. " 
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Musí být uznáván (3); to znamená, že musí patřit do nějaké společnosti, v níž má určitý status, 

musí patřit k nějaké skupině, v níž něco znamená, tam či onam. Musí být individualitou spíše 

než pouhou součástí ekonomické a sociální mašinérie. 

A konečně (4) musí mít v někom nebo v něčem zalíbení, mít důvěrný vztah, třeba i jen k pouhé 

kočce nebo psovi, vůči kterým pociťuje náklonnost a ví, že je tato náklonnost opětována ". 

V případě tranzitních migrantů tuto klasifikaci použít nemůžeme, ale u případů zajištěných 

z bývalých zemí SSSR je možné nedostatečné uspokojování jedné nebo více těchto potřeb 

pozorovat. Řada z nich patří do skupiny osob, které nesplňují taxativní a úzká kritéria pro 

udělení azylu77
, ale přesto se cítí z nějakého důvodu v zemi původu diskriminováni nebo 

znevýhodněni. 78 Jejich případy tak na azylovou ochranu kvůli nedostatečné intenzitě a 

charakteru jejich potíží nedosáhnou. Odbor azylové a migrační politiky, rozhodující o udělení 

azylu v řadě rozhodnutí o neudělení azylu argumentuje rozsudkem Evropského soudu pro 

lidská práva ve věci Vilvarajah a ostatní z roku 1991 kde soud konstatuje, že pouhá možnost 

špatného zacházení nemá sama o sobě za následek porušení čl. 3 Evropské úmluvy.79 Aby 

bylo možno trest pokládat za "ponižující" a aplikovat na něj čl. 3 Evropské úmluvy, musí 

podle rozsudku ve věci Costello-Roberts z roku 1993, ponížení a pokoření, které jej provázejí, 

dosáhnout mimořádného stupně úrovně, jejíž hodnocení závisí na souhrnu všech okolností 

případu. 80 

77 Důvody pro udělení azylu jsou specifikovány v § 12 zákona č. 325/1999 Sb, o azylu, ve znění pozdějších 
předpisů (zákon o azylu). "Azyl se cizinci udělí, bude-li v řízení o udělení azylu zjištěno, že cizinec a) je 
pronásledován za uplatňování politických práv a svobod, nebo b) má odůvodněný strach z pronásledování 
z důvodu rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých 
fg0litických názorů (. . .) " 
. Z rozhodnutí Vrchního soudu ze dne 6. 2. 2002, č.j. 5 A 758/2000-35 "Podle přesvědčení soudu je známým 
jev~m v každé zemi (byť v některé více a v jiné méně, nicméně i v zemích nejvyššího standardu ochrany lidských 
prav a důsledné demokracie), že příslušníci určité rasy, národnosti, náboženského vyznání, sociální skupiny 
nebo politického přesvědčení se mohou stát u svých spoluobčanů právě pro tyto vlastnosti terčem ústrků, 
slovních i jýzických útoků, diskriminačních postupů při přístupu ke vzdělání, k výkonu určitých povolání, ba 
dokonce i přístupu na určitá místa nebo užívání veřejného majetku. Zdrojem takového nepřátelského jednání 
mohou být nejrůznějšÍ negativní lidské vlastnosti jako xenofobie, animozita, závist, msta za dřívějŠÍ příkoří 
~omnělá i skutečná, důvodná i nedůvodná obava o bezpečnost, náboženské důvody, strach z ohrožení sociálních 
jistot atd. To však sG/?lo o sobě není ještě pronásledování ve smyslu ustanqvení § 12 zákona o azylu (resp. ve 
smyslu čl.!, bod A.2. Umluvy o právním postavení uprchlíků, publikované v Ceské republice pod č.208/1993 Sb.). 
Pronásledováním není ani masový výskyt těchto jevů v určité zemi nebo její části za předpokladu, že tu nejde o 
s~učást státní politiky, že tedy nejde o jevy státní mocí buď přímo vyvolané, tajně podporované, státními orgány 
v~domě trpěné či státní mocí záměrně nedostatečně potlačované. Jestliže však orgány státní moci takové jevy 
cIleně potírají a čelí jim, nelze mluvit o pronásledování ani tam, kde možnosti státních orgánů nejsou dostatečné 
~taková opatření nemají trvalý a stoprocentní efekt. " 

A-215 
80 . 

A247-C. 
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Některé z důvodů, které zajištění ClzmCl v Bálkové udávají jako překážku svého návratu 

domů: 

Neochota a nemožnost "mafii" dále platit "výpalné za ochranu" svého podnikání. 

Zločinci vyhrožují likvidací. 81 Ukrajinská policie není ochotna poskytnout ochranu, 

údajně s "mafií" naopak spolupracuje. 

Zajištěný byl svědkem trestného činu a byl ochoten proti "mafii" vypovídat. Je mu 

vyhrožováno likvidací. 

Zajištěný se stal obětí fingovaného podvodu. Například je obviněn členem "mafie" 

z dopravní nehody a má zaplatit škodu na vozidle. Pokud na to nepřistoupí, je mu 

vyhrožováno likvidací. 

Zajištěný se cítí být perzekuován kvůli své národnosti (Rusové přicházející ze Západní 

Ukrajiny) nebo náboženství (stoupenci "nových náboženství" z Ukrajiny nebo Gruzie, 

zejména Svědkové Jehovovi). 

Zajištěný opustil zemi původu kvůli výhružkám ze strany politických odpůrců. Šlo o 

několik případů stoupenců gruzínského prezidenta Ševarnadzeho, obviněných po 

převratu v roce 2004 z nekalých praktik a výhod během prezidentského režimu; 

menšího podnikatele z Ukrajiny, který úvěroval volební kampaň prezidentského 

kandidáta Janukoviče a po jeho neúspěchu nedostal své peníze zpět, aby mohl "mafii" 

zaplatit "výpalné"; účastníků demonstrací proti prezidentovi Lukašenkovi v polovině 

90. let. 

Zajištěný muslimského vyznání má obavu před návratem do země v souvislosti 

s pomstou rodičů dívky se kterou měl pohlavní styk i když nebyli oddáni. 

Zajištěný již v ČR žije velice dlouhou dobu a k zemi původu ztratil základní sociální 

vazby. To jsou případy Vietnamců, z nichž někteří žijí v České republice od roku 1983 

nebo 1985 a po uplynutí dlouhodobého pracovního víza se nějakým způsobem (ztráta 

cestovního dokladu, neochota ambasády zabývat se případem dotyčného) ocitli 

v nelegální situaci. 

81 
Pokud je v následující analýze použito slovo likvidace, může to znamenat i skutečnost, že zajištěný se k útěku 

Ze země odhodlal poté, co se o důvodnosti výhružek přesvědčil. Např. opustil svoje bydliště až v reakci na dvojí 
fyzické napadení a následný pobyt v nemocnici. 
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Opomíjení posuzování překážek vycestování hraje v osudech zajištěných cizinců podstatnou 

roli. podle vyjádření některých Číňanů v případě deportace zpět do Číny hrozí migrantovi 

vysoká finanční pokuta, v opakovaných případech i trest odnětí svobody. Skutečnost, že 

migrant nelegálně cestoval v zahraničí, vede k zájmu i běloruskou policii, jak dokládá přepis 

dopisu běloruského občana, který popsal své zážitky z deportace (viz příloha VI.).82 

V Bálkové jsou samozřejmě umístěni i lidé, kteří mají skutečné azylově relevantní důvody, 

ale vzhledem k délce azylového řízení zatím azyl v historii ZZC Bálková zajištěnému cizinci 

udělen neby1.83 Je možné, že k tomu došlo po propuštění žadatele do pobytového tábora. 

Z osob, se kterými jsme se během svých návštěv v ZZC Bálková setkal a které by splňovaly 

kritéria Ženevské úmluvy, resp. § 12 azylového zákona, šlo o oběti války v Čečensku, 

příslušníky politicky nevýznamného Somálského kmene, kterým v důsledku neexistence 

státní moci v této africké zemi neměl kdo poskytnout ochranu před útoky silněj ších etnik, 

Kurdy pronásledované v Turecku kvůli jejich politickým postojům, Bělorusy, členy 

opozičních politických hnutí a Číňany utíkající před náboženskou perzekucí z důvodu jejich 

příslušnosti k hnutí FLG. 

82 Stanovisko ECRE (Position on Return, ECRE 2003, k dispozici nawww.ccre.org) k případům použití násilí při 
nedobrovolném návratu je jednoznačné: bod 75 "The use oJJorce should be no more than absolutely necessary, 
any use oj psychical restraints must be justified by the person 's own violent behaviour and be prpportionate. 
Proportionalityis to be determined in each particular case in the light oj aU circumstances, including the 
personality and condition oj the returnee. ft must be ensured that individuals are treated with respect and 
dignity. In particular, extreme caution should be exercised in the use oj psychical Jorce against vulnerable 
persons. "Bod 76: "The use oj escorts and other restrains that respect the psychical integrity oj the person being 
returned may in certain circumstances be justified. Restraints such as handcufJs and psychical restraint can be 
used in the most exeptional circumstances on ly. Other restraints which may psychically harm an individual or 
violate their dignity, such as the injliction oj violence during deportation or the use oj tape, gags, helmets, 
cushions, incapating or irritant gas aU the restraints which may induce asphyxia, tranquilizers or injections 
without medical examination or doctors prescription, must be prohibited. We are also firmly against the use oj 
belts, straitjackets and strapping deportees into their seats, to eJJect return in aU circumstances." Ze ZZC 
Bálková je prováděna deportace letecky, pouze na Ukrajinu probíhá pozemní cestou. Případ popsaný v příloze 
dokládá, že cizinecká policie používá při deportaci donucovacích metod. Bod 97 výše citovaného stanoviska 
ECRE přitom zdůrazňuje: " ft is in the best interest oj both individuals' concerned and European governmets 
that mandatory returns are carried out to conditions oj sustainability. If individuals are sent back to unstable 
conditions where they are at risk oj human rights violations not only will this put them at risk but it may also 
~ecessitate their re-entry into the territory to make Jurther protection claims. " 

Tato informace byla získána od ředitele ZZC Bálková v dubnu 2005. Podle § 127 písm. c) cizineckého zákona 
musí být "zajištění bez zbytečného odkladu ukončeno, je-li cizinci udělen azyl. " 

35 



1
"' . souvisejícími právními otázkami správního vyhošťování a jeho realizace optikou Da Slml 

české úpravy cizineckého práva se s ohledem na charakter naší práce nebudeme podrobněji 

b ' at Je J'ich celá řada a naše studie by měla respektovat etnologické zaměření. Nicméně za yv . 

s ohledem na poměrně malý rozsah regulace (§ 118 až § 123; § 179 cizineckého zákona) 

UIl10žňuje zákonná úprava vyhošťování dramatický zásah do života cizinců pobývajících na 

našem území a je nutné se o některých aspektech dále zmínit. Jedním z nich je otázka postupu 

policie v případě, že se změní skutkový stav (bud' na straně cizince nebo v zemi, kam 

deportace směřuje) v době mezi vydáním rozhodnutí o ukončení pobytu cizince a jeho 

výkonem. V případě, že je rozhodnutí o správním vyhoštění pravomocné, současná právní 

úprava ho neumožňuje z tohoto titulu změnit. Problematickou se jeví i nemožnost soudního 

přezkumu rozhodnutí o správním vyhoštění v případě předchozího neoprávněného pobytu na 

území.84 Toto správní rozhodnutí má mimořádně důležitý charakter, svým dopadem zasahuje 

do základní práv a svobod, zejména práva nebýt mučen ani podroben krutému, nelidskému 

nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Proti takovým omezením soudní ochrany směřuje 

čl. 36 odst. 2 Listiny základních práva svobod, která je součástí ústavního pořádku ČR. 8s 

Kontradiktorní k platné úpravě v cizineckém zákoně se jeví i ochrana práv garantovaná 

Evropskou úmluvou. 86 Také časté používání klauzule o vyloučení odkladného účinku 

odvolání proti rozhodnutí o správním vyhoštění ve smyslu § 55 odst. 2 správního řádu je 

obtížně obhajitelné, protože správní řád zdůrazňuje povinnost správního orgánu naléhavost 

takového postupu řádně odůvodnit. K tomu v praxi nedochází. A konečně, je zarážející 

skutečností, že v při rozhodování o deportaci je policií zohledňován soukromý a rodinný 

život87 cizince a nebezpečí hrozící v zemi původu zvažováno není. Ochrana poskytovaná 

84 
§ 171 písm. c) zákona o pobytu cizinců: "Z přezkoumání soudem jsou vyloučena (. . .) c) rozhodnutí o správním 

vyhoštění, pokud se před zahájenim řízeni o tomto vyhoštění zdržoval cizinec na území nebo v tranzitním 
prostoru mezinárodního letiště neoprávněně, d) rozhodnuti o ukončeni pobytu, pokud se před zahájením řízení o 
~~mto vyhoštění zdržoval cizinec na území nebo v tranzitním prostoru mezinárodního letiště neoprávněně. 

"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 
ťyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práva svobod podle Listiny. " 
6 Podle čl. 13 Úmluvy "Každý, jehož práva a svobody přiznané touto Úmluvou byly porušeny musí mít účinné 
prostředky nápravy před národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plněni služebních 
POVinností " 
87 . 

§ 119 odst. 5 cizineckého zákona: "Rozhodnutí o vyhoštění nelze vydat, jestliže jeho důsledkem by byl 
nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života cizince. " Tato úprava promítá do českého cizineckého 
práva čl. 8 Evropské úmluvy: ,,(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, 
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skou úmluvou před takovým nebezpečím, jak vyplývá z výše zmíněné argumentace, je 
Evrop 

přitom absolutní. 

2.2. Právní úprava zajištěm.88 

K zajištění bývá nejčastěji použit § 124 cizineckého zákona. Toto ustanovení zní: "Policie je 

oprávněna zajistit cizince, jemuž bylo doručeno sdělení o zahájení řízení o správním 

vyhoštění, je-li nebezpečí, že by mohl ohrozit bezpečnost státu, závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek nebo mařit anebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění, zejména 

je-li zjištěno, že cizinec se v minulosti dopustil jednání uvedeného v § 119 odst. 1 písm. aj 

nebo písm. bj bodu 6 anebo 7, je evidován v evidenci nežádouCÍch osob. " Jak patrné z použití 

slova "zejména" ukazujícího na demonstrativní výčet důvodů pro zajištění, zákon dává 

policejnímu orgánu značný prostor pro jeho vlastní úvahu a policejní interpretace může být 

značně široká, omezená toliko normami vyšší právní síly (Listina, mezinárodní smlouvy), 

které by však CZ, s nímž fakticky policejní orgán v praxi výlučně pracuje, měl provádět 

přesněji. K omezení osobní svobody cizince dochází následkem služebního zákroku 

příslušníka Policie ČR. 89 Obecně platí, že policie by neměla přistupovat k zajištění obecně, 

hospodářského blahobytu země, předcházení nepokojům a zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky nebo 
ochrany práva svobod jiných. " Evropský soud pro lidská práva při interpretaci pojmu rodinný život judikoval 
[Navrátil 2004: 61 - 62], "že pro existence rodinného života je primární funkčnost takového vztahu, nikoli jeho 
formální existence resp. jeho právní uznání normami dotčeného státu. Rodinným vztahem je jak vztah manželský 
tak snoubenecký. Dlouhodobé a skutečné soužití druha a družky dosud za plnoprávný rodinný vztah považováno 
není. Soukromý život je v judikatuře ESLP vyložen jako právo na určení pohlaví, jméno, sexuální orientaci, 
sexuální život, psychické zdraví, osobní a pracovní vztahy. Za zásah do soukromého života je považován útok 
proti fyzické a morální integritě jednotlivce, sexuální identitě a vztahu nebo příznivému životnímu prostředí. Za 
neoprávněný zásah bylo označeno i vyhoštění cizinců dlouhodobě usazených na území nebo osob pocházejících 
z druhé generace imigrantů. " 
88 

Podle definice zajištění v interpretaci UNHCR jde o uvěznění na úzce vymezeném a ohraničeném území, 
včetně vězení, uzavřeného tábora, detenčního zařízení nebo tranzitní zóny na letištích, kde je svoboda pohybu 
podstatným způsobem omezena a kde jedinou možností, jak tento uzavřený prostor opustit, je opustit území 
dotyčného státu. Směrnice UNHCR, Vhodná kritéria a standardy týkající se zajištění žadatelů o azyl z února 
i?99. (k dispozici na www.unhcLch). 

Služební zákrok, dovoluje-li to jeho povaha a okolnosti, musí být doprovázen odpovídající výzvou (§ 9 odst. 1 
zákona o Policii ČR (zákon č. 283/1991 Sb.). Více o povinnostech Policie ČR při služebním zákroku v článku 
Matěje Hromádky [2004]. Předvedení je v této souvislosti následkem odmítnutí či nemožnosti prokázat 
totožnost. Z těchto důvodů může předvést cizince také strážník obecní policie a celník (na službu cizinecké a 
Pohraniční policie). Zajištění může trvat jen po dobu, kdy k němu existují důvody, nejdéle však 48 hodin. V této 
lhůtě je nutné vydat rozhodnutí o zajištění ve smyslu cizineckého zákona. K omezení osobní svobody v oblasti 
správního práva může dojít následkem předchozího formálního řízení, bezprostředního zásahu, faktického 
P?kynu a jiného obdobného úkonu. [Mates 2003] Toho, kdo fyzicky napadá jinou osobu či policistu, poškozuje 
c~zí majetek nebo se pokusí o útěk, může policista omezit ve volnosti pohybu připoutáním k vhodnému 
predmětu. Zajištění cizinci vnímají jako velkou újmu skutečnost, že nemají po svém zadržení možnost vyřídit 
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. k k navazujícímu opatření vztahujícímu se na všechny cizince, se kterými bylo zahájeno 
Ja o 
v' l' o správním vyhoštěnCO Kloním se k názoru, že policie svých oprávnění v této oblasti 
nzen 

nadužívá, v praxi jsem se setkal s řadou případů, kdy by ponechání volnosti k odjezdu z ČR 

na cizinci bylo vhodnější z hlediska respektu k právu na svobodu pohybu i z hlediska principu 

hospodárné správy (pobyt cizince v ZZC je finančně náročný). Podíl zajištěných osob 

v zařízeních, které jsem navštěvoval, které s policejním orgánem spolupracují, tj. poskytnou 

svůj cestovní doklad, popř. jeho kopii, udají pravé jméno, popřípadě požádají o 

zprostředkování 10M, je nejméně poloviční. Problémem je naopak délka pobytu v ZZC 

v těchto případech, kdy i při snaze cizince vycestovat, trvá vyřízení státem vyžadovaných 

cestovních dokumentů i několik měsíců. Zbavení osobní svobody je natolik zásadním 

zásahem do základního lidského práva, že by jeho důvody měly být stanoveny v našem 

případě taxativně, jako ke tomu např. v trestním zákoně. Možnost zajištění by měla být 

využívána pouze subsidiárně, nepříliš závažné porušení povinností cizince (např. překročení 

délky pobytu na vízum, navíc pokud jde o první a nikoli opakovaný případ) o by nemělo 

znamenat automaticky zajištění. 

Podle UNHCR by detence neměla být používána jako represivní či disciplinární opatření za 

nelegální vstup nebo přítomnost na území.91 Podle ECRE by důvody pro zajištění stanovené 

národní legislativou měly mezi jinými zohledňovat skutečnost, že pouhý nelegální vstup na 

území evropského státu je sám o sobě nepřijatelný jako důvod k zajištění žadatele o azyl.92 

Policie je podle cizineckého zákona oprávněna zadržet cizince, dojde-li ke kumulativnímu 

splnění dvou podmínek: a) cizinci bylo doručeno sdělení o zahájení řízení o správním 

urgentní osobní záležitosti. V ubikacích na svých dočasných adresách mají své osobní věci, včetně oblečení, 
telefonických kontaktů atd. Po převezení do detence jsou v situaci lidí "vytržených" ze společenských vztahů a 
komunikačních sítí. Nemají prostředky na zakoupení telefonní karty, jejich osobní věci uložené v přechodném 
bydlišti v ČR jsou v nebezpečí (neplacení nájemného a důsledky s tím spojené). Během pobytu na karanténě 
n9 apř. policie v ZZC Bálková používání telefonu nedovoluje. oe lt. směrnice UNHCR [1999]. ,,( .. .) detention should on ly be resorted to in cases ol necessity. The detention 
oj asylum seekers who came 'directly' in an irregular manner should, therelore, not be automatic, ar unduly 
prolonged. This provision applies not on ly to recognised relugees but also to asylum seekers pending 
determination ol their status, as recognition ol relugee status does not make an individual a relugee but declares 
him to be one " 
91 . . 

92 Cit. směrnice UNHCR (1999) . 
. ~CRE (European Council on Refugees and Exiles) je sdružením evropských nevládních organizací asistujících 
CIZmcům. Position Paper on the Detention ol asylum seekers. April 1996. (www.ecre.org) 
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vyhoštění, b) je zde nebezpečí, že by mohl bezpečnost státu, závažným způsobem narušit 

veřejný pořádek nebo mařit anebo ztěžovat výkon rozhodnutí o správním vyhoštění. 

podmínka a) je u zajištěného cizince splněna vždy, z odůvodnění řady rozhodnutí o zajištění 

však nevyplývá, že by zároveň došlo ke splnění podmínky b). Správní orgán často 

odůvodňuje zajištění stejnými skutečnostmi, pro jaké bylo zahájeno řízení o správním 

vyhoštění (spáchání přestupku proti cizineckému zákonu a nebezpečí maření nebo ztěžování 

výkonu rozhodnutí). Ve svém důsledku by tento postup znamenal, že v případě takovéhoto 

odůvodnění by musel být zajištěn každý cizinec, se kterým bylo zahájeno řízení o správním 

vyhoštění. V praxi k tomu samozřejmě nedochází, potvrzuje to disharmonii policejního 

postupu, kdy různé útvary cizinecké policie v případě cizinců v identické situaci a při 

spáchání shodného přestupku rozhodují různě. Záměrem zákonné úpravy není zajišťovat 

všechny cizince, ale postihovat jen ty nejzávažnější a opakované případy porušení povinností. 

Ke splnění podmínky b) by došlo, kdyby byla dána a prokázána existence skutečností, jako je 

nebezpečí maření nebo ztěžování výkonu rozhodnutí atd. Zajištění je koncipováno jako 

mimořádné opatření mající zabránit recidivě v porušování povinností cizince na území ČR. I 

přes skutečnost, že cizinecký zákon reguluje důvody zajištění demonstrativním způsobem, lze 

z těchto ustanovení dovodit, že postihovaným jednáním odůvodňujícím obavu z maření 

výkonu rozhodnutí jsou především opakovaná porušování zákonů České republiky, zejména 

cizineckého zákona. Důvody pro využití zajištění je nutno s ohledem na jejich vážný 

charakter vykládat restriktivně. 93 [Pořízek 2004: 27] cituje stanovisko Výkonného výboru 

UNHCR z roku 1977, které se týká vyhoštění a kde se doporučuje, aby bylo vyhoštění 

spojeno s vazbou či zajištěním pouze v případech, kdy je to naprosto nezbytné z důvodů 

národní bezpečnosti či veřejného pořádku a aby vazba nebo zajištění nebyly nadměrně 

prodlužovány. Podle UNHCR by se zajišťování žadatelů o azyl mělo předcházet, a to 

s ohledem na útrapy, které sebou toto opatření nese. Pokud je to nezbytné, tak by k zajištění 

mělo dojít pouze z důvodů stanovených zákonem, a to za (1) účelem ověření totožnosti, (2) ke 

2jištění informací, na nichž je žádost o azyl založena, (3) v případě projednávání žádostí 

žadatelů, kteří zničili svoje cestovní doklady či průkazy totožnosti nebo použili padělaných 

dokumentů s úmyslem oklamat státní úřady ve státě, v němž zamýšleli požádat o azyl, nebo 

;----------------------
Za upozornění na možnost takové argumentace děkuji svému kolegovi, Mgr. Jaroslavu Větrovskému. 
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(4) z důvodů ochrany národní bezpečnosti či veřejného pořádku. 94 
Stanovisko ECRE připouští 

"VtVní žadatelů o azyl pouze v případech, kdy je žadatel stíhán za spáchání vážného 
zaJIS e 

nepolitického trestného činu odlišného od porušení norem cizineckého nebo 

přistěhovaleckého práva, jako krajní opatření v případě opakovaného a neoprávněného 

nedodržování oznamovací povinnosti uložené úřady nebo v případě, kdy po ukončení 

spravedlivé a efektivní azylové procedury žadatel nesplnil povinnost opustit území azylové 

v 95 
zeme. 

Jednání uvedené v § 119 odst. 1 písm. a) upravuje správní vyhošťování osob s přechodným 

pobytem na územe6
, ustanovení, na která odkazuje § 124 cizineckého zákona, se týkají 

jednání, kdy cizinci policie vydá zákaz pobytu až na 10 let, ,,je-li důvodné nebezpečí, že by 

mohl při pobytu na území ohrozit bezpečnost státu užitím síly při prosazování politických cílů, 

prováděním činnosti ohrožující základy demokratického státu nebo směřující k narušení 

celistvosti území anebo jiným podobným způsobem. 97" Neznám případ, kdy by bylo zajištění 

některého z cizinců odůvodněno těmito skutečnostmi. Jde o ustanovení, kterého by se použilo 

v případě, kdyby u nás došlo např. k podobným událostem jako k těm z července 2005 

v Londýně. 98 V létě 2004 jsem v Bálkové doprovázel úředníka americké ambasády, který byl 

94 Závěr Výkonného výboru Č. 44 z roku 1986 k detenci uprchlíků a žadatelů o azyl z roku 1986. K dispozici na 
www.unhcLch. 
95 Position Paper on the Detention oj asylum seekers. ECRE. April 1996. 
96 Přechodný pobyt na území upravuje Hlava III cizineckého zákona. Jde o pobyt ve smyslu § 17 tohoto zákona 
bez nutnosti disponovat vízem nebo na základě uděleného krátkodobého víza, dlouhodobého víza, 
diplomatického víza nebo zvláštního víza, na základě povolení k přechodnému pobytu anebo na základě 
výjezdního příkazu. Pro účely správního vyhoštění (§ 118 cizineckého zákona) se za přechodný pobyt považuje 
i neoprávněné zdržování se cizince na území nebo zdržování se cizince v tranzitním prostoru mezinárodního 
letiště anebo pobyt na vízum udělené podle azylového zákona. 
97 Id . 

entlcky se postupuje dle § 120 cizineckého zákona v případě správního vyhoštění cizince s povolením 
k pobytu. 
98 N I' ove lzaci britských předpisů představil premiér Blair na tiskové konferenci dne 5. srpna 2005. Text je k 
dispozici na http://www.nlllIlber-lO.~ov.Llk/outpllt/Page8041.asp Navštíveno dne 20.8.2005. Blairova vláda 
přijala nová opatření, na jejichž základě se rozšiřují právní podmínky pro realizaci deportace o verbální 
přestupky. Z Británie tak bude možné vyhostit osoby, které rozšiřují nenávist, vybízejí k násilí nebo takové násilí 
schvalují. Britská vláda si je přitom vědoma možné kontradikce této úpravy s čl. 3 Evropské úmluvy 
(deportovaným osobám může hrozit v zemích původu mučení nebo nelidské zacházení). Za tím účelem 
připravena uzavřít s těmito státy specifické dohody (Memoranda porozumění), které deportovaným zaručí 
bezpečnost. V srpnu 2005 byla taková dohoda uzavřena mezi Británií a Jordánskem, přípravné práce pokračují 
na textu s Alžírskem a Libanonem. Dohody by se měli týkat nejméně deseti států. Až nová legislativa vstoupí 
v platnost, bude zveřejněn seznam konkrétních extremistických webových stránek, knih, sítí, center a zejména 
potenciálně nebezpečných organizací. Aktivní spolupráce spojená s některou z těchto činností bude důvodem, 
pro jaký může britské Ministerstvo vnitra zahájit proces vyhoštění s určitým cizím státním příslušníkem. Nová 
anti-teroristická legislativa má být přijata na podzim 2005 a bude zahrnovat i trestný čin propagace a glorifikace 
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odpovědný za napsání zprávy o situaci dodržování lidských práv v České republice z hlediska 

amerického ministerstva zahraničí.99 Úředník se zvláště zajímalo to, zda jsou v detencích 

internovány osoby podezřelé z teroristických nebo anti-demokratických aktivit. Podle 

vyjádření cizinecké policie doposud nikdo podezřelý z těchto aktivit v českých detencích 

internován nebyl. Takové preventivní ustanovení by postihovalo osoby, které se teprve k činu 

chystají. Navíc úprava v cizineckém zákoně nepostihuje osoby, které by takové činy 

schvalovaly nebo přímým pachatelům poskytovaly útočiště. Tato interpretace by byla možná 

pouze s použitím mimořádně extenzivního výkladu. V případě trestního stíhání by takové 

osoby byly umístěny ve vazbě a nikoli v detenci. 

Dalším důvodem desetiletého zákazu pobytu podle § 119 odst. 1 písm. b), c) cizineckého 

zákona, který zakládá možnost zajištění, je-li" důvodné nebezpečí, že by cizinec mohl při 

pobytu na území závažným způsobem narušit veřejný pořádek nebo jestliže úmyslně porušuje 

právní předpisy nebo maří výkon soudních nebo správních rozhodnutí. " Z hlediska praxe je 

častým důvodem zajištění posledně jmenovaný důvod. Týká se opakovaného nerespektování 

zpravidla předchozích rozhodnutí o správním vyhoštění, kde maximální desetiletá lhůta 

prodlužuje původní délku sankce. Důvody a motivy takového jednání jsou samozřejmě 

individuální, přesto je možné generalizovat typické případy. Jde často o cizince, kteří se ocitli 

v zajištění už poněkolikáté, policie je nedokáže vyhostit zejména díky skutečnosti, že jde o 

osoby bez státní příslušnosti nebo jejich ambasády nespolupracují či spolupracují liknavě. 

Tyto osoby někdy také maximálně komplikují svojí identifikaci změnami svého jména, data 

narození, státní příslušnosti, jednacího jazyka, protože o opuštění území České republiky 

nemají zájem. Dále maří opakovaně výkon správních rozhodnutí ti z cizinců, kteří jsou 

opakovaně zadrženi při pokusu o nelegální přechod státní hranice. Zde jde zejména o Číňany. 

Po Propuštění ze zajištění se pokoušejí opět přejít do Německa nebo Rakouska. Jejich 

opětovné zadržení ale není příliš časté, což při reflexi skutečnosti, že z propuštěných Číňanů 

v České republice zůstává pouze minimum osob, ukazuje na úspěšnost odhalování nelegální 

terorizmu. Dále každá žádost o udělení azylu osobě, která participovala na teroristických aktivitách nebo s nimi 
~ěla cokoli společného, bude automaticky zamítnuta. 

Tyto zprávy vycházejí každoročně o každém státě světa. Jsou častým předmětem citací státních úředníků 
P~Suzujících žádosti o udělení azylu a jsou používané i pracovníky nevládních organizací při obhajobě práv 
klIentů-uprchlíků. K dispozici na http://www.state.gov/ 
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migrace. "Někdo má prostě smůlu dvakrát", řekl mi při jednom rozhovoru policista 

v Bálkové. Další kategorií zajištěných se zákazem pobytu na 10 let jsou občané ze 

zemí bývalého SSSR, kteří neodjeli z České republiky ani po té, co již jednou obdrželi 

rozhodnutí o správním vyhoštění. První správní vyhoštění je jim vydáno nejčastěji kvůli 

porušení povinnosti stanovené v § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 nebo 2 cizineckého zákona: 

"pobývali na území bez cestovního dokladu, ač k tomu nebyli oprávněni nebo (. . .) po uplynuti 

platnosti víza nebo doby pobytu na území stanovené vízem nebo bez víza, ač k tomu nebyli 

oprávněni. " Za tato porušení stanoví cizinecký zákon sankci 3 let zákazu pobytu. Důvodem 

těchto provinění podle vyjádření zajištěných bývá nejčastěji ztráta cestovního dokladu (nebo 

jeho krádež) nebo prodloužení pobytu i po uplynutí doby povolené vízem. Pozbytí pasu 

některým z možných způsobů a ne0hlášení této skutečnosti někdy samo o sobě k zajištění 

stačí i přesto, že zákon takový postup nevyžaduje. 100 Několik Ukrajinců, kteří ztrátu pasu 

policii nahlásili, dovedlo k zajištění pomalé jednání ukrajinské ambasády v Praze, která 

nedokázala během několika měsíců vydat pas nový. Policie následně ztratila důvěru 

vopravdovost snahy těchto imigrantů si doklady opatřit a prostřednictvím zajištění je 

vyhostila. Je třeba zdůraznit, že hlavním důvodem, proč migrant z bývalého SSSR neopustí 

Českou republiku, je neznalost následku tohoto jednání: imigranti podle zkušenosti z praxe 

před zajištěním o instituci zařízení pro zajištění cizinců mnoho nevědí, nejčastěji o ní 

neslyšeli vůbec. Samozřejmě tuší, že existuje nějaká forma sankce a snaží se vyhýbat se 

policii a kontrolám, ale zajištění je většinou svojí tvrdostí šokuje. Dále první rozhodnutí o 

správním vyhoštění nerespektují cizinci, kteří mají před návratem do země původu strach. O 

možnosti požádat o azyl nevědí nebo mají strach svůj příběh státním autoritám vypovědět. 

K žádosti o azyl se odhodlají až v zajištění, kde jde o jeden ze způsobů, jak zpomalit nebo 

zcela zastavit deportaci. Jedním z dalších důvodů nevycestování ve lhůtě stanovené 

výjezdním příkazem je existence vztahu obdobného rodinnému k českému občanovi. Tyto 

skutečnosti bývají nejčastějším důvodem k podání návrhu na propuštění ve smyslu § 2000 a 

násl. zákona č. 99/1963, občanský soudní řád nebo žaloby proti rozhodnutí o zajištění podle 

100 
Slovo "zejména" v ustanovení § 124 regulujícího zákonné podmínky zajištění explicitně odkazuje na porušení 

povinností cizince zmíněné v § 119 odst. 1 písm a) nebo písm. b) bodu 6 anebo 7. Nemožnost disponovat 
s pasem a "propadlé" vízum je upraveno až následujícím písmenem c), přesto i z těchto důvodů policie cizince 
zajišťuje, což ale není díky demonstrativnímu výčtu důvodů pro zajištění se zákonem v rozporu. 
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'k ač 150/2002 Sb., soudního řádu správního. Před účinností SŘS civilní soud posuzoval za on . 

. to zda zákonné důvody pro zajištění trvají, ale přezkoumával také zákonnost nejen , 

rozhodnutí o zajištění. Od 1.1.2003 je toto rozhodnutí přezkoumáváno správním soudem 

v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Soudům v občanském soudním řízení 

zůstala pravomoc k rozhodování o propuštění cizince ze zajištění. Civilní soud v souladu 

s ustanovení § 120 odst. 2 OSŘ provádí důkazy i nad rámec důkazního návrhu, je-li to 

potřebné ke zjištění skutkového stavu jako podkladu pro rozhodnutí. Tato úprava vyvolává 

oprávněné otázky nad účelností její podoby. Jako hospodárnější se nabízí sjednocení agendy 

rozhodování o zajištění soudům veřejného práva [Bureš, Drápal, Krčmář, Mazanec 

2003:841]. Podle těchto autorů není důvod pro to, aby probíhající řízení u správního soudu 

bránilo rozhodnout podle § 2000 a násl. soudu obecnému. Také nelze obecnému soudu 

zabránit v tom, aby i při dosud neskončeném řízení před správním soudem posuzoval otázku, 

zda samo rozhodnutí o zajištění bylo zákonné; nemůže ovšem autoritativním výrokem toto 

rozhodnutí zrušit (výlučná pravomoc správního soudu). Z důvodu skutečnosti, že řízení o 

správní žalobě je ovládáno dispoziční a koncentrační zásadou, správní soud přezkoumává 

správní soud věc jen v mezích žalobou vytyčených. Je-li tedy rozhodnutí o zajištění vadné či 

nezákonné v relacích, které žalobce nenamítal, bude žaloba zamítnuta jako nedůvodná. Autoři 

komentáře k OSŘ tak presumují možnost situace, kdy žalobce u obecného soudu uspěje, 

jelikož soud shledá zákonnou podmínku zajištění nedostatečnou, přičemž ve stejné věci 

v řízení proti rozhodnutí u správního soudu soud žalobci nevyhoví. Jedna z podstatných 

odlišností obou řízení se projevuje v tom, že návrh na zrušení rozhodnutí je možné podat jen 

jednou (překážka rei iudicatae - § 46 odst. 1 písm. a) SŘS). Návrh na propuštění lze naproti 

tomu podat opakovaně (podle § 200t OSŘ je jedinou překážkou nutnost uplynutí lhůty tří 

týdnů od právní moci předchozího rozhodnutí). Bohužel, zatím neexistuje studie, která by 

taková soudní rozhodnutí obecněji interpretovala a popsala tak českou soudní praxi. Ani 

Nejvyšší správní soud se podle veřejných sbírek svých rozhodnutí takovým případem dosud 

nezabýval. 101 

101 
Jednou z otázek, na které by bohatší judikatura měla odpovědět je i situace, kdy zajištěný cizinec podá návrh 

ve smyslu § 2000 a násl. OSŘ a policie ještě před rozhodnutím soudu realizuje deportaci. Soudu potom nezbývá 
než řízení zastavit s odůvodněním, že účinky zajištění již netrvají a cizinec se tedy nedomůže autoritativního 
výroku o zákonnosti či nezákonnosti svého zajištění. 
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Při hodnocení paralelně fungujících systémů přezkoumávání zajištění CIZInCe Je dle mého 

názoru třeba hájit takové právní možnosti, které zajistí cizinci omezenému na svobodě co 

možná nejširší možnost soudního přezkumu. Tímto směrem se ubírá i legislativa navrhovaná 

Evropskou komisí (návrh směrnice o společných standardech při vyhošťování SEC(2005) 

1057), kde se v budoucnu počítá i se soudním přezkumem rozhodnutí o správním vyhoštění 

(tato rozhodnutí jsou dnes ze soudního přezkumu cizineckým právem explicitně vyjmuta, což 

NSS judikovallo2
). Posuzování těchto otázek klade samozřejmě vysoké nároky na rychlost 

soudního rozhodování, aby systém deportací nežádoucích osob fungoval efektivně, je možné 

de lege ferenda uvažovat o vzniku specializovaných samosoudců, kteří by případně byli 

povinni rozhodnout v určité pevné lhůtě od data podání. Specializovaní samosoudci ostatně 

v příbuzné azylové oblasti fungují již dnes a jejich působnost by tak mohla být pragmaticky 

rozšířena (specializovaní samosoudci - § 31 odst. 2 SŘS). 

Domnívám se, že je nutné, aby se soud zabýval otázkou zákonnosti zajištění nejen 

v souvislosti se zákonností rozhodnutí o zajištění (jako je tomu ve správním soudnictví). V 

řízení o propuštění je nutné zohlednit i skutečnosti, které nastaly po vydání rozhodnutí o 

zajištění, zejména ty, které charakterizují soukromé, rodinné nebo humanitární okolnosti 

případu. Z hlediska práva na dostupnost soudní ochrany je pro cizince snadnější postupovat 

cestou civilního soudnictví, což je běžnější i v praxi. I z hlediska skutečnosti, že postup podle 

§ 2000 a násl. OSŘ není ovládán zásadou dispoziční a koncentrační a soud je povinen zjistit 

skutkový stav v době svého rozhodování, jsem toho názoru, že na zachování zvláštní 

procedury v OSŘ je nutno trvat. Zde je prostor na uplatnění např. argumentace zohledňující 

negativní dopad zajištění na zdravotní stav cizince, jeho rodinný život nebo skutečnost, zda 

byl zapsán do evidence nežádoucích osob. Postup ve správním soudnictví je omezen i lhůtou 

102 
Rozhodnutí č. 575 vydané dne 25.7.2005, publikované ve Sbírce rozhodnutí NSS Č. 7/2005 

Pobyt cizinců: kompetenční výluka 
~ýluka ze soudního přezkumu uvedená v § l71 písm. c) zákona Č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
~e~ké republiky a o změně některých zákonů, není protiústavní ani v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž 
J~ Ceská republika vázána, neboť správní vyhoštění ve smyslu judikatury Evropského soudu pro lidská práva je 
zakonné, sledující legitimní cíl a nezbytné v demokratické společnosti. Posouzení přiměřenosti tohoto zásahu s 
ohledem na změny skutkového stavu lze ostatně dosáhnout v rámci jiných institutů, např. odstranění tvrdosti 
~~rávního vyhoštění (§ 122 tohoto zákona), popř. cestou mimořádných opravných prostředků (§ 65 správního 
radu Ve spojení s § 168 citovaného zákona). 
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odání žaloby a zásadou rei iudicata. Vzhledem k tomu, že civilní soud se v řízení zabývá 
pro p 

i otázkou zákonnosti rozhodnutí o zajištění a jeho kompetence nezahrnuje pouze možnost 

napadené rozhodnutí zrušit, zastávám názor, že v současnosti platná úprava umožňující 

duplicitu přezkumu není na újmu právům cizinců a její případná redukce by měla směřovat 

případně spíše k vyjmutí možnosti postupu ve správním soudnictví. Zvláštní postup podle 

OSŘ by v zájmu rychlosti řízení (aby možnost podat novou žádost o přezkum až po uplynutí 

tří týdnů od doby právní moci předchozího rozsudku nebyla iluzorní - § 200t OSŘ, ve 

skutečnosti toto řízení není v některých případech ukončeno do uplynutí zákonné lhůty pro 

zajištění), měl být svěřen zvláštním samosoudcům a případná nová regulace by měla stanovit 

i lhůtu pro vydání soudního rozhodnutí. 

Abychom se vrátili k důvodům desetiletého zákazu pobytu v důsledku maření správních 

rozhodnutí je nutné dodat, že hlavním důvodem, proč migrant z bývalého SSSR neopustí 

Českou republiku, je neznalost následku tohoto jednání: imigranti podle mého výzkumu před 

zajištěním o instituci zařízení pro zajištění cizinců mnoho nevědí, nejčastěji o ní neslyšeli 

vůbec. Samozřejmě tuší, že existuje nějaká forma sankce a snaží se vyhýbat se policii a 

kontrolám, ale zajištění je většinou svojí tvrdostí šokuje. "Nemáme žádná práva, jen právo 

mlčet", píše se v jednom dopise, ve kterém si zajištění Ukrajinci stěžují pražské pobočce 

UNHCR. Jejich krajané, kteří byli deportováni v minulosti, mají platný zákaz pobytu a 

nemohou tak na českých velvyslanectvích získat vízum nutné k návratu do ČR. I03 I pokud 

doba stanovená v rozhodnutí o vyhoštění uplynula, stále jde o podstatnou skutečnost, kterou 

úředníci při rozhodování o udělení nového víza zvažují. I04 Z terénních výzkumů přímo 

v zdrojových zemích nevyplývá, že by lokální mediační sítě uchazeče o migraci informovaly 

o případných rizicích porušování pobytového režimu, právě naopak spíše zdůrazňují pouze 

benefity pracovní migrace. 

103 
Další důvod může být psychologický. Ten, kdo byl nedobrovolně vyhoštěn, se s takovým zážitkem veřejně 

nesvěřuJ'e 
104 . 

Na druhou stranu zákonná úprava obsahuje ustanovení, které v praxi přispívá k možným řešením pobytových 
problémů. § 122 odst. 5 cizineckého zákona stanoví, že "policie na žádost cizince může zru§it platnost 
rozhodnutí o správním vyho§těnÍ, jestliže pominuly důvody jeho vydání a uplynula polovina doby platnosti tohoto 
r~zhodnutÍ." Doba zákazu pobytu začíná běžet ode dne vydání rozhodnutí o správním vyhoštění, pokud cizinec 
dale pobýVá na území jako žadatel o azyl, lhůta běží a po uplynutí její poloviny je možné požádat o prominutí 
zbytku zákazu pobytu. 
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d 
'm z dalších důvodů je existence vztahu k českému občanovi. Podle mých výpočtů má 3 

Je Ul 

až 5 % zajištěných v Bálkové vztah obdobný rodinnému k občance ČR. Jsou zde zajištěni 

Rusové, kteří mají potomky s Češkami (děti jsou samozřejmě Češi), Ukrajinci, kteří 

vychovávají české děti svých rozvedených či ovdovělých českých přítelkyň i mladí 

Bělorusové, kteří žijí s českými dívkami a plánují svatbu. 105 Tyto skutečnosti bývají 

nejčastějším důvodem k podání návrhu na propuštění ve smyslu § 2000 občanského soudního 

řádu nebo žaloby proti rozhodnutí o zajištění podle zákona Č. 150/2002 Sb., soudního řádu 

správního. Fakt, že ve smyslu § 119 odst. 5 cizineckého zákona rozhodnutí o vyhoštění nelze 

vydat, pokud by jeho důsledkem byl nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného 

života cizince, soud několikrát zajištěným cizincům z Bálkové potvrdil a nařídil jejich 

propuštění. 

Dalšími explicitními důvody pro zajištění jsou ve smyslu § 119 odst. 1 písm. b) body 6 a 7 

cizineckého zákona. Takové jednání spočívá v "překročení státní hranice v úkrytu nebo pokus 

o takové jednání, nebo pokud cizinec překročí státní hranici mimo hraniční přechod 106 " 

Pokud bychom analyzovali strukturu zajištění chronologicky, migranti zachycení na 

hranicích, dominovali v prvním období existence detencí v České republice. 107 

Konečně "nežádoucí osobou", což je další kategorie cizinců připadající v úvahu pro umístění 

v detenci, cizinecký zákon rozumí ve smyslu § 154 odst. 1 cizince, jemuž" nelze umožnit 

105 Někteří z cizinců, kteří takové vztahy mají, tvrdí, že jim kvůli tomu ostatní závidí. Z výzkumu vyplývá, že 
opravdu tito lidé patří mezi "elitu" v ZZC, díky znalosti českého prostředí, jazykové vybavenosti a sociální 
p~estiži z této skutečnosti vyplývající mají v ZZC silnou pozici. 
. Je překvapující, že zákonodárce vyzdvihl tyto dva důvody a provinění spočívající v podobném jednání, (které 
je také sankcionováno zákazem pobytu na 5 let aje zařazeno na stejné místo v zákoně, pouze podjiný bod) tedy 
"prokázání se při hraniční nebo pobytové kontrole dokladem, který je padělán, anebo dokladem jiné osoby jako 
dokladem vlastním" není jako důvod pro zajištění uvedeno. Podle výzkumu provedeném na hraničních 
přechodech (kde je výskyt falešných dokumentů mnohem častější) opravdu k zajišťování osob zneužívajících 
doklady nedochází. Postupuje se odlišně. Tyto osoby jsou obviněny z trestného činu padělání a pozměňování 
veřejné listiny podle § 176 zákona Č. 140/1961 Sb., (trestní zákon), ve zrychleném řízení jsou odsouzeny k trestu 
SOUdního vyhoštění a mají povinnost opustit území ČR sami a na své náklady. Tuto možnost by řada zajištěných 
U~:ajinců z Bálkové uvítala, mohli by si tak zařídit neodkladné záležitosti, které zajištěním vznikly (výběr peněz 
a jlllých cenností, vyzvednutí osobních věcí z ubytovny). Policejní eskortu na hranice své země považují 
ř~ištění za ponižující, necítí se být zločinci. 

Bálková jako první z nich vznikla v roce 1998 právě z toho důvodu, aby bylo kam umístit osoby neúspěšně 
Seyokoušející přejít do Německa. V současnosti se poměr obrátil a převažují osoby zajištěné ve vnitrozemí, 
zejména pracovníci "na černo". 

46 



t 'P 
na území z důvodu, že by tento cizinec při pobytu na území mohl ohrozit bezpečnost 

vs u 

státu, veřejný pořádek, ochranu veřejného zdraví nebo ochranu práva svobod druhých nebo 

obdobný zájem chráněný na základě závazku vyplývajícího z mezinárodní smlouvy." Tato 

definice je v souladu s vymezením nežádoucí osoby podle Schengenské úmluvy. Návrh na 

označení cizince za nežádoucí osobu může policie podat jen v době, kdy cizinec pobývá 

mimo území České republiky a rozhoduje o něm vedoucí ředitelství služby cizinecké policie 

v konkrétním územním okruhu. Policie cizinci jeho zařazení do této evidence nesděluje 

[podrobněji Vlčková 2003]. 

Směrnice UNHCR, vhodná kritéria a standardy týkající se zajištění žadatelů o azyl z února 

1999, uvádí hned několik alternativ k detenci, které by měly být zvažovány s ohledem na 

individuální situaci žadatele. Směrnice doporučuje státům namísto zajištění: 

a) ohlašovací povinnost, kde lze pobyt žadatele mimo detenci po dobu azylového řízení 

podmínit jeho souhlasem s tím, že se bude pravidelně hlásit příslušným úřadům. 

Samotné propuštění může být podmíněno zárukou samotného žadatele a/nebo jeho 

rodinným příslušníkem, nevládní organizací nebo společenské organizace, u nichž lze 

předpokládat, že zajistí, aby se žadatel pravidelně hlásil příslušným úřadům. 

Dodržoval práva a povinnosti vyplývající z azylového řízení a dostavoval se k jednání 

a úředním schůzkám, 

b) pobytovou povinnost, která znamená, že žadatel nebude zajištěn pod podmínkou, že se 

bude zdržovat po dobu azylového řízení na určité adrese nebo v rámci určité správní 

oblasti. V tomto případě si žadatel musí předem obstarat souhlas se změnou bydliště 

nebo k opuštění stanovené správní oblasti s tím, že udělení souhlasu nebude 

bezdůvodně odkládáno v případě, kdy hlavním důvodem přemístění je sloučení rodiny 

nebo skutečnost, že žadatel bude mít snadnější přístup ke svým příbuzným, 

c) další alternativou je ustanovení ručitele, kterého si musí žadatel opatřit a který je 

odpovědný za to, že se žadatel dostaví na oficiální schůzky či kjednání pod pokutou 

určité peněžité částky uloženou ručiteli, 
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d) propuštění na kauci umožňuje zajištěnému cizinci, pokud složí písemnou záruku a 

najde si ručitele, požádat o propuštění na kauci (samotná výše kauce ovšem nesmí být 

vysoká, aby využití této alternativy nebylo fakticky znemožněno), 

e) jako poslední z demonstrativních eventualit k detenci UNHCR zmiňuje pobyt 

v otevřených ubytovacích zařízeních hromadného typu, kde by žadatelé měli povoleno 

tato zařízení opouštět resp. se do nich vracet během určité stanovené doby. 

Zařazení ohlašovací a pobytové povinnosti do českého cizineckého práva by v řadě případů 

systém fungování deportace zefektivnilo. Cizinec, který neoprávněně před vznikem takové 

povinnosti na našem území pobýval, by byl postaven před jasnou povinnost zajistit své 

vycestování sám; na své náklady. Došlo by k úspoře nákladů na provoz detencí i zajišťujícího 

personálu. V případě, že by cizinec porušil svou jasně definovanou ohlašovací a pobytovou 

povinnost, následovalo by jeho krátkodobé (tedy nikoli dnešní - 6 měsíční) zajištění 

s urychlenou realizací správního vyhoštění. Detence by byla skutečně jen přechodným místem 

pro umístění cizince před následnou deportací, nikoli několika měsíčním nákladným 

opatřením, který v řadě případů k deportaci ve skutečnosti nevede. lOS Rozhodování o zajištění 

by tak mělo být vedeno v souladu s právními principy, zejména principem účelovosti, 

rovnosti a proporcionality.109 Nemělo by být k tomuto opatření přistupováno v situacích, kdy 

je zřejmé, že cizinec nesplnil své zákonné povinnosti vlivem událostí, které nemohl ovlivnit, 

nebo jejichž charakter odůvodňuje jejich posouzení z hlediska priority respektu k lidským 

právům (před zájmem státu na ukončení pobytu cizince). Tyto zásady je možné nalézt 

v návrhu směrnice SEC(2005) 1057, o společných standardech při návratech, kde je možnost 

podrobení osoby správnímu zajištění upravena způsobem, který takové opatření povoluje 

pouze v případě, pokud by nebylo dostatečné použít méně omezující druh zásahu do svobody 

pohybu a pobytu. Návrh směrnice počítá s pravidelným ohlašováním se úřadům, uložením 

finanční záruky, předáním dokumentů nutných k vycestování úřadům, povinností setrvávat na 

-108 ----------

V Zze pobývá řada žadatelů o azyl, jejichž řízení o udělení azylu trvá déle než zákonnou zajišt'ovací lhůtu 
180 dnů. Také existují případy cizinců, kde se Polici ČR nepodaří jejich deportaci zajistit spoluprací se 
~~stupitelským úřadem daného státu a Policie je nucena cizince po uplynutí zákonné lhůty ze zze propustit. 

Detailní studie o nutnosti zohledňovat při správním rozhodování právní principy viz. Skulová [2003]. 
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zeném místě a jinými opatřeními. 110 Výčet těchto opatření je tedy demonstrativní. 
vyme 

Navržená směrnice také počítá s tím, že zajištění bude možné pouze na základě rozhodnutí 

dUlI 1 který bude zároveň takové rozhodnutí přezkoumávat nejméně jednou za měsíc (Čl. sou , 

14 odst. 3). Návrh počítá s maximální lhůtou pro zajištění v délce šesti měsíců (Čl. 14 odst. 

4). 

Postup podle cizineckého zákona, kdy dochází k paušálnímu zajišťování a úkonům vedoucím 

k deportaci bez ohledu na situaci v zemích původu migrantů a okolností proč nepožádali o 

azyl dříve, je tak v rozporu s mezinárodními závazky České republiky.112 Cizinec, který učiní 

prohlášení o azylu neprodleně po přechodu státní hranice a je schopen prokázat dobré důvody 

pro svůj nezákonný vstup, by za takové chování neměl být detenčním opatřením 

penalizován1l3
. Stanovisko UNHCR l14 k zajišťování žadatelů o azyl obecně je negativní ,,As a 

genera! pržncip!e asy!um-seekers shou!dn 't be detažned. Accordžng to Artžc!e 14 oj the 

Unžversa! Dec!aratžon oj Human Ržghts, the ržght to seek and enjoy asy!um žs recognžzed as a 

basžc human ržght. In exercisžng thžs ržght asy!um-seekers are often Jorced to arržve at, or 

enter, a terržtory žllegally. However the posžtžon oj asy!um seekers difJers Jundamenta!y Jrom 

that oj ordžnary žmmžgrants žn that they may not be žn a posžtžon to comp!y wžth the lega! 

formalžtžes Jor entry (. .. ). " 

110 v 

Cl. 14 odst. I návrhu směrnice: "Where there are serious grounds to believe that there is a risk oj absconding 
and where it would not be sufficient to apply less coersive measures, such as regular reporting to the authorities, 
the deposit oj a financial quarantee, the handing over oj documents, an obligation to stay at a designated place 
or other measures to prevent that risk, Member States shaZl keep under temporary custody a third country 
~l~ti~nal, who is or will be subject oj a removal order or a return decision. " 

CI. 14 odst. 2 citované směrnice. V odůvodněných případech může být rozhodnutí o zajištění vydáno 
správním orgánem, ale v takovém případě je nutno ho potvrdit soudní instancí do 72 hodin od omezení osobní 
svobody cizince. " Temporary custody orders shaZl be issued by judicial authorities. In urgent cases they may be 
lssued by administrative authorities, in which case the temporary custody order shaZl be confirmed by judicial 
~l~thorities within 72 hours Jrom the beginning oj the temporary custody. " 

V připravované novelizaci cizineckého zákona by měl být tento nedostatek odstraněn vložením dalšího 
odstavce do § 119 
113 . ' 

Případy, kdy cizinec po nelegálním přechodu hranice dobrovolně kontaktuje úřady, jsou v ČR sice vzácné, ale 
d??hází k nim. V Bálkové byl v roce 2003 zajištěn Iráčan, který byl převaděči ponechán několik dní bez jídla a 
pltI. POdařilo se mu po přelomení zámku z místnosti, kde byl, uprchnout. Nevěděl, v jaké zemi se nachází a 
hledal pomoc. Na policejní stanici žádalo azyl, ale místo udělení vstupního víza a dopravy do přijímací střediska 
Pt~o ž.adatele o azyl byl zajištěn. 

CIt. směrnice UNHCR z února 1999. 
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V ČR se v případě odhalení CIZInCe pocházejícího Z jiného než členského státu EU na 

't 'ch hranicích bez povolení postupuje podle toho, zda jde o osobu přicházející do země 
sta Ul 

nebo území ČR opouštějící, případně osobu vrácenou pohraničními orgány sousedního státu. 

Jako stát obklopený dalšími členskými státy EU má ČR uzavřené s těmito státy readmisní 

smlouvy. Nejde tedy jen o to, jak argumentuje Pořízek, nepenalizovat žadatele o azyl 

umístěním do detence, ale vůbec o to, umožnit jim do české azylové procedury vstoupit. 

podle šetření na polských a slovenských hranicích, kudy k nám migranti přicházejí ll5 , čeští 

pohraničníci podle těchto dohod v praxi postupují a nelegální cizince Polsku a Slovensku 

vrací. Readmise se uskutečňuje, jakmile druhá strana vyjádří s převzetím osob souhlas. To 

bývá do 24 hodin. Pouze v případě, kdy se vyskytnou při dohodovacím jednání o převzetí 

potíže, migranti jsou převezeni do ZZC a čekají na převoz tam. Pak dojde k transferu, 

nejčastěji do 60 dnů. Základní otázkou současnosti tak pomalu přestává být typ režimu 

zařízení ve kterém jsou žadatelé o azyl umístěni. Primární se stává samotná možnost vstoupit 

do azylového řízení, a garantovat tak ústavní právo cizinců požádat ČR o ochranu formou 

azylu. Podle čl. 43 Listiny" Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl cizincům 

pronásledovaným za uplatňování politických práva svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo 

jednal v rozporu se základními lidskými právy a svobodami. Dnes je de facto odepřeno žádat 

o azyl na hranicích, tedy na místě prvního styku uprchlíka s orgány daného státu l16
. Je 

dovoleno do azylové procedury vstoupit třem kategoriím cizinců: 

a) těm, kteří dobrovolně dorazí do přijímacího střediska Vyšní Lhoty (přijímací středisko), 

b) těm, které okolní státy vrátí na základě mezistátních dohod nebo evropských předpisů 

České republice protože přišli na jejich území z území České republiky (zajištění), 

c) těm, kteří jsou objeveni policií jako nelegálně pobývající území ČR (zajištění). 

Takto restriktivně fungující systém vede k synchronnímu vývoji počtu žadatelů o azyl. Od 

vstupu ČR do EU čísla klesají. ll7 Státy EU vyřešily nárůst počtu žadatelů o azyl v posledních 

115 
116 Počty cizinců v ohrožení přicházejících směrem z SRN nebo Rakouska jsou zanedbatelné. 

V azylovém zákoně jsou v § 3a uvedena místa, kde cizinec může žádat o azyl. V připravované novelizaci 
aZ!,lového zákona má být z těchto lokací odstraněna možnost žádat o azyl na hranicích. "Cizinec je oprávněn 
UCmit prohlášení o azylu aj policii 1. na hraničním přechodu 2. v přijímacím středisku 3. na odboru cizinecké a 
fl~hraniční policie za podmínky, že se dostavil dobrovolně, nebo 4. v zařízení pro zajištění cizinců ( .. .)" 

V roce 200 I požádalo o azyl v ČR 18 094 cizinců, v roce 2002 8 484 cizinců, v roce 2003 II 400 cizinců, 
v roce 2004 5 495 cizinců, od ledna do června 2005 to bylo 1 803 žadatelů. Zdrojem dat je statistika Odboru 
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20 letechl18 tím, že se je snaží udržet co nejdále od svých hranic. To, co po 2. světové válce 

několik desetiletí v demokratické Evropě nepřipadalo v úvahu - odmítnout emigranta 

žádajícího o azyl na hranicích země - se stalo běžným postupem, jež dnes málokdo 

problematizuje. Prvním konceptem na cestě k expulzi nechtěných cizinců byl vznik tzv. 

" 
bezpečných třetích zemí119

", kam byli žadatelé transportováni a měli nalézt ochranu. Dnes se 

uvažuje o vzniku táborů pro žadatele o azyl dislokovaných mimo hranice EU. 

2.2.1. Průběh azylového řízení v zajištění 

Po příjezdu do zařízení má Clzmec možnost projevit úmysl požádat o azyl do 7 dnů od 

poučení o této možnosti.1 2o Jeho žádosti může bránit to, že již dříve o azyl v ČR požádal a od 

jeho pravomocně skončeného předchozího řízení dosud neuplynuly dva roky.121 V takovém 

případě bude OAMP cizinec informován, že na jeho úmysl není možné brát zřetel. Taková 

osoba není v právním postavení žadatele o azyl a může zvolit dobrovolný návrat do země 

o d b o vb' h v v 122 puvo u ne o muze yt vy ostena. 

Pokud ztotožnění takového migranta nebylo policií ve 

spolupráci s ambasádou dosaženo, cizinec je propuštěn po 180 dnech a je mu vystaven 

azylové a migrační politiky, www.mvcr.cz. Na jaře 2005 byl uzavřen azylový tábor Červený újezd a další 
střediska budou pravděpodobně následovat. Uvažuje se i o redukci kapacity zajišťovacích zařízenÍ. 
118 Přehledem vývoje evropské migrace po roce 1945 se zabývá řada autorů. Jednou z nich je MELIS (2001: 7-
23). Melis také používá pro označení novodobých neevropských migrantů v EU termín 26 členský stát. 
119 

Podle § 2 odst. 2 českého AZ se bezpečnou třetí zemí" rozumí stát jiný než stát, jehož je cizinec státním 
občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát posledního trvalého bydliště, ve kterém cizinec 
pobýval před vstupem na území a do kterého se může tento cizinec vrátit a požádat o udělení postavení 
uprchlíka podle mezinárodní smlouvy, aniž by byl vystaven pronásledování, mučení, nelidskému nebo 
ponižuiídmu zacházení nebo trestu ( )" 120 ~ . ... 

§ 3b odst. 1 azylového zákona: "Oprávnění cizince učinit prohlášení o azylu v zařízení pro zajištění cizinců 
zaniká uplynutím 7 dnů ode dne, kdy byl policií informován o možnosti požádat o udělení azylu na území a 
~~sledcích spojených s uplynutím této lhůty. " . 
.. § 10 odst. 3 azylového zákona: Cizinec, který v České republice o udělení azylu již žádal, je oprávněn podat 
zadost o udělení azylu nejdříve 2 roky od pravomocného ukončení předchozího řízenÍ. V případě, že cizinec 
požádalo soudní přezkum správního rozhodnutí, považuje se za počátek dvouleté lhůty den nabytí právní moci 
soudního rozhodnutí. Následující ustanovení umožňuje ve specifických případech tuto lhůtu prominout. § 10 
odst. 4 azylového zákona: "Ministerstvo může v případě hodném zvláštního zřetele lhůtu stanovenou v odstavci 3 
prominout. " Nicméně právě z důvodu existence odstavce 3 např. nepovažovalo Rakousko před vstupem České 
republiky do Evropské unie naší zemi za "bezpečnou třetí zemi", tzn. bezpečnou zemi pro uprchlíky na cestě za 
?2~hranou [Srov. Rozumek 2005]. 

Obdobná je situace v případě, pokud cizinec o azyl nepožádá. Jeho možnosti deportace jsou stejné. 
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výjezdní příkaz. 123 Jeho povinností je ve lhůtě v něm stanovené opustit území České 

republiky sám, na vlastní náklady. V praxi to vypadá tak, že policie odveze cizince na 

nejbližší vlakové spojení nebo do většího města a "poradí mu", ať kontaktuje vlastní 

zastupitelský úřad a vyřídí si cestovní doklad, aby mohl odjet ze země. Cizinec je ponechán 

většinou bez finančních prostředků, někdy dostane kolem 200,- Kč na zakoupení jízdenky. 

Při odchodu dostává cizinec své osobní věci, které měl na sobě nebo při sobě v okamžiku 

omezení osobní svobody. Problém nastává, když byl cizinec zajištěn v létě a je propuštěn 

v zimním období - jeho oblečení neodpovídá ročnímu období. 

V případě, že cizinec požádá o azyl, probíhá azylové řízení. 124 V případě pozitivního 

rozhodnutí představuje tato skutečnost důvod pro bezodkladné propuštění ze zařízení. 125 

Pokud k rozhodnutí nedojde v 6 měsíční lhůtě určené k zajištění, cizinec je převezen do PoS 

a řízení pokračuje tam. 126 V případě neudělení azylu má zajištěný migrant možnost do 7 dnů 

podat správní žalobu. 127 Ta směřuje ke krajskému soudu, v jehož obvodu je žadatel o udělení 

azylu v den podání žaloby hlášen k pobytu, v případě Bálkové jde o Krajský soud v Plzni. 128 

Tak zajištěný zůstává v právním postavení žadatele o azyl. V případech častého postupu 

123 Tento druh víza je upraven v § 50 cizineckého zákona. Jde o " ... (J)doklad který policie uděluje (. . .) při 
správním vyhoštěni (2) Policie (...) udělí výjezdní příkaz a stanoví lhůtu, ve které je cizinec povinen vycestovat 
z územÍ- .. (3) Výjezdní příkaz opravňuje cizince k přechodnému pobytu na území ČR po dobu, která je nezbytná 
k provedení neodkladných úkonů a k vycestování z území. (6) Doba přechodného pobytu cizince na výjezdní 
příkaz nesmí být delší než 60 dnů, dobu pobytu stanoví a ve výjezdním příkazu vyznačuje cizinecká policie. " 
124 Otázku legitimity zajišťování žadatelů o azyl řešíme na jiném místě. Zde je vhodné citovat názor Hughese, 
Liebauta [1998: 1] "The diverse arguments advanced inJavour oj detention are difficult to deJend when weighed 
against the serioous inJringement oj personal liberty involved. ft is very rare Jor asylum seekers in detention to 
be charged with offences other than illegal entry, which is not a ,crime' in itself. Under international reJugee 
law, illegal entry is to be treated with circumspection, with the Jocus on the nature oj the asylum claim rather 
than the mode oj transport or entry to the country. There is an inhuman disproportionality in injlicting detention 
upon someone who simply Jalls Joul oj complex administrative procedures which even a country 's own nationals 
can find confusing. The use oj detention in order to verifY identity cannot justifY a stay oj more than a Jew weeks 
i~/hese days oJhigh technology databases and international exchange oJfinger prints. " 

§ 127 cizineckého zákona odst. 1: "Zajištění musí být bez zbytečného odkladu ukončeno (...) c) je-li cizinci 
udělen azyl " 
126 . 

§ 27 azylového zákona: "Rozhodnutí ve věci vydá ministerstvo do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Nelze-li 
~z~ledem k povaze věci rozhodnout v této lhůtě, může ji ministerstvo přiměřeně prodloužit. O prodloužení lhůty 
~~astníka bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí. " Ve většině případů v ZZC Bálková však OAMP zamítá 
zadosti o azyl jako zjevně nedůvodné podle § 16 azylového zákona, kde je podmínkou takového rozhodnutí jeho 
ii;dání do 30 dnů ode dne zahájení řízení (§ 16 odst. 2 azylového zákona) . 
•. § 32 odst. 2 zákona o azylu: Ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí lze podat žalobu proti rozhodnutí o 
zadosti o udělení azylu (...) c) podané v zařízení pro zajištění cizinců." Tato žaloba má podle § 32 odst. 3 
~~yloVého zákona odkladný účinek. 

§ 32 odst. 4 azylového zákona. 
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OAMP, posuzujícího případy ze zajištění jako zjevně nedůvodné l29 , rozhoduje o žalobě 

specializovaný samosoudce.1 30 Pokud krajský soud v době zajištění nevydá rozhodnutí, 

žadatel je převezen do azylového tábora. V případě, že k pravomocnému rozhodnutí dojde, 

má cizinec možnost podat opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu. \31 V současné 

době u tohoto soudu trvá většina azylových sporů několik měsíců i let, což spolehlivě 

uskutečnění deportace během lhůty pro zajištění zabraňuje. V případě využití této možnosti 

je pak cizinci uděleno vízum za účelem strpění pobytu. 132 Cizinec však má možnost toto 

vízum získat až po svém propuštění ze zajištění. Cizinecká policie nepovažuje skutečnost, že 

migrant podal kasační stížnost, za důvod k jeho propuštění ze zařízení. Po propuštění z 

detence se migrant ocitá na území České republiky v postavení žadatele o azyl nebo 

v postavení cizince se lhůtou pro opuštění území stanovenou výjezdním příkazem. 133 Pokud 

povinnost vycestovat cizinec nesplní, maří výkon úředního rozhodnutí a v případě policejní 

129 Zjevně nedůvodné žádosti upravuje § 16 azylového zákona. OAMP rozhoduje nejčastěji podle odst. 1 písm 
"a) žadatel uvádí pouze ekonomické důvody" nebo písm. "g) žadatel neuvádí skutečnost svědčící o tom, že by 
mohl být vystaven pronásledování z důvodů uvedených v § 12 azylového zákona" nebo písm. "k) žadatel podal 
žádost o udělení azylu s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění nebo vydání k trestnímu stíhání do ciziny, ačkoliv 
mohl požádat o udělení azylu dříve. " 
130 § 32 odst. 5 azylového zákona. 
131 Jde o kasační stížnost, upravenou v § 102 a násl. soudního řádu správního. Kasační stížnost je opravným 
prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu, proti rozhodnutím NSS nejsou žádné opravné 
prostředky s výjimkou návrhu na povolení obnovy řízení v určitých případech. Důvody opravňující k podání 
kasač. stížnosti jsou taxativně uvedeny. Může jí podat každý z účastníků řízení u krajského soudu. Stěžovatel 
musí být zastoupen advokátem a kasační stížnost se podává u soudu, který napadané rozhodnutí vydal, a to ve 
lhůtě dvou týdnů po doručení rozhodnutí. NSS může na návrh stěžovatele přiznat kasační stížnosti odkladný 
účinek. Podle Navrátila [2004: 85] je problémem, že Nejvyšší správní soud spojuje rozhodnutí o přiznání 
odkladného účinku kasační stížnosti s rozhodnutím ve věci, což z tohoto institutu činí účinnou překážku pro 
realizaci rozhodnutí o správním vyhoštění, které je tak probíhajícím řízením o kasační stížnosti znemožněno. 
Zákonem č. 350/2005 bylo řízení o kasačních stížnostech ve věcech azylu reformováno (reforma byla vedena 
zájmem minimalizovat počet nedůvodných stížností a reagovala tak na skutečnost, že azylové věci tvoří 
nejpočetnější agendu tohoto soudu). Do SŘS byl vložen § 104a, který pod sankcí nepřijatelnosti umožňuje 
odmítat takové stížnosti, jaké svým významem podstatně nepřesahují vlastní zájmy stěžovatele. Na takovém 
závěru se musí podle § 16 odst. 2 písm. b) shodnout předseda a všichni čtyři členové senátu. Jde o opatření, které 
i~/ našem právním řádu kuriozitou a teprve rok 2006 ukáže jeho opodstatněnost. 

Podmínkou je ve smyslu § 78b azylového zákona předložení dokladu o podání kasační stížnosti a návrhu na 
přiznání odkladného účinku. Toto vízum opravňuje k pobytu na území České republiky po dobu 365 dnů, 
v případě neukončeného řízení u Nejvyššího správního soudu lze vízum opakovaně prodloužit. Platnost víza 
zaniká nabytím právní moci rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o zamítnutí kasační stížnosti nebo o 
nepřiznání odkladného účinku. Postupovat s využitím opravných prostředků v azylovém řízení až k Nejvyššímu 
správnímu soudu je samozřejmě možné i mimo zařízení, v praxi se setkáváme s případy zajištěných cizinců, 
k:eří nebyli svými advokáty informováni o tom, že jejich kasační stížnosti nebylo vyhověno a tím platnost jejich 
Vlza za účelem strpění uplynula. Při kontrole cizineckou policií následně v takovém případě dojde k zajištění 
~~foto cizince, aniž by si tento člověk byl vědom toho, že je na území České republiky nelegálně. 

V případě, že se policii nepodaří migranta vyhostit, je povinna ho propustit a žádná další opatření ze strany 
represivních orgánů nenásledují. Což ve světle argumentace, kterou policie používá k odůvodnění nemožnosti 
P:Opustit zajištěného migranta před uplynutím zákonné lhůty 180 dní, jako je jeho nebezpečnost, porušování 
zakonných povinností nebo bojkot policejního úsilí o jeho ztotožnění - vyznívá často účelově. 
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t ly riskuje další detenci nebo vězení. 134 Záleží na rozhodnutí každého migranta, zda je 
kon ro 

ochoten toto riziko nést. 135 Návrh směrnice o společných standardech při navracení 

SEC(2005) 1057 je veden snahou o zajištění toho, aby lidé, kteří pobývají na území EU 

ilegálně, se vrátili do zemí svého původu. Existuje silná politická vůle, aby byl boj 

s nelegální migrací veden důrazněji. Návrh směrnice si klade za cíl založit soubor pravidel, 

vztahujících se na jakéhokoli nelegálně pobývajícího občana třetích zemí, bez ohledu na 

důvod ilegality jeho pobytu (např. uplynutí víza, uplynutí povolení k pobytu, odejmutí 

povolení k pobytu, pravomocně zamítnutá žádost o udělení azylu, odejmutí azylu, 

nedovolený způsob příchodu). 

V případě, že se policii nepodaří migranta vyhostit, je povinna ho propustit a žádná další 

opatření ze strany represivních orgánů nenásledují. Což ve světle argumentace, kterou policie 

používá k odůvodnění nemožnosti propustit zajištěného migranta před uplynutím zákonné 

lhůty 180 dní, jako je jeho nebezpečnost, porušování zákonných povinností nebo bojkot 

policejního úsilí o jeho ztotožnění - vyznívá často účelově. Návrhy na propuštění l36 jsou 

klientům z Bálkové adresovány okresnímu soudu Plzeň - sever v případě, že existují rodinné 

nebo soukromé důvody silnější, než zájem státu na detenci cizince, nebo jeho další pobyt 

v zařízení znemožňuje vážný zdravotní stav. 

Po propuštění z detence se migrant ocitá na území České republiky v postavení žadatele o 

azyl nebo v postavení cizince se lhůtou pro opuštění území stanovenou výjezdním příkazem. 

Pokud povinnost vycestovat cizinec nesplní, maří výkon úředního rozhodnutí a v případě 

policejní kontroly riskuje další detenci nebo dokonce vězení. Záleží na rozhodnutí každého 

migranta, zda je ochoten toto riziko nést. Z vyjádření osob, pro které je České republika 

tranzitní zemí při cestě dále na západ, vyplývá, že jsou během zajištění v kontaktu 

s převaděčskou organizací. Tyto osoby udávají, že jsou převaděči informováni o datu i místě 

jejich propuštění a je proto velice těžké, v případě rozhodnutí zůstat v České republice, 

-1]4 ----------

1]5 Záleží na stupni posouzení společenské nebezpečnosti takového činu orgánem činným v trestním řízení. 
v. Z vyjádření osob, pro které je České republika tranzitní zemí při cestě dále na západ, vyplývá, že jsou v řadě 

t~lpadů i během zajištění v kontaktu s převaděčskou organizací. 
Ve smyslu § 2000 a násl. zákona Č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu. 
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z dosahu jejich vlivu uniknout. V jednom případě měl čínský migrant z převaděčů takový 

strach, že požádalo dobrovolný návrat do Číny. 

3. Právní úprava režimu na hranicích 

Tato kapitola je věnována situaci z hlediska nelegální mIgrace přes státní hranice České 

republiky. Řada cizinců je v detenci umístěna právě proto, že byli zadrženi při pokusu o 

nelegálních přechod hranice. Mohli ji dokonce úspěšně překonat, ale kjejich zadržení došlo 

později ve vnitrozemí státu, kam směřovali. Následoval postup podle readmisní dohody. 

V úvodu budeme analyzovat oficiální statistická data referující o nelegální migraci, dále se 

zaměříme na právní normy, které pohyb osob přes státní hranici regulují, budeme sledovat 

konkrétní průběh zákroku proti osobě nelegálně přecházející hranice a řízení, které je 

s nelegálním migrantem vedeno na hranicích. Kapitola je založena na zkušenostech, které 

jsem získal při výzkumech zmíněných v úvodní kapitole. V závěru této kapitoly je použiji při 

srovnání současné situace se situací v polovině 90. let, kdy byl fenomén nelegální migrace 

v České republice poprvé komplexně analyzován [Scheinost 1995]. 

3.1. Právní normy upravující ochranu státní hranice 

Ochranu státní hranice a oprávnění policie při zajišťování této ochrany upravuje zákon č. 

216/2002 Sb., zákon o ochraně státních hranic České republiky, v platném zněnL 137 Tento 

zákon reguluje i některé správní delikty.138 Dalšími normami, které upravují přeshraniční 

pohyb, jsou cizinecký zákon139 a zákon o přestupcích. 140 V naší analýze se soustředíme na 

137 
Tento zákon, který nabyl účinnosti dne 1.1.2003 je výsledkem přebírání schengenského acquis co českého 

právního řádu. U vybraných ustanovení byla odložena účinnost až k datu úplné aplikace Schengenské úmluvy. 
X!ce viz. Jurman [2004]. 

Jde o správní delikty právnických nebo fyzických osob při výkonu své podnikatelské činnosti, které souvisí 
ve smyslu § II zákona o ochraně státních hranic se znemožněním umístění bezpečnostního prostředku na státní 
%ani~i. nebo jeho neoprávněným odstraněním, přemístěním, zničením nebo poškozením . 
. . ClZlnecký zákon analyzujeme podrobněji v předchozí kapitolách. Na tomto místě je možné zmínit přestupky 
Clzmců podle cizineckého zákona. Podle § 157 cizineckého zákona jde např. o překročení státní hranice mimo 
hraniční přechod, úmyslné zneužití cestovního dokladu vydaného jinému cizinci, vyhnutí se provedení pobytové 
~ebo hraniční kontroly (pokuta až 10 000 Kč), předložení padělaného nebo pozměněného dokladu, pobývání na 
uzemí bez cestovního dokladu nebo po uplynutí doby platnosti víza, úmyslné uvádění nepravdivých informací 
(pokuta až do výše 5 000 Kč) apod. 
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předpisy regulující hranice s Německem. Právní normy regulující režim na státních hranicích 

otázku speciálního zacházení se žadateli o azyl neupravují. 141 

Ochranu hranic zákon definuje jako soubor opatření organizačního a technického charakteru, 

jehož cílem je zabránit nedovolenému překračování státních hranic. 142 Ochranu hranic 

zajišt'uje policie soustavně po celé jejich délce, rozsah kompetence se liší podle vzdálenosti 

od hranic. 143 Každá osoba překračující hranice je povinna se na vyzvání policie podrobit 

kontrole. 144 Policista je oprávněn provést prohlídku osoby, zavazadel a dopravního 

prostředku. 145 Je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu, má-li důvodné podezření, že 

páchá trestný čin nebo přestupek v souvislosti s ochranou hranic, vstupovat na soukromé 

pozemky a do provozoven, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů souvisejících s ochranou 

hranic. 146 Režim překračování hranic je upraven zejména cizineckým zákonem, zákon o 

ochraně hranic v této souvislosti pouze vyjmenovává případy, kdy dojde k nedovolenému 

překročení státní hranice. Jimi jsou překročení hranice mimo hraniční přechod, překročení 

hranic sice na hraničním přechodu, ale mimo jeho stanovenou provozní dobu a vyhnutí se 

kontrole na hraničním přechodu. 147 

140 V zákoně Č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších novelizací je sankcionováno protizákonné 
jednání občanů České republiky v souvislosti s pohraničním pohybem. Český občan se dopouští přestupku ve 
smyslu § 44 přestupkového zákona, když .,překročí státní hranice mimo hraniční přechod, se úmyslně vyhne 
kontrole na hraničním přechodu. užije k překročení státních hranic hraniční přechod v jiné než stanovené 
provozní době nebo v rozporu s účelem hraničního přechodu. " Za to hrozí pokuta až 5 000 Kč. V případě že se 
dopustí fyzická osoba jednání popsané v poznámce Č. 122, hrozí jí pokuta až do výše 10000 Kč. 
141 Výjimkou je čl. 10 readmisní dohody s Německem, který stanoví že: ., Provádění Úmluvy o právním 
postavení uprchlíků z 28. července 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků z 31. 
ledna 1967 není dotčeno. " 
142 Státní hranice ČRjsou součástí evropských bariér, které mají zamezit příchodu a pobytu nežádoucích osob na 
území EU. Podle Melisové [2001], byl koncept "pevnosti Evropa" byl vypracován proto, aby zabránil vstupu 
nebo odradil určité skupiny lidí od záměru Evropě se vůbec přiblížit. Evropa se snaží zabránit příchodu 
nežádoucích osob, protože po jejich usazení se na jejím území, je mnohem obtížnější se jich zbavit, než 
vynaložit náklady na zamezení jejich příchodu. 
143 § 2 odst. 2 zákona. Skulová [2002: 334] k tomu uvádí: ,,(. . .) zákon o ochraně státních hranic zajímavě 
teritoriálně rozvrstvuje rozsah oprávnění Policie éR při zajišťování ochrany hranic jednak na hraničním 
přechodu. déle v jejich blízkosti (tedy vymezení pomocí neurčitého pojmu) a dále do vzdálenosti 25 kilometrů od 
~anic, přičemž pozitivem je výslovné zařazení zásady přiměřenosti pro zásah do práva svobod osob. " 
14 § 3 zákona o ochraně státních hranic. 

5 pvo 
nmo na hraničním přechodu, kde je nejvyšší míra ohrožení, je policista k tomuto jednání oprávněn bez 

existence důvodného podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku souvisejícího s ochranou státních 
~anic. V místě vzdálenějším od hranice naopak policista takové podezření pro tento postup mít musí. 
147 § 4 zákona o ochraně státních hranic. 

Kontrolní systémy na hranicích podle Melisové [2001: 175] částečně selhaly. Jak tvrdí, je nutné zaujmout 
noVý politický přístup při uchopení problému migrace. Koncept "pevnost Evropa" by měl ustoupit politice tzv. 
"koncentrických kruhů". Ty mají vytvořit systém ochranných bariér kolem EU, kde sousední státy (s 
perspektivou plnohodnotného členství) postupně přijmou shodné imigrační standardy, zejména s ohledem na 
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Řada kontrol je prováděna ve zdrojových zemích před příjezdem na vnější hranici EU, 

členské státy se snaží převést odpovědnost za imigrační kontroly na soukromý sektor, 

zejména na letecké dopravce (taková úprava je obsažena v Shengenských Smlouvách - čl. 26, 

§ 104 v cizineckém zákoně). Jejich povinností je zajistit návrat osoby, které byl vstup na 

území zamítnut. Podle Melis [2001: 179] je tak na provozovatele letecké dopravy kladeno 

neodpovídající břemeno, pouze kompetentní autority mohou rozhodovat o výkonu práva 

volného pohybu a zejména práva na podání žádosti o azyl. Rozhodování aerolinek je často 

rozporuplné a bývá založeno na takových indikátorech, jako je vizuální podoba cestujícího. 148 

3.1.1. Readmisní dohody 

Smyslem readmisních dohod je dosáhnout hlubší mezistátní spolupráce ve snaze bojovat 

s nelegální migrací, kontrolovat ji, předcházet jí nebo ji nejlépe zcela zastavit. Takové dohody 

jsou uzavírány s tranzitními nebo zdrojovými zeměmi primárně za účelem navracení 

nelegálních migrantů. 149 Readmisní dohody také upravují policejní kooperaci při boji proti 

nelegální migraci na státních hranicích. Čelí protiprávnímu tranzitu přes státní hranice 

osobami, které nesplňují vnitrostátní právní podmínky vstupu na území smluvní strany. Tyto 

dohody jsou mezistátními instrumenty, "[Čepelka, Jílek, Šturma 1997: 94] ... jež zajišťují 

účinnou readmisi příslušníků smluvních stran i třetích států, kteří nesplnili nebo již nesplní 

právní požadavky vstupu a pobytu na teritoriu účastníka dohody". Jejich cílem je tedy 

zamezovat protiprávnímu jednání cizinců a obnovovat právní stav. Obsahují převážně 

vízovou politiku, hraniční kontroly a politiku readmisních dohod. Další okruh států (Turecko, severní Afrika) by 
se měl soustředit na tranzitní kontrolu a boj s převaděčskými sítěmi, zatímco poslední koncentrickou oblast 
Středního Východu, Číny a černé Afriky, je nutno podpořit ve snaze eliminovat místní push faktory (chudoba, 
nezaměstnanost, nedůstojné životní podmínky). V tomto systému zadržovaCÍch opatření hrají ne členské země 
EU podstatnou úlohu, jejich role je honorována různými privilegii, od perspektivy plného členství po podporu 
P4~i začleňování do mezinárodních rozvojových programů. 

Zde i více o vztahu dopravce, migranta a členského státu EU. Povinnost detekce nežádOUCÍch osob 
~~PEavcemje podle této autorky v rozporu s Chicagskou Úmluvou o mezinárodní letecké přepravě. 
, Clenské státy EU uzavřely důležité multilaterální i bilaterální úmluvy s třetími státy, které tyto státy zavazují 

prevzít cizince, kteří nemají právo pobývat na území členského státu, bez ohledu na jejich státní příslušnost 
(podle dohod se postupuje i v případě předávání státních příslušníků zemí, které jsou stranou dohod). 
Z ?bdobných smluv je možné zmínit Dohodu mezi Polskem a Shengenskými státy o readmisi nelegálních 
migrantů z roku 1991 či podobnou úmluvu mezi Španělskem a Marokem uzavřenou v roce 1996. Česká 
republika má takovou dohodu s Rakouskem - publikovanou pod č. 629/1992 Sb., s Rumunskem - publikovanou 
pod č. 148/1994 Sb., s Německem - publikovanou pod č. 5/1995 Sb., s Mad'arskem - publikovanou pod č. 
194/1995 Sb., a se Slovenskem - publikovanou pod č. 200/1997 Sb. 
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esní závazky, které směřují proti cizincům, jako důsledek jejich protiprávního chování. 
proc 

Readmise je prováděna proti jejich vůli. Podle Jílka [1997: 96] se readmise od vyhoštění 

podstatně odlišuje. Vyhoštění jako správní opatření zabezpečuje odchod cizince z území státu, 

který s jeho dalším pobytem nesouhlasí. Readmise se podle tohoto autora blíže refoulement. 

Partikulární readmisní dohody nederogují zákaz refoulement. Pokud dochází k readmisi 

uprchlíka, musí být navrácen do bezpečné země a s tímto konceptem je nutno zacházet jako s 

vyvratitelnou domněnkou. Stát tak po akceptaci readmitovaného cizince v souladu se svojí 

povinností udržovat veřejný pořádek, bojovat s nelegální migrací a střežit státní hranici 

umožňuje setrvávat takové osobě určitou dobu na svém území, aniž by její pobyt autorizoval. 

Readmisní dohody rozlišují formální a neformální postup při navrácení příslušníků třetích 

států a bezdomovců. Readmisní ustanovení obsahují i dohody o bezvízovém styku, kde však 

mají hmotně právní charakter, neboť absentují procesní pravidla detailního postupu při 

'd t V 'h b 150 navracem o cenyc oso . 

Dohoda o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích České republiky a 

Německa upravuj e policejní spolupráci obou států na hranicích od roku 1995. Bylo 

dohodnuto, že pokud jedna strana identifikuje nelegálního migranta na svém území a existují 

odůvodněné skutečnosti se domnívat, že nelegální migrant přišel z území druhé smluvní 

strany, dožádaný stát je povinen takovou osobu převzít. 151 Protiprávním je takový vstup, 

jestliže občan třetího státu nesplňuje podmínky pro vstup podle předpisů státu žádající 

smluvní strany. Bez zvláštních formalit je předání uskutečněno, pokud druhá smluvní strana 

požádá o převzetí během sedmdesáti dvou hodin po protiprávním vstupu migranta. 152 Pokud 

v této lhůtě požádáno není, musí být žádost o převzetí podána do šesti měsíců od doby, kdy 

protiprávní vstup příslušné úřady zjistili. 153 Žádaná smluvní strana je povinna odpovědět 

150 S v 

rov. Jílek [1999: 222]. V článku také seznam dohod o bezvízovém styku CR sjinými státy uzavřených do 
roku 1998. Jílek upozorňuje na požadavek "bezformálního" charakteru vydávacího procesu. To je v textu dohod 
~ajištěno slovy "bez překážek", "bez průtahů", "bez (zbytečných, dalších) formalit". Navrácení musí být 
i~~noduché, nenáročné ve smyslu svého provedení aje nutno přihlížet k procesní hospodárnosti. 

Podle článku 2 odst. 2 dohody je výjimkou případ, kdy měl cizinec platné vízum nebo jiné platné povolení 
?5~ravňující k pobytu ve státě, do kterého směřoval. 

Bez zvláštních formalit se postupuje i v případech předávání státních občanů druhé strany, kteří nesplňují 
~~bo přestali splňovat podmínky pro pobyt žádajícího státu. 
" V případě readmisní smlouvy s Rakouskem musí být žádost o převzetí podána do sedmi dnů po zjištění 

pntomnosti cizince na území žádající strany, nejpozději do devadesáti dnů po přicestování cizince na toto území. 
Neformální převzetí je v případě Rakouska možné uskutečnit do sedmi dnů od okamžiku kdy cizinec ze třetího 
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v takOvém případě nejpozději do osmi dnů. Převzetí občana třetího státu se pak uskuteční 

neprodleně, nejpozději do tří měsíců poté, co žádaná smluvní strana s převzetím vyslovila 

souhlas. Důležitým limitem je doba dvanácti měsíců, po kterou když se nelegální migrant na 

území žádající smluvní strany prokazatelně zdržoval, převzetí už nelze provést. Čl. 3 odst. 3 

readmisní dohody s Německem upravuje zpětné převzetí občana třetího státu, když smluvní 

strana, která původně převzetí akceptovala, ve lhůtě třiceti dnů zjistí, že cizinec ve skutečnosti 

nevstoupil na území žádající smluvní strany z území jejího. Dohoda také reguluje policejní 

průvoz a podmínky, za jakých je možno žádosti o průvoz nevyhovět, ochranu dat 

předávaných osob a hrazení nákladů na přepravu předávaných osob. Byl vytvořen i společný 

výbor expertů, jehož úkolem je sledovat provádění readmisní dohody a případně navrhovat 

její změny. Dohoda byla uzavřena na dobu neurčitou. V praxi jsou určeny konkrétní hraniční 

přechody, přes které je předávání uskutečňováno. 

3.1.2. Smlouva o spolupráci policejních orgánů na česko-německé hranicl54 

V srpnu 2002 také vstoupila v platnost smlouva meZI Českou republikou a Spolkovou 

republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních 

hranic v příhraničních oblastech. 155 V preambuli této dohody je jako účel přijetí dokumentu 

deklarována snaha "zintenzívnit oboustranné vztahy a prohloubit spolupráci policejních 

orgánů (. . .) účinněji čelit trestné činnosti přesahující státni hranice v přihraničnich oblastech 

(...) a přitom co možná nejméně omezovat přeshranični styk i v podmínkách zesílené kontrolní 

a pátrací činnosti." Smlouva vyjmenovává (čl. 2) kompetentní státní orgány určené pro 

spolupráci, která spočívá ve (čl. 3) výměně informací o trestných činech a okolnostech jejich 

spáchání, pachatelích a účastnících, podezřelých a přijatých opatřeních, akcích a zásazích 

státu protiprávně přicestoval na území žádající strany. Readmisní dohoda s Polskem (podepsaná 10.5.1993 
v Praze), upravuje tuto otázku odlišně. Podle čl. 6 je předání bez formalit, pouze po předchozím uvědomění, 
možné uskutečnit do 48 hodin od momentu nelegálního vstupu cizince na území druhého smluvního státu. 
Pozdější žádost je možné adresovat druhé straně pouze do 90 dnů od tohoto momentu. Tato lhůta může být v 
~~sledku právních nebo jiných závažných překážek prodloužena. 
Německo je jedinou zemí, se kterou ČR již uzavřela takovou smlouvu odpovídající potřebám schengenského 

acquis. Ostatní smlouvy o policejní spolupráci jsou zaměřeny úžeji a týkají se konkrétně spolupráce v trestních 
věcech, resp. boji proti terorismu a organizovanému zločinu. Takové smlouvy ČR uzavřela s Rakouskem, Itálií, 
~~orvatskem, Kanadou a Slovenskem. 

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 91/2002 Sb.m.s. Smlouva vstoupila v platnost 1.8.2002. 
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.'hraničních oblastech, zintenzivnění vzájemné spolupráce určením jazykově vybavených 
v pn 

kontaktních osob, krátkodobým vysíláním konzultantů, posíleni koordinace policejnich 

zásahů, zkvalitnění komunikačních spojení, vzájemném poskytovánim policejně technických 

prostředků156 a v opatřeních voblasti vzděláváni a výcviku. Smlouva opravňuje místní 

policejní nebo celní orgány zasáhnout bez intervence národních centrál v případě trestných 

činů, u nichž lze předpokládat těžiště jejich páchání a stíhání v příhraničních oblastech. Od 

roku 2002 také mohou vznikat trvalá pracoviště obsazená pracovníky orgánů obou stran, 

společné hlídky v terénu a společná vedení zásahů. Je také možné (čl. 7) dočasně z důvodu 

naléhavé potřeby za účelem odvracení ohrožení veřejného pořádku a bezpečnosti podřídit 

pracovníky orgánů jedné strany pod velení orgánů druhého smluvního státU. 157 Smlouva (čl. 

8) dovoluje pokračovat v pronásledování i na území druhého státu bez jeho předchozího 

souhlasu, pokud je pronásledována osoba, která se vyhýbá hraniční kontrole nebo policejní 

kontrole prováděné za účelem potírání přeshraniční trestné činnosti. 158 Souhlas není nutný za 

předpokladu, že příslušné orgány nemohly být předem informovány s ohledem na zvláštní 

naléhavost nebo nejsou včas na místě, aby pronásledování převzaly. Pronásledování se 

provádí bez prostorového nebo časového omezení. 159 Policisté jsou povinni po dopadení 

pronásledované osoby předat tuto osobu příslušným pracovníkům orgánu druhé strany, jsou 

oprávněni do okamžiku předání tuto dobu osobu zadržovat a provést bezpečnostní 

prohlídku. 16o I v případě, že k zadržení nedojde, je stanovena povinnost informovat o akci 

druhou smluvní stranu. Vstup do obydlí je nepřípustný. Pronásledující policisté musí být 

jednoznačně identifikovatelní (uniforma, páska na paži nebo označení vozidla nápisem). 

156 
1 Jde např. o využití helikoptéry druhé smluvní strany, pokud jsou domácí využity při jiné akci. 
57 Z hlediska služebního poměru (zejména disciplinárních předpisů a předpisů upravujících jejich odpovědnost) 
išak policisté podléhají výlučně právním předpisům platným v jejich státě (čl. II odst 4 dohody). 

58 K I' v po Icejní kontrole musí dojít v Ceské republice ve vzdálenosti dvaceti pěti kilometrů od hranice, v případě 
~!meckaje to do vzdálenosti třiceti kilometrů jeho vnitrozemí. 

Druhy omezení specifikuje právě smlouva, jde ve smyslu čl. 8 odst. 2 o vázanost právními předpisy druhého 
státu, nutnost dodržovat pokyny příslušných orgánů tohoto smluvního státu včetně pokynu zastavit 
pronásledovánI' 
160 v • 

Behem tohoto převozu smějí být nasazena pouta na rukou. Policisté mohou při zákroku v druhém smluvím 
státě v případě nutné obrany použít zbraň. Jsou oprávněni mít při sobě i ostatní povolené donucovací prostředky, 
Jako je slzotvorný prostředek a obušek. Pracovník příslušného orgánu smluvního státu může v konkrétním 
případě sdělit, že to nepovoluje. 
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V případě, že německá policie zachytí nelegálního migranta přicházejícího z ČR, proběhne 

drt"lisní řízení. Policie tuto osobu vyslechne (zjišťovanými fakty jsou příjmení, jméno, rea u> 

popřípadě dřívější jméno, přezdívka nebo pseudonym, národnost, datum narození, důvody 

odchodu ze země, průběh cesty).161 Migrantovi jsou sejmuty otisky a je udělána fotografie. 

Do 72 hodin po zachycení je osoba po předchozím oznámení předána českým úřadům. Pokud 

česká policie žádost akceptuje, jsou provedeny stejné úkony. Nejčastějším důkazem 

v readmisním řízení je výpověď policisty. Předávané osoby jsou během řízení umístěny 

v policejních celách. Do 48 hodin po zadržení českou policií je osoba přemístěna do 

záchytného zařízení nebo je jí vystaven výjezdní příkaz. 

3.2. Nelegální migrace přes hranice České republiky v letech 2002 až 2004 ve statistikách 

České republika se v posledních 15 letech proměnila ze země zdrojové, kterou byla do roku 

1989162, na zemi tranzitní nebo cílOVOU I63 . Ochrana státní hranice, stejně jako boj s nelegální 

migrací, je v kompetenci cizinecké policie, která povoluje vstup a pobyt cizincům a provádí 

pobytovou kontrolu. Policisté zajišťují ochranu přibližně 2 300 kilometrů hranic České 

republiky a provoz 148 hraničních přechodů I 64. Státní hranice s Německem spojuje 46 

hraničních přechodů, s Rakouskem 26, a Polskem 35 a se Slovenskem 22. 

Ochranu hranic zákon definuje jako soubor opatření organizačního a technického charakteru, 

jehož cílem je zabránit nedovolenému překračování státních hranic. 165 Ochranu hranic 

zajišťuje policie soustavně po celé jejich délce, rozsah kompetence se liší podle vzdálenosti 

i61 Z" 
Jlšťované údaje specifikuje čl. 6 readmisní dohody s Německem. 

162 V I v etech 1948 - 1989 odešlo z území CR přibližně 500 000 emigrantů [Brouček 1998: 20]. 
163 V . v 

v zlllkají makrospolečenské analýzy cizinců žijíCÍch v CR [Uherek 2003: 194 - 195] založené na údajích 
Ceského statistického úřadu, Ministerstva vnitra ČR (Odboru azylové a migrační politiky, datových zdrojů 
cizinecké policie). [Cizinci v České republice; Šišková 2001]. Motivace migrace do ČR, pokud nejde o migraci 
~~~nzitní, je podle těchto studií převážně ekonomická. 
165 Jedná se o 98 silničních přechodů, 30 železničních, 19 letištních a 1 říčnÍ. 
. Státní hranice ČRjsou součástí evropských bariér, které mají zamezit příchodu a pobytu nežádouCÍch osob na 
uzemí EU. Podle Melisové [2001], byl koncept "pevnosti Evropa" byl vypracován proto, aby zabránil vstupu 
nebo odradil určité skupiny lidí od záměru Evropě se vůbec přiblížit. Evropa se snaží zabránit příchodu 
nežádoucích osob, protože po jejich usazení se na jejím území, je mnohem obtížnější se jich zbavit, než 
VYnaložit náklady na zamezení jejich příchodu. 
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od hranic. 166 Každá osoba překračující hranice je povmna se na vyzvání policie podrobit 

kontrole. 167 Policista je oprávněn provést prohlídku osoby, zavazadel a dopravního 

prostředku. 168 Je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu, má-li důvodné podezření, že 

páchá trestný čin nebo přestupek v souvislosti s ochranou hranic, vstupovat na soukromé 

pozemky a do provozoven, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů souvisejících s ochranou 

hranic. 169 Režim překračování hranic je upraven zejména cizineckým zákonem, zákon o 

ochraně hranic v této souvislosti pouze vyjmenovává případy, kdy dojde k nedovolenému 

překročení státní hranice. Jimi jsou překročení hranice mimo hraniční přechod, překročení 

hranic sice na hraničním přechodu, ale mimo jeho stanovenou provozní dobu a vyhnutí se 

I hr · v, v h d 170 kontro e na amcmm prec o u. 

Řada kontrol je prováděna ve zdrojových zemích před příjezdem na vnější hranici EU, 

členské státy se snaží převést odpovědnost za imigrační kontroly na soukromý sektor, 

zejména na letecké dopravce (taková úprava je obsažena v Shengenských Smlouvách - čl. 26, 

§ 104 v cizineckém zákoně). Jejich povinností je zajistit návrat osoby, které byl vstup na 

území zamítnut. Podle Melis [2001: 179] je tak na provozovatele letecké dopravy kladeno 

neodpovídající břemeno, pouze kompetentní autority mohou rozhodovat o výkonu práva 

volného pohybu a zejména práva na podání žádosti o azyl. Rozhodování aerolinek je často 

rozporuplné a bývá založeno na takových indikátorech, jako je vizuální podoba cestujícího. 171 

166 § 2 odst. 2 zákona. Skulová [2002: 334] k tomu uvádí: ,,(. . .) zákon o ochraně státních hranic zajímavě 
teritoriálně rozvrstvuje rozsah oprávnění Policie ČR při zajišťování ochrany hranic jednak na hraničním 
přechodu, déle v jejich blízkosti (tedy vymezení pomocí neurčitého pojmu) a dále do vzdálenosti 25 kilometrů od 
hranic, přičemž pozitivem je výslovné zařazení zásady přiměřenosti pro zásah do práva svobod osob. " 
167 § 3 zákona o ochraně státních hranic. 
168 Přímo na hraničním přechodu, kde je nejvyšší míra ohrožení, je policista k tomuto jednání oprávněn bez 
existence důvodného podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku souvisejícího s ochranou státních 
hranic. V místě vzdálenějším od hranice naopak policista takové podezření pro tento postup mít musí. 
169 § 4 'k hr v , 'h h . za ona o oc ane statmc ramc. 
170 Kontrolní systémy na hranicích podle Melisové [2001: 175] částečně selhaly. Jak tvrdí, je nutné zaujmout 
nový politický přístup při uchopení problému migrace. Koncept "pevnost Evropa" by měl ustoupit politice tzv. 
"koncentrických kruhů". Ty mají vytvořit systém ochranných bariér kolem EU, kde sousední státy (s 
perspektivou plnohodnotného členství) postupně přijmou shodné imigrační standardy, zejména s ohledem na 
vízovou politiku, hraniční kontroly a politiku readmisních dohod. Další okruh států (Turecko, severní Afrika) by 
se měl soustředit na tranzitní kontrolu a boj s převaděčskými sítěmi, zatímco poslední koncentrickou oblast 
Středního Východu, Číny a černé Afriky, je nutno podpořit ve snaze eliminovat místní push faktory (chudoba, 
nezaměstnanost, nedůstojné životní podmínky). V tomto systému zadržovacích opatření hrají nečlenské země 
EU podstatnou úlohu, jejich role je honorována různými privilegii, od perspektivy plného členství po podporu 
PN začleňování do mezinárodních rozvojových programů. 

Zde i více o vztahu dopravce, migranta a členského státu EU. Povinnost detekce nežádouCÍch osob 
dopravcem je podle této autorky v rozporu s Chicagskou Úmluvou o mezinárodní letecké přepravě. 
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Termín nelegální migrace používá policie k označení zjištěných případů nelegálního vstupu i 

případů použití nedovoleného způsobu odchodu z ČR, a to jak cizinci, tak českými občany172. 

Proto následující tabulka nezobrazuje námi studovanou situaci dokonale. Nelegální migrace 

zahrnuje i zjištěné případy nelegálního pobytu cizinců ve vnitrozemí (porušení cizineckým 

zákonem předepsaných podmínek pro pobyt). 

[ '[' Statistika ne eJ.:a ni migrace v ČR d k 1994173 o ro u 
r 

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Nelegální - - - - - - 55075 42143 34314 34556 27391 

migrace 

(celkem 

zjištěno 

osob) 

A) Přes 20480 19172 23705 29339 44672 32325 32720 23834 14741 13206 10695 

státní 

hranice ČR 

B) - - - - - - 22355 18309 19573 21350 16696 

porušování 

pobytového 

režimu 

l72
NI 

v v 

e egální migrace na území Ceské republiky z pohledu Policie CR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004. 
s. 7 (k dispozici na www.mvcLcz). Tento dokument pracuje s definicí nelegální migrace přes státní hranice ČR, 
~terou rozumí případy, "ve kterých osoby (cizinci i čeští občané) nedovoleným způsobem překročí státní hranice 
Ceské republiky z různých důvodů nebo se o to prokazatelně pokusí. Jsou zde zahrnuty zjištěné případy 
neoprávněných vstupů cizinců na území České republiky i případy, kdy cizinci území nedovoleným způsobem 
opouštějí nebo se o neoprávněný přechod státní hranice prokazatelně pokoušejí. Jsou zahrnuty případy použití 
neregulérních cestovních dokladů, případy kdy se cizinec pokusí vstoupit na území České republiky, ačkoli mu 
nemůže být umožněn vstup na území, protože trvá trest vyhoštění uložený soudem nebo pravomocné rozhodnutí o 
~~rávním vyhoštění. " 

Vysvětlivka: znak ,,-" nesledováno. Tato a další tabulky v této kapitole jsou vypracovány na základě 
dokumentu Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční 
policie, situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 
20.1.2004. 
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ntovaná data v dalším textu této kapitoly pocházejí z oficiálních policejních statistik174 

Preze 

, J' e však nutno brát s rezervou. Jedná se pouze o počty zadržených nelegálních migrantů. 
ktere 

Těch, kteří tranzitují přes ČR nelegálně a bez vědomí policie, je podle odhadů o polovinu až 

tři čtvrtiny více [Španihelová 2003]. 

Jak ukazuje tabulka, v roce 2004 bylo zaznamenáno 10 695 případů nelegální migrace přes 

české hranice, což je nejmenší číslo od roku 1993. Zda však došlo k faktickému poklesu 

nelegální migrace přes území ČR není zřejmé. Pravděpodobnějším vysvětlením tohoto vývoje 

je skutečnost, že, v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie a odstraněním 

celních kontrol na hranicích, převaděčské organizace dokázaly státní hranice snadněji 

. .. k' 1" , h d k h 175 . 'd v 'h176 
překonávat. Potvrzuje to sama Clzmec a po lCle ve svyc o umentec a vYJa remc . 

V této souvislosti je třeba zdůraznit, že podle statistik od roku 2001 převažuje každoročně 

počet cizinců porušujících pobytové povinnosti při ekonomické činnosti ve vnitrozemí l77 nad 

tranzitními migranty směřujícími přes naše území dále do západní Evropy. 

Nejvíce osob se v roce 2004 pokusilo nedovoleně přejít státní hranice v dubnu (1 612) a 

březnu (1 317), nejméně potom v květnu (536) a v listopadu (572). V roce 2003 byl 

nejvyužívanějším měsícem pro nelegální přechod hranice srpen (1 500) a červen (1 456), 

nejmenší nelegální pohyb byl naopak zaznamenán v listopadu (824) a únoru (860). Při 

celkovém pohledu na tato dva roky můžeme konstatovat, že v roce 2004 nelegální migranti 

nejčastěji přecházeli hranici v prvních jarních měsících (únor až březen), zatímco v roce 2003 

šlo o druhou polovinu roku (květen až říjen). 

174 N 1 v v 

e egální migrace na území Ceské republiky z pohledu Policie CR Služby cizinecké a pohraniční policie. 
situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.l.2004. 
(k dispozici na \v\vw.mvcr.cz). V tomto materiálu jsou zpracována data od roku 1993 do roku 2003. Pro rok 
2004 jsou údaje v materiálu Nelegální migrace na území éR - základní trendy v roce 2004 (k dispozici na 
http://www.mvcr.ez/2003/statistiky/cpp2005/migracc04 pol iei c,htrn I). 

175 N v v 

elegální migrace na území CR - základní trendy v roce 2004. Policie Ceské republiky, Služba cizinecké a 
P7~hraniční policie. s.2 K dispozici na http://www.mvcLcz/2003/statistiky/cpp2005/migracc04 policic,html 

Rozhovor se zástupcem vedoucího cizinecké policie na hraničním přechodu Rozvadov v květnu 2005 v rámci 
P7;ojektu An EU Asylum Acquis Training Initiative. 

Nejčastěji jde o tzv. "zarobitčany" ze států bývalého SSSR. 
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Mezi léty 2002 až 2003 došlo k významnému poklesu nelegálních přechodů státních hranic 

"'mkou Jihočeského kraje, kde byl zaznamenán 67,5% nárůst. 178 Zatímco v roce 2002 byl 
s VYJI 

. yužívanějším krajem k nedovolenému překročení hranic Ústecký kraj (4 401), v roce 
neJv 
2003 to byl kraj Jihočeský (4 052) 179. V roce 2003 tak hranici z České republiky do Rakouska 

nedovoleně překročilo 4 425 osob, opačným směrem bylo zjištěno 451 případů. Ve velké 

většině na hranicích s Rakouskem došlo k zadržení nelegálních migrantů českou cizineckou a 

pohraniční policií (3 475 případů). Na hranicích s Německem naopak převažovala úspěšnost 

německé pohraniční policie (2 038), která byla takřka dvojnásobně vyšší, než zadržení 

uskutečněná českými policejními orgány (1 067). Trasy nelegální migrace potvrzují čísla 

z hranice se Slovenskem, kde v roce 2003 směřovalo z České republiky 29 osob a směrem do 

České republiky bylo zadrženo 1 116 osob. V celkových číslech směřovalo v roce 2003 z ČR 

nelegálně přes státní hranice 9 406 osob a do České republiky 3 800 osob. Tento rozdíl lze 

vysvětlit tím, že trasy nelegální migrace směřující do ČR, tzn. zejména hranice se 

Slovenskem, j sou pro uskutečnění nelegálního přechodu méně rizikové, než hranice České 

republiky s Německem a Rakouskem. Vždyť v roce 2003 bylo přímo na česko-slovenské 

hranici policejními orgány obou států zadrženo dohromady 1 135 nelegálních migrantů180 , 

zatímco na česko-německé hranici to bylo 3 l05 osob a na česko-rakouské hranici 3 519. 

Nelegální migrace přes státní hranice v roce 2003 podle státní příslušnosti: 

zjištěno osob tj. % 

Celkem 13 206 100,0 

z toho občané ČR 2081 15,8 

cizinci 11125 84,2 

1",1 
16,3 

-----------------------
178 D Y 

ramatický nárůst byl způsoben využitím oblasti kolem Ceských Velenic na Jindřichohradecku čečenskými 
~~rchlíky směřujícími do Rakouska. 
180 Data pro rok 2004 z hlediska krajů nebyly dosud zveřejněny . 

. Z toho bylo 1 124 osob zadrženo orgány Policie České republiky, orgány Slovenska 9 osob. Nelegální 
migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční policie, situace do 
31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004. s. 26. 
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793 6,0 
polsko 

602 4,6 
sRN 

575 4,4 
Ukrajina 

550 4,2 
Vietnam 

Gruzie 
546 4,1 

Indie 
442 3,3 

Moldavsko 393 3,0 

Slovensko 263 2,0 

V roce 2003 nelegální migranti nejčastěji využívali cestu přes "zelenou hranici". Mnohem 

méně časté bylo překonání hranice využitím úkrytu v prostoru v dopravním prostředku. 

Dochází i ke zneužití falešných dokumentů. 181 

3.3. Převádění osob přes státní hranice 

Situace po vstupu České republiky do Evropské unie podíl jednotlivých způsobů nelegálního 

překračování hranic obrátila. Na základě dat sebraných monitorovacím výzkumem (září 2004 

až květen 2005) je možno konstatovat, že v současnosti je přechod terénem, tj. pěšky zcela 

výjimečný; naprosto převládá využití dopravního prostředku a přejezd hranice v úkrytu (ať už 

v kamiónu, nákladním voze nebo v kufru osobního auta). 182 Od května 2004, tedy 

v souvislosti se vstupem do Unie, došlo také k nárůstu použití cizích, pozměněných a 

padělaných cestovních dokladů. 183 Jde zejména o občany Ukrajiny a Moldavska, kteří 

181 "I v v 

lVe egální migrace na území Ceské republiky z pohledu Policie CR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004. 
s. 21. V roce 2003 bylo převáděných osob (tzn. byla policií prokázána přítomnost "asistující" osoby nebo se 
k použití služeb převaděče migranti doznali) 2 136, v úkrytu jich cestovalo 312. V roce 2002 bylo převáděných 
osob 2 489 a v úkrytu cestovalo 417. Z hlediska převáděných osob byl rekordní rok 1998, kdy policie zadržela 
9884 migrantů na zelené hranici" 
182 " • 

Typickým je případ čtyř Číňanů v kufru automobilu Škoda Octavia německého důchodce v zimě 2005 na 
~aničním přechodu Hora Sv. Šebestiána nebo odhalení čínských migrantů na jaře 2005 v kamiónu na hraničním 
f8~echodu Rozvadov . 
. Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční policie, 

Situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004. 
s. 20. "Neplatný (neregulérní) cestovní doklad je takový cestovní doklad, pokud na něj cestuje jiná osoba (cizí 
~es~ovní doklad), byla provedena výměna fotografie v cestovním dokladu (nebo stránka s fotografií), došlo 
d prepsání, dopsání nebo vymazání údajů v cestovním dokladu, byly vytrženy nebo vyměněny listy v cestovním 
okladu, v cestovním dokladu se vyskytují padělaná víza (a to nejen víza ČR) nebo razítka hraničních přechodů, 
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I 
'haií na průjezd hranice díky zjednodušenému způsobu odbavování a používají polské 

spo e ~ 

nebo litevské doklady, protože jde o členské státy Evropské unie
l84

. Potvrdil se tak vzestupný 

d ktery' byl patrný již od roku 2002.
185 

tren , 

počet převáděných osob mezi léty 2002 a 2003 kleslo 14 %. Tradičně nejčastěji převaděči 

asistovali při přechodu hranice s Německem, v roce 2002 to bylo u 1 105 případů, následující 

rok u 837 případů. K poklesu převáděných osob došlo na hranicích se všemi sousedními státy. 

K nárůstu naopak došlo při odhalování tranzitních nelegálních migrantů ve vnitrozemí, kdy 

teprve na přechod hranice čekali (v roce 2002 tak bylo odhaleno 147 osob, v roce 2003 šlo o 

275 osob). Potvrzuje se tak celoevropský vývoj, kdy se boj s nelegální migrací přesouvá ze 

státní hranice do vnitrozemí l86 a přistupuje se k používání jiných policejních metod při boji 

s nelegální migrací. Podíl převáděných osob v roce 2003 na celkové nelegální migraci přes 

státní hranici s určitým státem nikde nepřesáhl více než 35 % (1 % s Polskem; 12,7 % 

s Rakouskem; 32,8 % se Slovenskem; 24,8 % se SRN). 

pokud je cestovní doklad zcela padělán, tzn. jde o napodobeninu existujícího cestovního dokladu nebo o 
vytvoření fiktivního cestovního dokladu nebo se jedná o cestovní doklad bianco, případně neoprávněně vyplněný 
doklad. " Policie má k dispozici na větších hraničních přechodech přístroje k odhalení takových dokladů. Jde o 
rentgeny, které jsou schopny odhalit nalepenou fotografii, přepsaná jména, data narození nebo délku platnosti, a 
dále seznamy s vzorovými pasy států světa. Pokud má policista konající službu na hraničním přechodu 
podezření, že jde o neregulérní cestovní doklad, přistoupí k podrobnější analýze za použití těchto přístrojů. Na 
hraničních přechodech většinou v rámci jedné služby slouží policista se speciálním školením pro takovou 
analýzu. Přejezd hranic za použití neregulérního dokladu tvořil do roku 2003 kolem 5% všech případů nelegální 
migrace. Údaje za rok 2004 v této oblasti nebyly bohužel dosud zveřejněny. V roce 2003 šlo o 580 případů, 
v roce 2002 o 485. Dosavadní rekord držel rok 1997, kdy neregulérní doklad použilo 2322 cizinců. 
184 

Takové jednání zmiňovali v rámci výzkumu zejména policisté z hraničního přechodu Náchod a Rozvadov. 
PI odle jejich informací funguje v Polsku padělatelská dílna, která zásobuje ukrajinský a moldavský trh. 

85N I Y Y 

e egální migrace na území Ceské republiky z pohledu Policie CR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004 
s. 22. V roce 2002 cestovalo přes státní hranice 63 Ukrajinců s neregulérním cestovním dokladem, v roce 2003 
~?6 už bylo 130 osob. V případě Moldavanů to bylo v roce 2002 28 případů, v roce 2003 62 případů. 

Po vstupu v platnost Shengenské úmluvy, která je plánována na podzim roku 2007 hraniční kontroly nebudou 
P~~Váděny vůbec. Bude to znamenat odchod policistů z hraničních přechodů (část příslušníků zůstane v útvaru 
CIZlllecké policie s hlavním úkolem bojovat proti porušování pobytového režimu, část se stane součástí jiných 
POlicejních složek - pořádkové, nebo kriminalistické policie, část odchází od policie zcela) a opuštění, resp. 
zakonzervování budov sloužících jako policejní stanice na hranicích. Čl. 2 odst. 1 Úmluvy stanoví: "Vnitřní 
~ranice mohou být překračovány na libovolných místech a neprovádějí se na nich kontroly osob. " Celý text 
Umluvy v [Vlčková 2003]. V případě naléhavé potřeby je možné dočasné obnovení hraničních kontrol. Dojde 
naopak ke zpřísnění kontrol na vnějších hranicích schengenského systému, včetně možnosti používat 
Schengenský informační systém. Více v dokumentu Dopad členství v Schengenském systému na Českou 
republiku. 2002. Fórum pro evropskou politiku. K dispozici na www.curopcurn.cz 

67 



odle státní říslušnosti 

2002 2003 
Rok 

Nelegální 
celkem z toho tj. % celkem z toho tj. % 

migraCe přes SB převáděných převáděných 

_ zjištěno osob 14741 2489 16,9 13 206 2136 16,2 

z toho nejvíce občanů 

Číny 2301 1 015 44,1 2152 1205 56,0 

Ruska 368 64 17,4 2912 290 10,0 

Indie 1190 443 37,2 442 138 31,2 

Moldavska 875 141 16,1 393 100 25,4 

Gruzie 895 96 10,7 546 76 13,9 

Iráku 228 67 29,4 105 56 53,3 

Srbska a Č. 132 26 19,7 107 37 34,6 

Hory 

Turecka 88 7 8,0 92 33 35,9 

Vietnamu 1074 174 16,2 550 27 4,9 

Srí Lanky 76 25 32,9 41 23 56,1 

Tato data potvrzují, že nelegální mIgrace Je organizovaným nadnárodním fenoménem a 

služby převaděčů hrají nezastupitelnou roli zejména při realizaci nelegální migrace z Asie. 187 

Převaděčství jako trestný čin, je činnost spočívající v organizování nedovoleného překročení 

státní hranice pro jiného, resp. umožnění nedovoleného překročení státní hranice ve smyslu § 

171a, odst. 1 a 2, příp. § 171 b trestního zákona. Pokud pachatel pouze umožní jinému 

nedovolené překročení státní hranice, hrozí mu odnětí svobody na jeden rok. V případě, že 

spáchá takový čin za úplatu, v úmyslu zakrýt jiný trestný čin nebo jako člen organizované 

skupiny, trestní zákon stanoví možnost odnětí svobody až na tři léta. 

-------------------------
187 D v v 

nes služeb převaděčů využívají zejména Cíňané a Indové, (zvláštním případem jsou Cečenci, kteří si 
organizují převádění vlastními silami). Minimálně služeb převaděče využívají Ukrajinci. 
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e 2002 bylo policií zadrženo 637 "asistujících osob," tedy převaděčů při napomáhání 
Vroc 

.' 'mU překonat státní hranici, 182 osob za to bylo trestně stíháno. Mezi trestně stíhanými 
Jme 

převažovali občané ČR (131 osob ).188 V roce 2003 bylo zjištěno celkem 584 převaděčů, 

trestně stíháno bylo 169 z nich. 189 Z vyjádření policistů ze služeben na státní hranici vyplývá, 

že pokud se jim podaří převaděče zadržet, případ dále přebírá služba kriminální policie, 

přičemž oni nejsou o výsledku trestního řízení informováni, což zpětně ovlivňuje jejich 

motivaci. 

Při výzkumu byly zaznamenány různé metody, které převaděči pro relativně bezpečné 

překonání státní hranice používali. Často dochází k tomu, že převaděč ve skutečnosti skupinu 

migrantů nebo jednotlivce při přechodu hranice nedoprovází. Migrant je v dopravním 

prostředku přivezen k blízkosti hranic, kde je mu pouze ukázán "správný směr". Záleží na 

spolehlivosti převaděčské struktury na druhé straně hranice, zda nelegálního migranta 

"převezme". Při rozhovorech s policisty bylo zaznamenáno několik případů, kdy migranti 

sami, po noci strávené v lese, policii voláním o pomoc na svoji pozici upozornili. Tito 

"bloudící" cizinci j sou často ve špatném zdravotním stavu, prokřehlí zimou a hladoví. Situace 

je ještě komplikovanější v případech rodin s malými dětmi. Některé z policejních stanic, které 

jsme navštívili, byly pro takové příležitosti vybaveny základními potravinami a hygienickými 

potřebami. Policisté také většinou disponují kontaktem na místní orgány péče o dítě nebo 

nevládní humanitární organizace. 

Převaděči také používají "trik", kdy nejdříve použijí menší skupinu migrantů jako "návnadu" 

a po jejím zadržení prochází větší skupina bez pozornosti policie, která je zaneprázdněná 

prvním případem. Na severní Moravě jsme se setkali s případem převozu migrantů ze 

Slovenska přes Beskydy na druhém sedadle terénní motorové čtyřkolky, kdy se místním 

188 N I v v 

e egální migrace na území Ceské republiky z pohledu Policie CR Služby cizinecké a pohraniční policie. 
situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.l.2004. 
~i923. Z nedovoleného překročení státní hranice v tomto smyslu bylo obviněno i II Slováků a 9 Poláků. 

Opět převažovali Češi (122 trestně stíhaných), obviněno bylo i 8 Číňanů a 7 Slováků. Pro srovnání údaje 
z poloviny 90. let [Scheinost 1995]. V roce 1993 bylo zjištěno celkem 1440 převaděčů (90% v souvislosti 
s německou hranicí). V roce 1994 přibylo českých převaděčů, poklesl podíl převaděčů ze zemí bývalé 
J~goslávie, zvýšil se podíl převaděčů ze Slovenska a výrazně méně oproti předchozímu období bylo zachyceno 
Vietnamských převaděčů. 
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lidem zdálo podezřelé, že jedním směrem jezdí jen řidič a opačným směrem vozí 

spolujezdce. Po několika průjezdech zalarmovali policii. 

V případech nelegální migrace přes hranici ruských občanů jde ve velké většině o čečenské 

uprchlíky. Nevyužívají služeb převaděčů v takové míře z toho důvodu, že celou cestu do 

západní Evropy mají podrobně naplánovanou většinou už v momentu odchodu z 

oblasti Kavkazu. Podle terénních výzkumů provedených přímo v Čečensku byla v loňském 

roce a v roce 2003 cesta přes Polsko a dále přes Český Těšín a České Velenice známá jako 

d v, , b' d' d' h t't' EU190 nejedno USl zpuso emIgrace o puvo mc s a u . 

V úkrytu v dopravním prostředku se v roce 2002 pokusilo o nelegální přechod státní hranice 

417 osob (nejčastěji šlo o Indy -146 , Číňany - 76, Vietnamce - 48 a Iráčany - 26), v roce 

2003 to bylo 312 osob (nejčastěji šlo o Číňany - 204, Iráčany - 22, Vietnamce - 15 a 

Moldavany - 11). Nejvyužívanějším dopravním prostředkem byl kamion (339 případů v roce 

2002, 212 v roce 2003), následoval osobní automobil (44 případů v roce 2002, 37 v roce 

2003) a vlak (16 případů v roce 2002, 48 v roce 2003)191. Jakje uvedeno výše, s odstraněním 

celních kontrol na hranicích po květnu 2004 se stala tato forma přepravy nejrozšířenější, 

protože přináší nejmenší riziko odhalení. Policie uskutečňuje pouze namátkové kontroly, 

190 [Srov. Rozumek 2005]. Za informace děkuji i Miriam Jevíkové, spolupracovnici Organizace pro pomoc 
uprchlíkům, která se problematice Čečenských uprchlíků dlouhodobě věnuje. Čečenská migrace po roce 2000 
směřuje zejména do Rakouska, dále i do Francia a Belgie. Česká republika v letech 2003 a 2004 sloužila jako 
území přes které vedla hlavní migrační trasa. Někteří Čečenci na našem území vstoupili do azylové procedury, 
jiní setrvali na našem území jen několik dní a cestovali individuálně. Policie ve většině případů nepřistupovala 
kjejich zajišťování, ke dni 3l.l2.2003 bylo v České republice zajištěno celkem 8 ruských občanů. (viz. 
Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční policie, situace 
do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.l.2004.s. 34) a 
nebránila tak aktivně této migrační vlně. Čečenské žadatele nevedou oficiální statistiky odděleně od ostatních 
občanů Ruska. V roce 2003 o azyl v ČR požádalo 4 852 občanů Ruské federace a tvořili tak nejpočetnější 
skupinu žadatelů o azyl, v roce 2004 to bylo I 498 žádostí. (údaje z databáze Odboru azylové a migrační politiky 
MV ČR, www.mvcr.cz ). V roce 2005 bylo obviněno z trestného činu převaděčství (§ 171a TZ) několik 
čečenský žadatelů o azyl z pobytového střediska Bělá-Jezová. Jejich řízení o udělení azylu trvalo již několik let. 
TabUlka nele ální mi race rusk' ch občanů řes státní hranice ČR: 
rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
občané 126 144 165 162 300 431 545 335 368 2912 
Ruska 

191 
V letech 2002 až 2003 bylo zadrženo celkem 33 nelegálních migrantů využívajících přepravu kamionů 

vlakem (ROLA). Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a 
Pohraniční policie, situace do 31. J 2.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS 
CPP. Praha 20.l.2004. s. 24. 
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služební psi byli podle vyjádření psovodů vycvičeni na službu na "zelené hranici" a jejich 

přeškolování na pátrání po osobách v úkrytech vozidel právě probíhá. Policie používá 

přístroje k měření kysličníku uhličitého v uzavřených prostorách, aby tak odhalila případnou 

přítomnost osob v nákladovém prostoru vozidla. Ideálním řešením podle policistů 

z hraničních přechodů by bylo zakoupit rentgenové přístroje, ,,jako to mají Američané na 

'h ~Á'k 192" hraniclC s lVleXl em. 

Opakovaně se v roce 2002 pokusilo o přechod státní hranice 1 804 osob, což tvoří 12% 

celkové nelegální migrace pro tento rok. V roce 2003 to bylo 1 520 osob. Ač jde o přibližně 

shodná čísla, mezi těmito dvěma lety došlo k 47% nárůstu opakovaných přechodů občany 

Číny (z 288 na 425). Znamená to, že po zajištění (které je v případě nelegálních migrantů 

z Číny pravidlem - Číňané obvykle nedisponují cestovním dokladem, je nutné ověřovat jejich 

identitu) opět pokračují v původní cestě a pobyt v zařízení pro zajištění tak v jejich případě 

neplní svůj základní účel - realizaci vyhoštění. Většinu kapacity zařízení v České republice 

přitom v roce 2003 zabírali právě Číňané. 193 

Právní normy regulující režim na státních hranicích jako je zákon o státních hranicích, 

readmisní dohoda a smlouvy o policejní spolupráci mezi oběma zeměmi otázku speciálního 

zacházení se žadateli o azyl neupravují. 194 Německá policie nebere na zřetel, pokud osoba 

přicházející z ČR při kontaktu s příslušníky BGS 195 projeví úmysl požádat v Německu o azyl. 

Osoby, se kterými jsem při výzkumu o této otázce hovořil, uváděly, že sice několikrát slovo 

"azyl" při komunikaci s německou policií deklarovaly, ale bylo jim vždy vysvětleno, že 

budou převezeni do ČR a o azyl budou moci požádat tam. Německé předpisy v roce 2003 

považovaly ČR za bezpečnou zemi. 196 V jednom ze spisů vedených BGS byla tato skutečnost 

explicitně citována. Je zřejmé, že se prioritně postupuje podle readmisní dohody. 

192 V . 
19 YJádření službu konajícího policisty na hraničním přechodu Rozvadov v květnu 2005. 

3 N I v v e egální migrace na území Ceské republiky z pohledu Policie CR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004. 
S19' 33. Šlo o 60% kapacitního stavu těchto zařízení. 

4 v • 

Cl. 10 readmisní dohody s Německem stanoví že: "Provádění Umluvy o právním postavení uprchlíků z 28. 
~~rvence 1951 ve znění Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků z 31. ledna 1967 není dotčeno. " 
196 Zkratka Německé pohraniční policie - Bundesgrenzschutzinspektion. 

Na rozdíl od praxe na Rakouské hranici, kde na základě judikátu Nejvyššího správního soudu Rakouska byly 
žádosti o azyl akceptovány. Rakousko v té době nepovažovalo ČR za bezpečnou zemi z důvodu skutečnosti, že 
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Policisté na hranicích udávají jako základní problém skutečnost, že nelegální migranti 

používají často falešná jména a udávají nepřesná data narození tak, aby znesnadnili odhalení 

své skutečné identity.197 Na druhou stranu tito policisté oceňují, že migranti nepoužívají 

násilí, nutnost použít zbraň při zákroku zadržení na "zelené hranici" je omezena na minimum, 

poslední pojistkou v případě rozutečení se osob po lese je podle vyjádření vedoucího 

Rozvadova varovný výstřel. Není znám případ, kdy by při tomto zákroku došlo ke zranění 

osoby překračující nedovoleně státní hranici. Průběh zadržení nejčastěji probíhá tak, že se 

nelegální migranti do poslední chvíle snaží skrýt v nočním lese, za stromem či ve křoví a když 

je odhalení nevyhnutelné, dobrovolně se vzdávají. Jsou i případy, kdy migranti samI 

kontaktují policejní hlídku, protože potřebují pomoc a nedokáží najít z lesa cestu ven. 

3.5. Scheinostův výzkum - srovnání současnosti se stavem v polovině 90. let 

Vletech 1993 až 1994 byl na území České republiky proveden Scheinostem [1995] první 

výzkum nelegální migrace na našem území. Scheinost používal dotazníkovou metodu 

s respondenty z řad policistů, státních zástupců a soudců, využil také policejní statistiky a 

informace doplňoval studiem trestních spisů a denního tisku. Přímá data od migrantů neměl 

k dispozici. 

Scheinost uvádí, že někdy převaděčské organizace nečekají na zájem migrantů, ale samy je 

v jejich domovských zemích získávají pro migraci, často za pomoci slibů o šťastném životě 

v cílové zemi. K závěru, že by čínská nebo jiná mafie aktivně vyhledávala klienty na cestu do 

Evropy, se na základě odpovědí respondentů našeho výzkumu nedá usuzovat. Impuls ze 

strany migranta je vždy primární a rozhodující při rozhodnutí o podniknutí cesty. 

Dále Scheinost upozorňuje, že zajištění nelegálního převodu do cílové země za vysokou 

úplatu nezřídka znamená naprosté majetkové zruinování běženců, kteří se pak mohou dostat 

---------------------------------------------------------------------------
žadatel mohl požádat o azyl až po uplynutí 2 let od skončení předchozího řízení. Toto ustanovení § 10 odst. 3 
~~ylového zákona je stále v platnosti. 

Pro policii to znamená nutnost provést cestu do ZZC, zaplatit tlumočníka, přepsat veškeré dokumenty. 
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do závislosti na zločineckých organizacích. Zdánlivá "služba" převaděčských organizací pro 

kteří se chtějí dostat do jiné země za vidinou bezpečí nebo snesitelnějších životních 
ty, 

podmínek, se tak může měnit v kriminalizaci migrantů - obětí. Se zneužitím migrantů ke 

trestné činnosti jsem se v praxi nesetkal. Mám za to, že zločinecké struktury rekrutují své 

členy z odlišných sociálních vrstev, nakonec ani Scheinost nepředkládá pro toto tvrzení žádný 

Ok 198 du az . 

podle údajů z počátku 90. let (asi 70% v roce 1993 a 56% v roce 1994) se většina cizinců 

pokusila o nelegální přechod státní hranice směrem z ČR během prvních tří dnů po vstupu na 

naše území. Dnes je situace značně odlišná, příprava každé akce trvá týdny i měsíce, během 

kterých migranti pobývají v uzavřených bytech a čekají na transport. 

Z výzkumů v roce 1994 vyplynuly následující skutečnosti, kurzívou jsou vyznačeny závěry 

výzkumů, na kterých jsem participoval v letech 2003 až 2005: 

198 

(1) Směr ze Slovenské republiky je hlavním pro vstup nelegálních migrantů do ČR. To 

potvrzují i současná data. 

(2) Hlavní trasa migrace směřuje do Německa, především přes Severočeský kraj. V roce 

2003 byla nejpoužívanější trasou jižní cesta do Rakouska, s výjimkou tohoto roku 

severočeský kraj potvrzuje pozici nejvyužívanější trasy pro nelegální přechod české 

státní hranice. 

(3) Hlavní část migrantů tvoří občané balkánský států, nadpoloviční většinu občané států 

bývalé Jugoslávie. Od roku 2000 přecházejí hranice nelegálně nejčastěji občané Číny, 

Ruska, Indie a Vietnamu. 

Podle poznatků z počátku 90. let šlo údajně o pašování drog a dodávky zbraní, ale tyto domněnky prokázány 
nebyly. Někteří odborníci se podle Scheinosta domnívají, že specializace na nelegální migraci je natolik výnosná 
a málo riziková, že další nelegální činnosti nejsou nezbytné. Běžnou doprovodnou činností, která se úzce váže na 
nelegální migraci, je padělání a pozměňování dokumentů (pasy, víza). Další aktivity spočívají ve snaze 
korumpovat státní úředníky. Násilí vůči migrantům není běžné, ale používá se k udržení disciplíny v organizaci 
samotné a případném boji o vliv mezi více organizacemi. Při vlastním průběhu migrace nejsou zbraně 
POUžívány. Významné riziko podle Scheinosta představuje fakt, že vybudované a fungující struktury těchto 
mezinárodních organizací pokrývající území několika států, lze v podstatě kdykoli použít k rozvinutí jiných 
nelegálních činností. 
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(4) Při absolutním poklesu zjištěné nelegální migrace se zvyšuje podíl převaděčství, tj. 

organizované formy migrace. Při posuzování této otázky je nutné zohlednit specifiku 

migrace jednotlivých národností. Statistiky uvádějí 16 % podíl převáděných osob na 

celkovém počtu nelegálních migrantů přecházejících hranice. 

(5) Služby převaděčů, resp. převaděčských organizací využívají hlavně občané států 

bývalé Jugoslávie a občané asijských států; občané asijských států také nejčastěji 

využívají falešných nebo pozměněných cestovních dokladů. Občané státu bývalé 

Jugoslávie tvoří dnes zanedbatelnou část nelegální migrace přes naše území. 

Neregulérní doklady dnes používají nejčastěji občané Ukrajiny a Moldavska. 

(6) Mezi zjištěnými převaděči převládají Češi, roste počet Slováků, naopak se snížil podíl 

Jugoslávců a Vietnamců. Dnes tvoří naprostou většinu zadržených převaděčů Češi, 

s velkým odstupem následují Číňané a Slováci. 

(7) Počet trestně stíhaných osob je v poměru k počtu zjištěných převaděčů relativně nízký. 

V současnosti je asi 30 % dopadených převaděčů trestně stíháno. 

(8) Ve vztahu k celkovému počtu osob zadržených při přechodu ve směru z České 

republiky vzrostl podíl osob vrácených z Německa. Podíl osob vrácených německými 

orgány dominuje statistikám i v současnosti. Nadále platí, že hranice s Německem je 

jediným úsekem, kde je úspěšnější v odhalování nelegální migrace policejní orgán 

sousedního státu. 

(9) Přes poměrně značný počet vyslovených zákazů pobytu není účinnost tohoto opatření 

zřejmě příliš vysoká z důvodu jeho nerespektování ze strany migrantů. V současnosti 

dochází k zajišťování osob, jejichž identita není zřejmá a které by v polovině 90. let 

překročily hranice v opětovně krátké době, jak na problém upozorňuje Scheinost. Ke 

skutečné realizaci správního vyhoštění tedy dochází v současnosti častěji. 

K opakovaným nelegálním přechodům dochází podle statistik v asi 12% případů199. 

(10) Vzrůstá počet případů zneužití žádosti o azyl s následným pokusem o nelegální 

přechod hranic. Statistiky neanalyzují nelegální migraci s ohledem na kategorii 

-199 ----------

.. Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
Sltuace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004. 
s.25. 
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žadatelů o azyl. K další tranzitní migraci žadatelů o azyl dochází. Jde zejména o 

v, v v 200 
občany Ony a Cecence . 

(11) Existenci organizací zabývajících se organizováním nelegální mIgrace lze 

k , 201 'T' ' I" . v, h d považovat za pro azanou . loto tvrzem vyp yva 1 ze soucasnyc at. 

(12) Ubytování migrantů je zajišťováno ve větších městech nebo v blízkosti hranic. 

Migranti často vůbec nevědí, zda jsou v bytě či domě, v urbánním či rurálním 

prostředí. Často mají i nepřesné informace ohledně státu, ve kterém se právě 

nacházejí. Podle poznatků policie je s dnešními možnostmi mobility základní motivací 

utajení skupiny migrantů. Proto jsou k ubytování využívána i menší sídla ve 

vnitrozemí. 

(13) Lze vyvodit obvyklou strukturu převaděčské orgamzace (výkonná úroveň -

převaděč202 , dopravce203
, ubytovatel; nižší článek řízení - organizátor, případně jeho 

český společník; vyšší článek řízení, který sídlí mimo území ČR). V průběhu výzkumu 

nebyly zjištěny skutečnosti, které by v rámci charakteru organizační struktury 

převaděčské organizace svědčily o opaku. 

(14) Taxy za služby spojené s nelegální migrací odpovídají údajům z jiných 

pramenů a dokládají značné zisky organizátorů. Podle výzkumů je obvyklá cena za 

převoz do Evropy z Číny nebo Indie pět až deset tisíc dolarů. Otázka možného 

200 Pokud žadatel o azyl během řízení nelegálně migruje mimo Českou republiku, je řízení o udělení azylu 
zastaveno ve smyslu § 25 písm. g) azylového zákona. "Řízení se zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu 
v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu nebo se o neoprávněný vstup na území jiného státu 
pokusil. " 
201 S h . c emost dodává, že u těchto organizací je jejich výrazným rysem mezinárodní prvek. Tyto organizace byly 
prokázány u migrace z Asie; pokud jde o migraci z Balkánu, nebyla širší organizovanost jednoznačně prokázána. 
V případech s mezinárodním prvkem (zapojením cizinců do trestné činnosti) figurovali Češi vždy v podřízených, 
výkonných rolích. To platí pravděpodobně i dnes, zajištění Číňané uvádějí, že se s českými převaděči prakticky 
nesetkávají, policie hovoří o jednotlivcích, kteří jsou buď řidiči kamionů nebo jiného dopravního prostředku 
(Případ motokrosové čtyřkolky ve Velkých Karlovicích). Také v případě obviněných čečenských převaděčů 
z letošního roku 2005 byli Češi na nejnižším stupni organizované skupiny. V těchto výkonných rolích 
(převaděčů, dopravců) převládají osoby mladŠÍ, z naprosté většiny muži. Cizinci, kteří vystupují jako 
?rganizátoři (na nižší úrovni) bud' znají české prostředí, nebo používají kontaktní osoby z řad Čechů (nezřídka to 
!~~u ženy); tyto kontaktní osoby z pravidla pocházejí z kriminálního prostředí nebo se pohybují najeho okraji. 

Převaděči podle Scheinosta v 90. letech obvykle používali své vyzkoušené cesty přes hranice (místní 
~pecializac.e ).v Jednotlivé organizace měly své cesty přes "zelenou hranici" a nedovolovaly jejich využití 
onkurencl. Ceští převaděči a dopravci pracovali pro organizace řízené cizinci. Individuálně působící převaděči 

~~enapojení na organizace) již téměř po roce 1993 vymizeli. 
Dopravci v polovině 90.let zajišťovali přepravu migrantů z míst přechodného ubytování ke hranici, případně 

po přechodu hranice odvoz ze smluveného místa hlouběji do vnitrozemí. Byli to většinou taxikáři a soukromí 
~opra~c~, kteří nabízeli své služby migrantům a dováželi je ke hranicím. Dnes je pravidlem přímý převoz přes 
ramcm přechod. 
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regresivního vývoje výše poplatku v souvislosti s niUím rizikem odhalení v důsledku 

odstranění celních kontrol na vnitřních hranicích nových členských států Evropské 

unie od května 2004 je řešena v předchozí kapitole. 

(15) Jedním ze závěrů Scheinostovi studie je hypotéza, že zpřísněná legislativa má 

obecně za následek zintenzivnění činnosti převaděčských organizací a růst podílu 

převáděných osob na celkovém počtu migrantů. Projevuje se i na volbě tras. Pokud 

tato premisa platí i dnes, znamenalo by to, že oficiální statistiky a jejich čísla svědčící 

o poklesu přílivu nelegálních migrantů neodpovídají reálné situaci na hranicích. 204 

Hranice České republiky s Německem a Rakouskem jsou dnes shengenskými 

hranicemi EU 

(16) Schneinost konstatuje, že živelná, individuální mIgrace ztrácí na významu a 

hlavní roli přebírají organizace fungující po celé trase migrace z domovských zemí až 

na místo určenÍ. Organizace podle všeho již zlikvidovaly individuální konkurenci a 

české struktury operující izolovaně pouze na území ČR?05 Češi, kteří se v počátcích 

nelegální migrace pokoušeli o organizování, byli cizími a zkušenějšími zločineckými 

skupinami vytlačeni. Kontakty na převod vyhledávané až u nás jsou dnes naprosto 

výjimečné. Platí zásada, že s rostoucí vzdáleností země původu roste organizovanost 

204 Z vyjádření cizinecké policie vyplývá, že možnost, že v současnosti se policii podaří zachytit menší procento 
nelegálních migrantů než dříve, je reálná. V souvislosti se zánikem obchodních bariér v EU dochází k volnému 
pohybu zboží, a tak známé fronty kamionů z hraničních přechodů v květnu 2004 zmizely. Policisté udávají, že 
obecně jen minimum migrantů prochází přes zelenou hranici. "Takový král Šumavy, to už je jenom pohádka, " 
řekl jeden z policistů z Rozvadova při řízeném rozhovoru. Kamióny jsou zaplombované, kontrola je pouze 
namátková. Služební psi byli cvičeni na volný terén, nyní dochází kjejich výcviku na detekci osob v autech. Je 
pravděpodobné, že procento nelegálních migrantů, které se při současné podobě kontrol podaří odhalit, je řádově 
nižší než před vstupem České republiky do Evropské unie. Projevuje se to právě v zařízeních, kde až na výjimky 
vymizeli Indové a dramaticky poklesl i počet Číňanů. V souvislosti s občany Indie může být důvodem zklidnění 
politické situace v Indii, ale v případě Číny si lze pokles vysvětlovat pouze menší úspěšností policie při 
odhalování nelegálních přechodů. 
205 S h . • c emost zmiňuje článek v Ceském Slovu uveřejněný na pokračování dne 8. a 15.10.1994, který popisuje 
zkušenost bývalého převaděče s velkou organizací. Informátor uvádí, že s převáděním začali ve tříčlenné 
skupině od roku 1991. Jako převaděč využíval své znalosti terénu, získané během vojenské služby u Pohraniční 
stráže. Druhý společník - přítel z vojenské služby - působil jako řidič. Vedoucí skupiny, vysokoškolsky 
vzdělaný a se znalostí cizích jazyků zajišťoval kontakty (klienty vyhledával na letišti nebo na vlakových 
nádraŽích). Informátor popisuje, že v letech 1991 a 1992 bylo převádění de facto bez rizika, ostraha hranic 
vlastně nefungovala. Za noc údajně uskutečnil i tři přechody, nejčastěji doprovázel skupiny kolem šesti osob. 
Cena za převod byla 200 USD za osobu (40 % inkasoval šéf, 25 % převaděč a řidič; 10 % financí bylo určeno na 
pokuty, úplatky a zajištění ubytování pro běžence). Po několika letech přišla konkurence v podobě rozsáhlejší 
organizace, která se pokusila tři Čechy připojit. To oni odmítli, protože by to znamenalo menší zisky. Následky 
b~ly tvrdé. Vedoucí byl zbit s trvalými následky, řidič po fingované dopravní nehodě přišel o řidičský průkaz a 
prevaděč jen se štěstím unikl zadržení na hranici, když o jeho činnosti dostala policie udání. Podobným 
způsobem byly pravděpodobně v polovině 90. let zpacifikovány i ostatní nezávislé, čistě české převaděčské 
skupiny. 
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migrace. Proto už od počátku převládá u migrantů z Asie. Není prakticky možné, aby 

izolované české zločinecké struktury mohly organizovat celou cestu z Asie do Evropy. 

U této migrace je pravděpodobná existence několika center řízení, dislokovaných 

v jednotlivých zemích trasy, které navzájem spolupracují. 206 

(17) Pro případ zadržení skupiny na hranicích mají téměř všechny orgamzace 

připraveny legendy, které migranti i převaděči uplatňují. Dodržování legendy je 

vynucováno strachem z možné odvety organizace. Převaděčská organizace je často 

zároveň jediným kontaktem migranta v dané zemi a zárukou pokračování cesty. 

Příběhy zajištěných migrantů se velice často shodují v závislosti na době jejich 

příchodu do zajišťovacího zařízení. 207 Jedna skupina Číňanů v pohovoru o žádosti o 

udělení azylu příp. při policejním výslechu na hranicích udávala, že přišli o veškerý 

majetek kvůli povodni. Jiná skupina deklarovala, že mají neshody se starostou vesnice, 

další že jsou pronásledováni kvůli příslušnosti k hnutí Falun Gong. V roce 2003, kdy 

byly zajištěny početné skupiny Indů, zase tito lidé konstatovali, že zabili souseda kvůli 

sporům o zemědělskou půdu. 208 Nejvíce paradoxní byla právě ta skutečnost, že stejný 

příběh udávaly desítky lidí. 

(18) U Číňanů se nemajetní migranti údajně zavazují k úhradě taxy formou určené 

práce pro organizaci. Podle vyjádření respondentů z roku 2003 trvá odpracování cesty 

kolem tří let. 

(19) Lhůta pro zajištění je často nepostačující (i přes možnost postupu podle tzv. 

vyhošťovací vazby až do 30 dnů podle zákona o policii č. 283/1991 Sb., § 15, odst. 

2,3 za účelem zjištění totožnosti). Stejně problematická je praktická realizace zákazu 

pobytu (v případě, že zadržená osoba nemá cestovní doklad, není ani kam zákaz 

vyznačit). Od roku 1998 funguje v České republice detenční systém, kam může být 

nelegální migrant umístěn až na 180 dní a policie je v této lhůtě oprávněna cizince 

206 ~. 
Pnsun klientů (migrantů) je zajišt'ován dalšími organizačními články, které předcházejí na trase. 

Organizátorům je známo kdy a kolik klientů přijede a pro ně se zajišt'uje ubytování. Respondent pan R. se zmínil 
o skutečnosti, že během pobytu na Slovensku byla část skupiny odhalena. K migrantům se naopak připojila jiná 
~~uPina Číňanů, kteří byli propuštěni ze slovenské detence Medvedov. 

Na tuto skutečnost v neformálním rozhovoru s autorem v červnu 2005 upozorňovala i pracovnice Odboru 
~~YloVé a migrační politiky, rozhodující žádosti o udělení azylu podané v ZZc. 

Vzpomínám si na opravdové roztrpčení jedné kolegyně, která s těmito "vrahy" strávila osamoceně 
v konzulární místnosti zařízení v Bálkové několik dlouhých minut, když jsem se musel při poskytování právního 
poradenství na několik okamžiků vzdálit. 
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deportovat (srov. kapitolu o správním vyhoštění a zajištění). Oproti situaci v polovině 

90. let tak policie dostala do rukou účinnější nástroj pro boj s nelegální migrací. 

(20) Nikdo z expertů, na jejichž dotazníkových odpovědích Scheinost konstruoval 

svůj výzkum, nebyl toho názoru, že by se převaděčské skupiny snažily vybudovat 

svoje základny přímo v táborech. V roce 2005 bylo z trestného činu nedovoleného 

překročení státní hranice trestně stíháno několik osob, které jako žadatelé o azyl 

pobývaly v azylovém středisku. Existence kontaktu mezi převaděčskými organizacemi 

a PoS je tak pravděpodobná. 
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4.l\1.igrační sítě 

Vnímání globálních vazeb jako sítí propojujících světové metropole prezentuje ve svém díle 

švédský urbánní antropolog Ulf Hannerz [Srov. Uherek 2003: 210 - 211]. Strategie způsobu 

., hodu do České republiky jako do cílové země je většinou závislá na intenzitě kontaktů pne 

sjiž dříve zde usazenými krajany. V případě tranzitní migrace jsou migračním mostem 

umožňujícím překonání institucionálních i geografických překážek na cestě do a z České 

republiky organizované převaděčské skupiny. Teorie sítí [Šišková 2001: 74]: "Zdůrazňuje 

v migračním procesu význam mezilidských vazeb, kdy již dříve v cilové zemi usazení krajané 

snižují dalším spřízněným příchozím cenu a risk z pobytu, a naopak zvyšují očekávané zisky, a 

tím také zvyšují pravděpodobnost stěhování." V naší práci je třeba zmínit i migrační 

klasifikaci Andrease Demutha [cit. dle Uherek 2004: 48 - 49], která svými analytickými 

koncepty pomáhá kategorizovat současný migrační pohyb. Demuth vychází z dichotomie 

dobrovolné a nucené migrace. Dobrovolnou migraci dále dělí na pracovní, řetězovou (migrace 

za účelem sjednocení rodiny), neimigrační (dočasná migrace za účelem studia, výzkumu 

apod.) inovační (jde o migraci za účelem zlepšení životních podmínek, sociálního 

zabezpečení atd.). Migraci násilnou Demuth dělí na migraci zapříčiněnou mezilidskými 

vztahy a migraci způsobenou živelnými katastrofami, jakými jsou sucha, povodně a z nich 

vzniklé hladomory nebo sopečná činnost a zemětřesení rezultující do podobných 

humanitárních krizí. Násilná migrace jako výsledek mezilidských vztahů je rozdělena na 

migraci způsobenou masovým porušováním lidských práv (v takovém případě je mezinárodní 

ochrana zaručena Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlíků) a migraci jako 

důsledek občanské války. 

4.1. Ukrajinská migrace optikou detencí 

Podle statistických údajů OECD je Česká republika nejvýznamnější cílovou zemí migrace 

z Ukrajiny.V roce 2002 bylo v českých detencích umístěno 870 Ukrajinských občanů (26 % 

celkového počtu zajištěných cizinců), v roce 2003 šlo o 511 Ukrajinců (23% celkového 

počtu). V současnosti tvoří Ukrajinci nejpočetnější skupinu zajištěných cizinců v Bálkové. 

79 



Situaci ukrajinských "zarobitčanů" analyzuje např. Červinka [2004],209 když pracovně operuje 

s pojmem celková pověst imigrační země, kde k tradičním pull faktorům21O (vysoké HDP, 

vysoká úroveň vzdělání lokální populace211 , počet migrantů usazených v dané zemi, podpora 

imigrace ze strany státních orgánů) přidává nutnost znalosti způsobu, jak do imigrační země 

vycestovat a jak [Červinka 2004: 142] "tam dále fungovat. " Černík [2004: 69] vidí jako 

hlavní důvody příchodu pracovních migrantů z Ukrajiny do České republiky podobnou 

kulturu, sdílení hodnot postsocialismu, nízkou jazykovou bariéru, stabilitu, připojení České 

republiky k Evropské unii, blízkou geografickou polohu a modernizaci českého hospodářství, 

která si vyžaduje mobilní kvalifikovanou i nekvalifikovanou pracovní sílu. Mezi push faktory 

řadí [2004: 74] ekonomický úpadek, katastrofální stav zdravotní péče, masovou 

nezaměstnanost a ztrátu osobní perspektivy. 

Nelegálně pracující migranti ze zemí bývalého SSSR zajištění v Bálkové nejčastěji pro vstup 

do České republiky použili turistické vízum s maximální dobou platnosti devadesáti dnů (tzv. 

voucher), řada z nich disponovala i pracovním vízem.212 V záležitostech spojených 

s pobytovým povolením spoléhali na klienty.213 Pracovní migranti ze zemí bývalého SSSR 

209 Prací o ukrajinské pracovní migraci v ČR vznikla celá řada. Více v textu Uherek, Z. (sestavil). Migrace do 
České republiky. sociální integrace a lokální společnosti v zemích důvodu (prostor bývalého SSSR a slovenští 
Romové). Výzkumná zpráva Etnologického ústavu akademie věd. 
210 Push - pul! faktory jako determinanty migračního chování rozpracoval Clifford 1. Jansen a Everett S. Lee 
[Uherek 2004]. Jde o dodnes používaný koncept pro analýzu migrace. Mezi push faktory řadíme válku, chudobu, 
politickou perzekuci, etnickou nebo náboženskou diskriminaci (jde vlastně o důvody pro udělení azylu, které 
jsou však definovány v mezinárodním právu dosti úzce, s přidáním ekonomický důvodů). Pul! faktory 
charakterizují přitažlivost určitého území pro příchod migrantů. Jde o možnost práce a vyššího výdělku, mír, 
příbuzné atd. Do výsledné rovnice vstupují další proměnné v podobě překážek, které naopak migraci demotivují 
(geografická distance, vízová povinnost, izolovanost od původních kulturních vzorců). Některými z těchto 
překážek se v naší práci zabýváme (represivní aktivita policie na hranicích mezi státy, opatření k uskutečnění 
~~dobrovolného návratu migranta zpět do země původu). 

Vysoká úroveň vzdělání přitahuje podle tzv. Teorie dvojího pracovního trhu (Dual labour market theory) 
migraci, protože generuje poptávku po pracovní síle v sekundárním pracovním sektoru (jež charakterizuje malá 
atraktivita, nízké mzdy, nestabilní podmínky a malá pravděpodobnost zlepšení podmínek i kariérního růstu). 
mrov. Šišková 2001: 74]. • 

"Legální pracovní vízum do Ceské republiky na půl roku přijde na 550 dolarů - to je téměř dvojnásobek 
~aciální ceny. " (Livínský, Kočík 5.12.2003). 

O těchto zprostředkovatelích práce a spojovacím článku mezi pracovníkem a nelegálními strukturami více 
v textu Červinky [2004: 127 - 131], Černíka [2004: 71; 82 - 85] a Uherka [2003: 203] nebo v přepisu biografie 
pana M. v příloze. Jde o občany států bývalého SSSR, kteří v České republice žijí delší dobu, mají zde firmu, 
bankovní účet, disponují kontakty na subjekty hospodářské činnosti. Zvládají vyřízení pobytového povolení, 
dokáží zajistit adresu trvalého bydliště nebo zajistit bydlení na ubytovně. Na oplátku inkasují část mzdy. Funkce 
"předáků", kteří zajišťují pracovní příležitosti a podmínky pracovní činnosti, má v prostoru bývalého SSSR 
velkou tradici (brygadyr). Skupiny pracovníků bez stabilního pracovního poměru k určitému podniku (sabašnici) 
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tedy přijíždějí do České republiky legálně, nevyužívají služeb převaděčů. 214 
Jejich migraci lze 

v vážně charakterizovat jako kyvadlovou (cirkulace, "pendlerství"), tedy mají zájem se po 
pre 

určité době vrátit bez sankce do vlasti a opět mít možnost pokračovat v ekonomické aktivitě 

na našem území. Větší část těchto pracovníků tedy nehledá v České republice stabilní 

pracovní místo s vysokým příjmem a perspektivou se u nás trvale usadit. Tito migranti 

investují do zvýšení svého sociálně - ekonomického statusu v zemi svého původu. 

Nejčastější cesta ukrajinských dělníků do České republiky vede přes Polsko, používají se 

dálkové autobusy. Pokud pobývají v České republice po uplynutí platného víza a jejich 

nelegální pobyt není odhalen na území, ale až v případě návratu do země původu, policie 

většinou k zajištění nepřistoupí. Migrantovi je na hranicích vystaveno rozhodnutí o správním 

vyhoštění podle charakteru přestupku a je nucen vycestovat ve lhůtě stanovené výjezdním 

příkazem (bývá to nejčastěji jen doba jednoho až tří dní) vystaveným policií na hranici. 

V případě že migrant chtěl cestovat přes Slovensko, není mu pokračování v cestě umožněno, 

Slovensko vyžaduje pro vstup na své území platné vízum. Ukrajinští občané tak zpravidla 

používají i zpáteční cestu přes Polsko, kde dostanou vstupní vízum na hranicích s Českou 

republikou. Někteří z ekonomických migrantů se snaží do České republiky vrátit i v případě, 

že zákaz pobytu dosud platí. Používají k tomu cestovní doklady vydané na jiná jména (ženy si 

často nechají vystavit cestovní doklad na jméno za svobodna), aby při hraniční kontrole 

nemohla policie vyslovený zákaz pobytu vyhledat ve své databázi. 

Podle vyjádření policistů by bylo nelogické zajišťovat osobu, která tím, že se dobrovolně na 

hraniční přechod dostaví, ukazuje zjevný úmysl zemi opustit. K zajištění se přistupuje 

v případě, že osoba již určité pobytové problémy v minulosti měla (správní vyhoštění již bylo 

dříve uděleno) nebo není známá totožnost migranta.2lS Do doby, než je totožnost potvrzena 

vedené zkušeným vedoucím odcházely z evropských částí SSSR na Sibiř či do střední Asie hluboko před 
~~zpadem ~SSR v roce 1991. 

Podle Ceského statistického úřadu bylo v roce 2002 zadrženo na česko - slovenské hranici 166 osob 
Ukrajinské národnosti, v roce 2001 to byli pouze dva Ukrajinci. Nelegální způsob cestování je tak ukrajinskými 
občany používán spíše k cestě dále na západ. V roce 2002 bylo kvůli nelegálnímu přechodu státní hranice 
s~ěmeckem zadrženo 559 Ukrajinců, v roce 2001 šlo o 758 Ukrajinců. V případě Rakouska šlo o 166 resp. 184 
pnpadů 
215 . 

V otázce nelegálního zaměstnávání občanů Ukrajiny v České republice je možné v nejbližší době očekávat 
z hlediska pracovní migrace pozitivní vývoj. Po návštěvě českého prezidenta Klause v červnu 2005 na Ukrajině 

81 



zastupitelským úřadem, pobývá migrant v detenci, a to i v případě, že chtěl zemi dobrovolně 

opustit. Konečně, v současnosti je mezi zajištěnými v Bálkové mnoho osob, které se chtějí do 

země původu dobrovolně vrátit a pouze čekají na potvrzení své identity ambasádou. 

podle vyjádření respondenta, pana M. bylo v 90. letech usadit se na českém pracovním trhu 

JI1Ilohem snadnější. Nejdříve přicházeli pouze pracovníci ze Zakarpatské Ukrajiny, 

nedocházelo k zajišt'ování těch, kteří si pobyt prodloužili216
. Na turistické vízum bylo možné 

vracet se za výdělkem několikrát do roka. Dnes za prací do České republiky migrují podle 

respondenta M. i lidé z jiných část! země. Zdrojové oblasti se posunují dále na východ 

[Drbohlav, Lukšíková 2004]. 

a setkání s prezidentem Juščenkem dochází k přípravě mezistátní dohody o zaměstnávání, která by měla snížit 
počet nelegálně pracujících Ukrajinců u nás. V souvislosti s ukrajinskými událostmi z prosince 2004 a 
politickým vývoj em v této ~emi lze zaznamenat náznaky nového přístupu na evropské i národní úrovni 
k Ukrajině a jejím občanům. Ceské Ministerstvo zahraničních věcí (prohlášení z 28.prosince 2004, k dispozici na 
www.mzv.cz). se vyjádřilo ve smyslu uvítání demokratického průběhu opakovaného kola prezidentských voleb a 
vítězství pana JuŠČenka. Byla také přijata rezoluce Evropského Parlamentu P6 _ T A-PROV(2005)0009 ze dne 
13.ledna 2005. Jde o první oficiální dokument Evropské unie, kde je deklarováno že a) sousedská politika není 
ve vztahu Evropské unie a Ukrajiny postačující b) je nutno aplikovat nové přístupy spočívající v absolutním 
právu Ukrajiny využít Článku 49 Smlouvy o Evropské unii, podle kterého může jakýkoli evropský stát požádat o 
členství. Tato rezoluce byla přijata 467 hlasy evropských poslanců, tzn. více než 2/3 z jejich celkového počtu. 
Pro rezoluci hlasovali i čeští zástupci. Mimo jiné v této rezoluci v odstavci číslo 12 Evropský parlament "apeluje 
na Radu a Komisi, aby zvážila uvolnění víz s Ukrajinou". Při návštěvě předsedy ukrajinského parlamentu 
Volomydyra Lytvyna v České republice se po setkání dne 9.února 2005 prezident Václav Klaus vyjádřil 
vpozitivním smyslu o práci ukrajinských občanů v České republice a zároveň dodal, že zůstává problémem 
skutečnost ilegality velké části těchto pracovních vztahů. V zařízeních pro zajištění cizinců se však stále objevují 
případy, kdy došlo k zajištění ukrajinských občanů, kteří pobývali v České republice řadu let a měli silný vztah 
k českým občankám, případně byli otci jejich dětí. Účelem této práce je i zdůraznění potřeby zohlednit 
skutečnost, že na Ukrajině došlo ke změně politické situace a uplatnit toto hledisko při rozhodování o zajištění 
občanů Ukrajiny. Znamená to v odůvodněných případech důsledně aplikovat § 119 odst. 5 cizineckého zákona 
(nepřiměřený zásah do soukromého nebo rodinného života) a pokud možno dávat přednost jiným prostředkům 
správního práva, nežje zajištění za účelem správního vyhoštění. Důkladné poučení o způsobu legalizace pobytu, 
popř. nutnosti vycestovat, nutnosti kontaktovat zastupitelský úřad a vysvětlení možných následků v podobě 
neradostné reality v zařízeních pro zajištění cizinců by dle mého názoru vedlo k poklesu porušování režimu 
pObytu ukrajinskými občany. I s ohledem na finanční náklady zajištění by bylo efektivnější více využívat 
ostatních, k osobě cizince citlivějších, opatření. Je možné se na tomto místě zmínit o případech, kdy byl cizinec 
r~zhodnut vycestovat ve lhůtě dané výjezdním příkazem, ale kvůli nutným osobním záležitostem tuto lhůtu 
prekročil. Když je v krátké době po uplynutí této lhůty kontrolován policií a následně dobrovolně žádá o návrat 
do země původu ze zařízení pro zajištění cizinců, celý proces trvá týdny i měsíce. Je zřejmé, že ve většině 
případů dlouhodobě pobývajících a nelegálně pracujících občanů Ukrajiny tito neohrožují bezpečnost České 
republiky ve smyslu § 124 odst. 1 cizineckého zákona, jejich hlavním motivem je snaha o zlepšení soukromé 
~nančn~ situace, příp. partnerské vztahy. Zohlednění konkrétních důvodů, proč se občan Ukrajiny dostal na 
uzemí Ceské republiky do nelegálního postavení, včetně možné ztráty či nemožnosti disponovat s cestovním 
~I~kladem v důsledku krádeže, by mělo hrát významnou roli v řízení o zajištění při hledání alternativ k detenci. 
J Nejstarší zařízení pro zajištění cizinců v České republice, ZZC Bálková, bylo zprovozněno dne 5.11.1998. 
eho účelem bylo zpočátku omezit svobodu pohybu migrantům zadrženým na německých hranicích, protože 

opakOvané pokusy zadržených migrantů o průchod narušovaly dobré sousedské vztahy obou zemí. Tato 
Informace pochází s rozhovorů s vedením ZZC Bálková. 
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Při fungování současného detenčního systému tvoří Ukrajinci podstatnou část osazenstva 

"Yt'ovacích zařízení. Co je vede k tomu, že riskují policejní represi v podobě pobytu 
za]lS 

v zařízení, které svým charakterem připomíná vězení? Podle respondentů není známost 

deportační instituce mezi ukrajinskými dělníky rozšířená, podstatnou roli hraje i snaha vydělat 

co nejvíce peněz bez ohledu na uplynutí platnosti pobytového dokumentu, spoléhání se na 

štěstí, že policie nebude dotyčného kontrolovat a určitá lehkovážnost, se kterou tito migranti 

přistupují k úřadům a oficialitám. Černík [2004: 82] k tomu konstatuje: "Právo v zemích 

bývalého SSSR mělo a často stále má nižší autoritu než politická moc a klientistické sítě. Tato 

realita ovlivňuje postoje a výši právního povědomí pracovních migrantů z těchto zemí v éR. 

Neznalost nuancí Zákoníku práce, zákona o pobytu cizinců a dalších právních úprav vede 

migranty do sféry ,čornych, '(zdůrazněno cit. autorem) tj. ilegálních nebo pololegálních 

pracovníků. Neznalost a nedůvěra pracovních migrantů v právní řád a ve vlastní schopnosti 

měnit svojí situaci v zahraničí k lepšímu udržuje funkční klientský systém." Klient může 

zneužít svého postavení. Disponuje nástroji, které udržují jeho pracovníky v závislém 

postavení. Jde o výhružky, v krajních případech o přímé násilí. Je schopen ukončit legální 

pobyt závislého migranta v České republice a vystavit ho tak nebezpečí zajištění. 

Podle vyjádření policistů, se kterými jsem během své praxe právního poradce mluvil, není 

spoléhání se na služby klienta při vyřizování pobytových povolení nutné. Politikou cizinecké 

policie není bránit cizincům, kteří zde práci mají, v jejím vykonávání. Přes určitou složitost 

vyřízení pracovního víza, resp. jeho prodloužení z území České republiky, nejde pro 

individuální migranty o zcela nesplnitelný požadavek. Na stanicích cizinecké policie je vždy 

přítomen některý z policistů, který rusky rozumí a jeho povinností je v případě nejasností 

poskytnout správné informace. Skutečnost je však stále taková, že mnoho pracovních 

migrantů ponechává vyřízení svých "papírů" na zprostředkovatelích, kteří těží z jejich 

ink:ompetence. Současný systém bohužel funguje tímto způsobem. Roli sehrává i fakt, že 

v případě nelegálního pracovníka český zaměstnavatel snižuje náklady svého podnikání a tedy 

většinou ani on nemá zájem na zprůhlednění systému a legalizaci pracovního poměru. 
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" Čínská migrace optikou detenci 
4.~· 

Mezi nejčastěji zajištěné cizince patří migranti z Asie, zejména Číňané. Jejich migrace má 

spíše dlouhodobý a selektivní charakter, převládají zde stimuly "pUll,,217. V roce 2002 bylo 

zajištěno 676 občanů Číny, tj. 20 % všech zajištěných. V roce 2003 to bylo 796 Číňanů, tedy 

36% všech zajištěných. V těchto letech bylo zajištěno dohromady 444 Vietnamců a 474 Indů. 

Jedním z cílů této práce je popsat migrační trasy z Asie vedoucí přes Českou republiku a 

zprostředkovat zkušenost, kterou migranti na cestách zakusili. 

Jak je uvedeno v předcházejících kapitolách, jedním z důsledků vstupu České republiky do 

Evropské unie byl takřka naprostý přechod organizovaných forem migrace na přepravu osob 

v úkrytu vozidel, namísto přechodu po "zelené hranici". Riziko odhalení se výrazně snížilo a 

s tím i počet zajištěných "tranzitních migrantů". V období leden až červenec 2005 bylo 

v Bálkové zajištěno pouze sedmdesát jeden Číňan a dva Indové. Ve srovnání s předchozími 

lety jde o několikanásobný pokles. Další výzkumy by měly potvrdit hypotézu utvořenou na 

základě rozhovorů s čínskými respondenty panem R. a panem D., a sice že v důsledku snížení 

rizika odhalení nelegální migrace na hranicích evropských zemí došlo k poklesu ceny 

zprostředkování cesty z Číny do Evropy. Tito respondenti uváděli jako cenu své cesty 

zaplacenou převaděčské organizaci patnáct tisíc ji.ianů, což je asi třicet tisíc českých korun. 

Respondenti, se kterými jsem spolupracoval v roce 2003, udávali cenu pět až deset tisíc 

dolarů. Zda došlo v posledním roce k vývoji v ceně přesunu z Číny do Evropy, by měl 

falzifikovat dalŠÍ výzkum na větším vzorku informátorů. Tento pokles je možné vysvětlit i 

odlišnou strategií, kdy v individuálních případech dochází k definitivnímu zaplacení ceny za 

transport až po několika letech, které si migrant převaděčské organizaci "odpracoval". Řešení 

může být i jednoduché. Informátoři třeba nemluvili pravdu. Bez integrace do čínské komunity 

mimo záchytné zařízení není možné tato tvrzení ověřit. 

-217 ---------

O vlivu ambivalentního vztahu push a pul! faktorů na komunity v místě původu srov. [Bogue,cit. dle Uherek 
2004: 47]. 
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Ekonomické důvody jsou hlavní motivací čínské migrace. Zajištění občané Číny v Bálkové 

. muži v produktivním věku od osmnácti do čtyřiceti let stáří. Pocházejí z venkovských 
JSou 
oblastí s nízkou životní úrovní. Mají většinou pouze základní vzdělání, při své praxi právního 

poradce jsem se setkal i s několika negramotnými. Jejich rodiny často musely prodat část 

půdy nebo domu, aby jim cestu do Evropy zajistily.218 Jiní jsou sirotky a cestu jim zaplatí 

vzdálený příbuzný nebo opatrovník. V naprosté většině případů není České republika cílovou 

zemí těchto migrantů. Podle několika respondentů je častým cílem současné čínské migrace 

Itálie nebo Holandsko. Podle mých zkušeností absolutní majorita čínských migrantů po 

propuštění ze zařízení pokračuje v cestě na západ. Během detence se policii podaří vyhostit 

pouze několik jednotlivců. Nedobrovolně deportovaných je obvykle stejný počet jako těch, 

kteří se k návratu rozhodnou sami. 219 Policie nemá čínskou migraci v pod kontrolou, 

z rozhovoru s ředitelem cizinecké policie ve městě P. vyplynulo, že ani policie nemá 

informace, kam propuštění Číňané Gsou bud'to v právním postavení žadatelů o azyl nebo je 

jim vystaveno výjezdní vízum) z českých detencí dále migrují. 

Mladí rolníci nevidí v životě na čínském venkově perspektivu a odcházejí22o . Obuchová 

[2002] ve svém výzkumu prokázala, že čínská komunita na území České republiky přichází 

pouze z určitých specifických regionů, které tradičně generují migraci. Nezvolili alternativu 

vnitřní migrace do některého z čínským měst, výdělek dosažitelný v Evropě je údajně 

finančně zajímavější. Jsou připraveni finančně rodinu podporovat, mnozí se po určité době 

chtějí do Číny vrátit. Část čínských migrantů zajištěných v Bálkové opouští zemi původu 

kvůli hrozícímu trestnímu stíhání nebo ze strachu přes státními úřady. Prchají i stoupenci 

životní cesty FLG. V ZZC Bálková jsem se setkal i s novinářem, panem V., který byl nucen 

Čínu opustit kvůli svým politickým názorům. Čínští migranti, kteří cestují pozemní cestou, 

218 
219 Matka respondenta H. z Vietnamu dokonce p~odala veškerý majetek a odešla do domova pro penzisty. 

Od ledna do května 2005 byli z Bálkové tři Cíňané deportováni a tři se rozhodli k návratu dobrovolně. Podle 
VYjádření neoficiálního mluvčího čínské komunity v Bálkové je pravděpodobné, že tyto osoby budou mít po 
příletu do Číny problémy s místní policií. Údajně hrozí až několikaleté vězení. To v případě vícenásobného 
porušení emigračních zákonů a "způsobení ostudy Čínskému státu." Většinou je trestem z čínské strany za 
deportaci zpět pokuta. Teprve pokud viník ve lhůtě několika týdnů nezaplatí, následuje vězenÍ. Podle vyjádření 
t~hoto respondenta čínský občan, který byl vrácen určitým evropským státem již třikrát, byl v Číně odsouzen ke 
trem letům odnětí svobody 
220 • 

Podle Rawensteinových zákonů [Uherek 2004: 46] pokud lidé migrují na velké vzdálenosti, jde většinou o 
mUže, zemědělce spíše než obyvatele města, který směřuje do průmyslové oblasti. 
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představují levnou pracovní sílu pro čínské firmy u nás i v zahraničÍ, pro které, v téměř 

ra'vném postavení, vykonávají práci, nejčastěji v restauracích nebo na tržištích221
. 

bezp 

Nelegální způsob cestování je nebezpečný, během cesty jsou migranti vystaveni deprivaci a 

musí snášet nedůstojnému postavení. 

Rozhodnutí odejít z rodné vesnice respondent pan Ch. odůvodňuje tím, že se "místní vláda 

rozhodla po bliž vesnice postavit rybí sádky a odvedla do těch míst veškerou vodu z oko li. 

Naše pole byla skoro bez vody, neměli jsme čím zavlažovat. Pole nedávala úrodu. " Důležitou 

roli v čínském prostředí hraje i tradice migračního chování. Ch. deklaroval, že z vesnice do 

Evropy migrovalo ještě před jeho odchodem na dvě stě lidí. Ekonomické problémy jsou často 

s azylově relevantní diskriminací provázány, pan H. odešel z Vietnamu, "protože jsem neměl 

žádnou práci ani peníze. Nemohl jsem pokračovat ve studiu, můj otec byl vojákem v armádě 

jižního Vietnamu." Respondent L. z Afgánistánu musel uprchnout, jelikož mu vyhrožovali 

smrtí příslušníci konkurenčního klanu. Respondent D. směřoval do České republiky cíleně, 

protože zde pobývala jeho sestra. "Různé skupiny a jednotlivci ve skupinách potřebují 

k migraci různě silné impulsy, a proto je migrace zpravidla selektivním faktorem, jehož 

působením se mění charakter populace jak v místě původu, tak v cílových zemích" [Janses, 

cit. dle Uherek 2004: 45]. 

Cesta z Číny trvá většinou asi tři měsíce, ale pan R. putoval například déle než jeden rok. 

Pokud má někdo o cestu do Evropy zájem, kontaktuje "triády", známé také jako "hadí hlavy", 

což je přezdívka pro čínský organizovaný zločin. Podle čínských respondentů většina lidí 

v Číně ve svém okolí zná určitého člověka, který k nim patří. Systém funguje několika 

Způsoby, např. polovinu částky migrant složí ještě v Číně, druhou polovinu zaplatí rodina až 

po důvěryhodné zprávě, že člen rodiny dorazil na místo určení. Tím podle vyjádření 

respondentů může být i pobyt v zajištění. Částku je také možné zaplatit okamžitě nebo ji svou 

prací v cílové zemi odpracovat. 

--221 . ---------

Situaci čínské komunity z hlediska jejích pracovních aktivit České republice popsala Obuchová [2002]. 
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Převaděčská organizace migrantovi líčí práci v Evropě jako výhodný životní krok, který je 

takřka bez rizika. Žádný z čínských respondentů v okamžiku odchodu ze země původu 

nevědělo institucijakouje zajišťovací zařízení a o nebezpečí nedobrovolné deportace. 

V závislosti na výši částky migrant cestuje z Číny zpravidla do Moskvy. Ti, kteří si mohou 

dovolit zaplatit letenku, cestují letadlem a organizace jim je schopna vyřídit i cestovní doklad. 

Na území Ruska přicházejí legálně i osoby, které do Moskvy cestují vlakem222
. Další státní 

hranice na cestě do Evropy jsou posléze překračovány nelegálně. Pan R. cestoval nelegálně 

celou cestu z Číny, včetně přechodu Ruskem, kam přicestoval na lodi. Lod' byla údajně plně 

obsazena migranty mířícími do Evropy. 

Migrace je většinou prováděna v početnějších skupinách, v případě individuální cesty do 

Moskvy je migrant převaděčem přebrán hned na nádraží, resp. letišti (ke kontaktu dojde 

pomocí jména napsaného na tabulce). Ještě v Moskvě dochází k odebrání cestovního dokladu. 

Existují indicie pro hypotézu, že pasy jsou vlastnictvím převaděčské organizace a slouží po 

určité úpravě jinému migrantovi k podniknutí shodné trasy. Z Moskvy cesta pokračuje 

nákladními auty nebo dodávkami na Ukrajinu, rusko-ukrajinské hranice jsou přecházeny 

pěšky. K cestě přes hranice dochází během noci223
. Přechod je fyzicky náročný, řada akcí 

probíhá i v zimním období. Pan L. k tomu říká: " V Moskvě jsem byl v jednom bytě přibližně 

dva měsíce. Potom jsem společně s dalšími dvanácti lidmi nastoupil do dodávky a jeli jsme 

k ukrajinským hranicím. Ty jsme přešli během noci. Bláto se mísilo se sněhem, měl jsem hlad 

a omrzliny na nohou. Převaděč mi dal nějaké prášky a díky nim jsem nedostal horečku. (( 

Respondenti uváděli, že pěší přesun je nejnáročnější etapou cesty. Pan Ch. deklaroval, že 

"když nás převaděči nechali samotné, byli jsme hladoví a některým lidem bylo zle a byli 

zeslábli. (( Únava a oslabení organizmu se projeví i kvůli stereotypnímu čekání na přechod, 

kdy migranti tráví dlouhé dny v jediné místnosti, natlačení na ostatní, bez možnosti 

222 
223Scheinost [1995] uvádí, že první čínští migranti na počátku 90. let cestovali do Prahy letecky, příp. vlakem. 

Průběh převodu přes hranici je obvykle takový, že dopravce přiveze migranty do blízkosti hranice, předá je 
převaděči, přejede legálně přes hraniční přechod a počká na smluveném místě na ukrajinské straně hranic. Tam 
Se Opět setká s migranty, převezme je od převaděče, který se vrátí a dopravce odveze migranty dál do vnitrozemí. 
VOlba konkrétního místa přechodu je dána obvykle osobou převaděče a jeho znalostí terénu. 
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Vycházky224. Při samotném přesunu si převáděná osoba většinou nese sebou jen malou zásobu 

pitné vody a trochu jídla. Jakékoliv zdržení na cestě může znamenat krizi. Skupina 

přecházející hranice má podle respondentů okolo patnácti členů. Podle informátorů došlo 

několikrát během přechodu k dramatické situaci, osobám, neschopným ze zdravotních důvodů 

v pochodu přes hranice pokračovat, hrozí, že budou ponechány na místě. 

Příprava dalšího přechodu trvá i několik měsíců, po tu dobu jsou migranti ubytováni 

v uzavřených domech. Jako pití většinou slouží jen voda z kohoutku a porce jídla jsou 

minimální225
. Nejčastěji jde o suchý chleba a vodu. Převaděčů se během cesty vystřídá 

několik, podle respondentů jde na začátku cesty o Číňany, v dalších fázích jsou to Evropané, 

tedy nejčastěji Rusové. Převádějí také Vietnamci. V době čekání na přechod podle 

respondentů potraviny zajišťuje správce nebo majitel nemovitosti, převaděči nejsou většinou 

přítomni po celou dobu pobytu v uzavřených místnostech. Někteří ze zajištěných uvádějí, že 

převaděči se jim snaží pomáhat, že jsou na jejich straně, jiní uvedli, že jsou často agresivní a 

zneužívají svého postavení. Zdůrazňují nutnost zachovávat ticho a klid. Záleží však na 

konkrétním místě lokace. Nestává se, že by jedna skupina absolvovala celou cestu společně, 

lidé čekající na přechod odcházejí a jiní přicházejí. Muži jsou ubytováni společně se ženami. 

Tím se riziko zneužití migranta/migrantky ještě zvyšuje. V praxi jsem se setkal s občankou 

Číny, která byla na cestě do Evropy znásilněna převaděčem a otěhotněla. Při pobytu v detenci 

požádala o provedení potratu, což bylo lékařem odmítnuto s odůvodněním, že jako žadatelka 

o azyl má nárok jen na nezbytnou péči a provedení interrupce je nadstandardním 

zákrokem.226 

Centrem, kterým naprostá většina čínských migrantů prochází, je Moskva. Přes Moskvu 

vedou migrační cesty i z jižní a jihovýchodní Asie (Indie, Pákistán, Vietnam).227 Balkánskou 

-----------------------224 
Podle názorů některých policistů si Číňané a Vietnamci nebo Indové v zařízení na své cestě vlastně 

O~?očinou a dají se zdravotně "dohromady". "Dostávají třikrát denně stravu a jsou v teple a suchu," shrnul 
1~Fch situaci jeden policista z Bálkové. 
226 Jako toaleta je používán kýbl. 
22) Zdravotní péči o žadatele o azyl upravuje § 88 azylového zákona. 

Respondent L. při útěku z Pákistánu mířil letecky z Dubaje do Moskvy, také pan H. z Vietnamu cestoval přes 
ruskou metropoli. 
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migrace do západní Evropy využívají v současnosti osoby přicházející z Blízkého 
cestu 
Východu nebo Afriky228. Tito migranti však nejčastěji využívají leteckou dopravu. 

-228 ----------

V BálkoVé jsem se setkal např. se Somálci, kteří se z Mogadiša dostali lodí do Turecka a potom pokračovali 
zI.~tanbulu kamionem do České republiky. Cestu přes Balkán při hledání bezpečného státu použil i jeden 
zajIštěný Iráčan. 
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B. Detentismus 

• 229 
5. Detentlsmus 

" 
Ukažte mi vaše vězení a já vám řeknu, jaká je vaše společnost. " 

Winston Churchill 

Definujeme svoji identitu v kontrapozici k cizímu, neznámému potenciálně nebezpečnému. 

Zajištění cizinci často nechápou, z jakého důvodu musí pobývat v detenci, čím se provinili, že 

musí strávit v zařízení jako je Bálková šest měsíců. Jejich příběhy tak dekonstruují tradiční 

představy o spravedlnosti a potvrzují archetypální sociální reflexi - myšlení v kategoriích my 

a oni. Hledání identity, jako toho jediného správného místa na světě, kde má život řád a 

smysl, je možné uskutečňovat v individuální rovině, "hledat sám sebe," nebo na neosobní 

úrovni ve vztahu "k něčemu" - bohu, přírodě, národu, rase atd. Binární opozice jako základní 

princip myšlení, nás omezuje a definuje zároveň. Konstituuje "nás" a "jiné". Hubinger [1991: 

1] zobecňuje toto myšlení na mytologického modelu Midgardu a Útgardu, dvou částí 

starogermánského univerza. První je světem lidí, kultury, civilizace, pořádku atd. Je to lidskou 

rukou deformovaná příroda (krajina). Je známá a prediktibilní. Je kulturním světem. Druhá 

dimenze je ne-lidská, ale i ona má svůj "řád a pravidla, ale ta jsou buď negaci pravidel 

platných ve světě lidí, nebo bývají jejich zrcadlovým obrazem. " Pojem nelegální migrant 

implikuje něco extra-systémového, kriminálního a potenciálně ohrožujícího. V analýze 

postavení imigrantek bez pobytových dokladů pracujících v Portugalsku Hellermannová 

[2004: 20] poznamenává: "Slovo ilegální je používáno v běžném jazyce v souvislosti 

s imigranty. A to jak jimi samými, tak zbytkem populace. I státní úřady používají toto slovo 

namísto osoba" bez dokumentů" nebo podobných termínů. To platí i o masmédiích. Imigranti 

jsou neustále konfrontováni se svým "právním statusem. " A to nejen ze strany policie a 

dalších úřadů, ale i v percepci portugalské populace. Termín "ilegál" nesouvisí pouze 

s právní pozici imigranta, ale i s jeho pozici na trhu práce. " Označení je součástí identity a 

identita je formou definice, která se ve svých důsledcích stává reálnou [Červenka 2005:32]. 

-229 0----------
DuVodem zařazení této historické partie je možnost obecného zamyšlení nad institucemi omezujícími lidskou 

SVobodu, v našem případě institucí ZZc. Izolace člověka v jako forma trestu není zdaleka univerzální a 
V;:roPském kontextu je známa až od pozdního středověku. Jde zde o prezentaci tématu z odlišné perspektivy, 
u azat "detence" jako součást vývoje moderní společnosti. 
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b
· ger Lévi-Straussovu koncepci binárních OpOZIC úspěšně aplikuje na tzv. kouzelné 

lIu !ll 

pohádky.23o Analogie mezi světem démonických pohádek a světem nelegálních migrantů je až 

zarážející. Řada negativních pohádkových postav jakoby z oka vypadla nekulturním 

imigrantům [Hubinger 1996:46] - "neupravené bydliště, neupravený zevnějšek, odporná 

fyziognomie, hrubá řeč. (( Jedním z kritérií, na jejichž základě lidé rozdělují společnost a 

definují sociální pozici (elita, společenský průměr, "spodina") ostatních je nečistota. Nečistota 

deklasovaných je podle Hájka [2001:57] mnohočetná, mají špinavé šaty, ruce nebo vlasy, i 

jejich hlas je jaksi zastřený, slova jsou nečistá, místa, kde se vyskytují nejsou čistá, dokonce i 

myšlenky mohou mít nečisté atd .. Hájek ilustruje svoji myšlenku na příkladu žebráků, ale 

zmiňuje se i o nečistotě společenské (morální), kterou charakterizuje např. etnicita nebo 

sociální situace. V případě nelegálních pracovníků se navíc (vzhledem jejich manuálnímu 

zaměstnání, odlišným návykům v zemích původu nebo omezenému přístupu k možnostem 

uspokojování hygienických potřeb) oba faktory někdy spojují. 

Jako "lidi bez kultury" vždy Evropané označovali nájezdníky, kteří je ohrožovali z asijských 

stepí nebo "primitivy", kterým vládli jako kolonizátoři v době evropské ofenzívy 15.-19. 

století. Nelegální migranti jsou pro některé Evropany Mongoly či Saracény231 dneška. Jsou 

chudí, přišli kvůli penězům ajsou připraveni riskovat - porušovat zákon, vsázet život a zdraví, 

zapírat vlastní jméno. Ultimativním prostředkem, jak člověku - cizinci upřít jeho lidskost, je 

prohlásit o něm, že je kaniba1.232 

230 
231 Např. O perníkové chaloupce, Tři zlaté vlasy Děda Vševěda. 

Saracém, Hagaréni, Ismáílovci, Arabové, Maurové, Berbeři, Turci, Peršané, "Azopard" (Etiopané), pod 
těmito a podobně zkomolenými či zcela fantaskními jmény byli středověké Evropě známi muslimové. Byly 
označováni [Cardini 2002: 99-101]za molles, zženštilé a zhýralé, ,Jen zřídkakdy měli ryze lidskou podobu a 
charakter; v lepším případě se jejich popis blížil divochům, spíše u nich ale převažovaly fantastické a 
nadpřirozené rysy. Často byli líčeni jako obři. ( .. .) Nejednalo-li se přímo o obry, pak se muslimové podobali 
ne~orům či dokonce ďáblům. Byli černí, na hlavě měli rohy a cenili zuby. ( .. .) Za pozornost stojí především 
zmměná černá barva kůže 'pohanů '. (. .. ) Až později přibyly k tmavé barvě pleti další typické negroidní rysy, jako 
kudrnaté vlasy, tlusté rty a plochý nos. ( .. .) Také různé znaky a atributy, jimiž fantazie křest'anů muslimy 
obdařila, byly magicko-démonického charakteru a mnohdy vzbuzovaly hrůzu: hlavy Maurů korunovali hadi, 
~~aci, škorpióni. " 

Pojídání lidského masa, kostí, kostní dřeně a vnitřností jinými lidmi z důvodů fyziologických (nedostatek 
proteinů), psychologických (zvýšená agresivita) nebo kulturních (rituály, trest za porušení nějakého tabu) 
[B~binger 1991] není totiž neutrální koncept, ale otázka etická, filosofická, sahající k ontologickým axiomům 
našI . přirozenosti. Obraz divochů je spojován se vším hříšným, cestovatelská literatura je líčí často jako 
promlskuitní, lascivní tvory. Dnes jsou označovány za kanibaly ty etnické skupiny, které jsou nejméně 
prOzkoumané. Podle velké české encyklopedie, (Všeobecná Encyklopedie Diderot, Praha 1997) by měli být 
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porušení povinnosti Clzmcem zajištěným v některém z českých ZZC podle odůvodnění 

'vních rozhodnutí, na jejichž základě jsou tam zadržováni, spočívá v jejich jednání, které 
spra 
. (') v roznoru se zájmem společnosti na dodržování podmínek stanovených pro pobyt Je" .,. r 

cizinců na území České republiky. (. .. ) Naléhavý obecný zájem, spočívající v ochraně České 

republiky před opakovaným úmyslným porušováním právních předpisů, vyžaduje vycestování 

dotyčného a zabránění opakování tohoto protiprávního jednání. ,,233 Trestem je deportace, 

následující po pobytu v zajišťovacím zařízení. Suverénní stát má právo určovat, komu vstup 

na své území povolí. Trestem za nelegální pobyt je logicky deportace. Mezi těmito právními 

instituty je paralelní vztah. Nejde zde o potrestání, ale o obnovu právně bezvadného stavu. 

Řada zajištěných volí dobrovolný návrat. V řadě případů k realizaci vyhoštění vůbec nedojde, 

následkem porušení pobytového režimu je pouze detence. Zajišťovací opatření - prostředek 

trestu, se trestem stává. Neutralita ambivalence porušení pobytového povolení a deportace je 

detencí porušena. Vždyť zajištění neomezuje jen svobodu pohybu, dochází k retardaci 

sociálního statusu, sociální kompetence, morální a duševní integrity. Omezení svobody v ZZC 

není trestem, migrant se žádného trestného činu nedopustil, cílem je jen izolace a snadná 

dispozice pro manipulaci - deportaci. Zajišťovací zařízení je tak historicky jedním z druhů 

instituce, kde atributem omezení svobody není snaha o nápravu člověka ("vychovat jej k tomu, 

aby vedl řádný živOP34 "). Morální rehabilitace je možná pouze tam, kde k porušení morální 

nonny došlo. Půlroční internace v detenci, ač v mnohém připomíná vězení, je kvalitativně 

odlišnou institucí ve vztahu k vězení. Zařízení bylo vytvořeno jako reakce státu ve vztahu 

k osobám, jež jsou z hlediska jeho zájmů na jeho území nevitáni, jde tedy o odlišnou situaci 

než v případě vězení, kde je účelem, mimo penalizace pachatele a snaze zabránit mu v dalším 

kriminálním chování, především jeho náprava. Zajišt'ovací zařízení se tak svým charakterem 

blíží spíše internačním táborům, vzniklým v důsledku absence kulturní afinity. Legitimita 

kanibaly" snad Dajakové a někteří jihoameričtí indiáni ", tedy lidé žijící v nejokrajovějších a nejnedostupnějších 
místech na zemi. Ukazuje to na kontinuální stereotypy našeho myšlení, a jeho sociomorfní modelaci. [Skupnik, 
1999: 68] "Existuje určitý vztah mezi vědeckým vysvětlením a nativním modelem světa". Důkazem je i silně 
etnocentrické zpracování hesla Lidojedství v Ottově slovníku naučném: "Lidojedství nebo lidožroutství zove se 
hnusný zvyk mnohých kmenů divokých pojídati maso svých bližních. Kdežto u zvířat jen zřídka se děje, že druh 
druha požírá, shledáváme lidojedství skoro ve všech dílech světa. ( .. ) V Africe obvyklé jest u Fanů, kteří usazeni 
~~fu při břehu západním v Guinei, při horním Nilu sídlí lidožroutský kmen Ňam-ňamů (I) "(vykřičník M.K.). 
234 Túuto způsobem jsou nejčastěji rozhodnutí o správním vyhoštění a zajištění policií odůvodňována. 

Jeden z účelu trestu podle § 23 trestního zákona. 
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.. 't'ní vychází ze stejných politických premlS, jako legitimita táborů pro nepřátelské 
zaJIS e 

. ské zajatce nebo pro občany s nepřátelskou národností v době války. Zajištění jako 
vOjen 

deportační instrument je sankčním nástrojem globalizace: je snadnější překonat geografickou 

distanci než sociální. Detenční systémy se snaží o reverzi migračních toků. Je vítán jen ten, 

kdo přichází investovat více než svou hrubou pracovní sílu. Otázka viny nelegálního migranta 

je otázkou existence zvláštních právních norem pro cizince, otázkou legitimity cizineckého 

práva (ius gentium). 

Historickou analýzu penologických tradic tematizuje Foucault [2000]ve svém díle Dohlížet a 

trestat. Jeho epistemologické zamyšlení chronologizuje feudální trestání tělesné (tělo jako 

dostupný majetek), po kterém v období kapitalismu lazze faire (nucené práce, polepšovny) 

nastupuje moderní období rehabilitační (vězení jako nápravná instituce na cestě k sociální 

adaptaci). Na přelomu 18. a 19. století došlo ke změně kulturních vzorců myšlení, společnost 

klasifikuje katy a odsouzené paralelně. Kriminální jednání je odsuzováno, ale způsob trestání 

je nutné definovat nově. Trestní proces je reformován - veřejné je přelíčení a rozsudek; 

exekuce je dodatečným ponížením, se kterým justice nakládá ostýchavě. Francouzský trestní 

řád (Penal Code) dovoluje trest smrti pouze useknutím hlavy (bez rozdílu stavů), původně šlo 

o trest pro nobilitu, protože je nejméně ponižující. Kontakt mezi zákonem a tělem zločince je 

omezen na bleskurychlý okamžik. Výkon trestu je autonomním procesem, jehož 

mechanismus snímá odpovědnost z justice (správa vězení byla ve Francii v pravomoci 

ministerstva vnitra a galeje pod ministerstvem námořnictva nebo kolonií). Moderní formy 

trestů jako je vězení, nucené práce, galeje nebo deportace jsou tresty fyzickými, ale zároveň 

na tělo nepůsobí způsobem, jakým tak činilo mučení.235 [Foucault 2000: 42] "Trestání prošlo 

23l 
Foucault píše [2000: 69] "Mučení je jistá technika a nelze jej přirovnávat ke krajnosti bezzákonného násilí. 

(. . .) Poprava umučením je uměním udržet život v bolesti a utrpení, rozdělit jej na ,tisíc smrtí' a dosáhnout u 
oběti, dříve než opustí tento svět, ,té nejvýjimečnější hrůzy z umírání'. " Foucault [2000: 91] označuje tento 
proces za inflnitezimální destrukci. Evropský soud pro lidské práva definuje nelidské zacházení (rozsudek ve 
věci Irsko cla Spojené království z roku 1978, A - 25) [Navrátil 2004: 18] "Soud shledal určité zacházení 
n;hdSkým, protože bylo uplatňováno promyšleně po několik hodin a způsobilo ,ne-li skutečná poranění, pak 
a espoň velkájýzická, morální a ponižující utrpení, 'protože vyvolávalo u dotčených osob pocity strachu, úzkosti 
~ méněcennosti, vedoucí k jejich ponížení, zneuctění a případnému zlomení jejich jýzického či morálního odporu. 

rOZsudku ve věci Tyler z roku 1978 A - 26 "Nelidské zacházení je chování, jež vědomě vyvolává duševní nebo 
fY~Cké utrpení obzvláštní intenzity, ponižující zacházení je chování, jež, hrubě jednotlivce ponižuje před jiným 
~e ~ ho dohání k tomu, aby jednal proti své vůli nebo svému svědomí. Mučením je úmyslné nelidské zacházení, 
te~e VYvolává velice závažné a kruté utrpení." Komplexní analýzu soudního rozlišování mezi mučením a 

nelidským či ponižujícím zacházením nabízí Rohl [2005: l3-27]. Mučení jako nástroj trestního řízení bylo podle 
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od umění nesnesitelných pocitů k ekonomii suspendovaných práv. Armáda odborníků 
cestoU 

"dala kata. " Soudci se podle Foucaulta drží zásady zdrženlivosti [2000: 43] "odstranit 
vystrl 

člověka a nenechat jej přitom pocítit nic zlého, zbavit ho všech práv, aniž by trpěl, ukládat 

ty Zbavené jakékoli bolesti. " Mezi léty 1830 a 1848 mizí veřejné popravy a mučení" kdy 
tres 

je současně smrt oddalována promyšlenými přerušeními a zmnožována řadou po sobě 

jdoucích zásahů. " Postihování těla však nekončí - věznění je doplněno vyměřením stravy, 

omezením sexuality, bitím, pobytem na samotce. Při humanizaci trestání však nikdy nebyl 

otevřeně zamítnut postulát, že je spravedlivé, když odsouzený trpí více než lidé na svobodě 

(vězení není dostatečným trestem, argumentovali podle Foucaulta kritici zřizování věznic 

v 19. století, tvrdili, že vězňové mají menší hlad, je jim méně zima a jsou celkově méně 

omezeni než většina chudých). Zákaz pobytu podle oficiální interpretace nesměřuje k 

potrestání přestupku. Jde o kontrolu jedince, jeho neutralizaci. 

Průběh řízení i výkon trestu začíná od 18. století provázet řada přidružených institucí. Okolo 

hlavního soudu se rozmnožily menší soudy a paralelní soudci: psychiatři a psychologové, 

soudní úředníci pro ukládání trestů, vychovatelé, pracovníci vězeňské správy. Ti všichni 

rozmělňují soudní moc trestat. To platí i pro pobyt v zajištění, v Bálkové se při právním 

poradenství neustále hledá odpovědný činitel, rozhodnutí o budoucnosti klienta osciluje mezi 

několika institucemi - policejním oddělením, které rozhodlo o zajištění, policií v Bálkové, 

odvolacími policejními instancemi, Odborem azylové a migrační politiky, okresním a 

krajským soudem. Tato podoba řízení má zbavit soudce viny za to, že je jasně a jedině tím, 

kdo trestá. Jedním z atributů trestání nelegálního migranta je tak arbitrárnost rozhodovacích 

pravomocí. Trest musí působit intenzivně na ty, kteří žádný špatný skutek nespáchali. Kdyby 

bylo jisté, že viník nezačne znovu páchat zločiny, stačilo by nechat ostatní věřit, že byl 

potrestán. Jednou z funkcí zajištění je tak odradit ostatní migranty od porušování pobytového 

režimu. Vzhledem k nízké známosti instituce zajištění ale detence tento účel neplní. 

---------------------------------------------------------------------------
FOu~aulta zavrženo na konci 18. století. Od té doby šlo o [2000: 80] ,,(. . .) přežitek, barbarství minulého věku, 
,~otlku '." Podle Foucaulta byly až do 18. století vedeny spory o tom, zda je soudu dovoleno u křížového 
iSI~Chu používat falešných slibů, lží nebo dvojznačných slov. Penologickým ideálem je podle Foucaulta když 
Z OČlUec sám sebe soudí i odsoudí. 
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Myšlenka, že by uvěznění mohlo tak jako dnes představovat převážnou většinu trestů, nebyla 

zřejmá od počátku reforem osmnáctého století. Podle Foucaulta kritici věznění tvrdili, že 

to druh trestu neodpovídá specifičnosti zločinů, je zbaven účinků na veřejnost a není pro 
ten 

společnost užitečný, naopak spíše škodí: je nákladný, udržuje vězně v nečinnosti, podporuje 

jejich neřesti. Foucault charakterizuje vězeňské systémy adjektivy donucovací, tělesný, 

samotářský, utajený. 

Nejstarším vězením je Rasphuis v Amsterodamu, založený v roce 1596. Sloužil pro internaci 

žebráků a mladistvích delikventů. Délka pobytu závisela na rozhodnutí vedení v závislosti na 

chování odsouzeného. Práce byla povinná (vězni byli finančně odměňováni) byla vykonávána 

společně, solitární internace byla využívána jako dodatečný trest. V zařízení panoval přísný 

časový režim, systém zákazů a příkazů byl vypracován do nejmenších detailů. Atmosféru 

dokreslovaly hodiny náboženského čtení, "napravování" charakterů pomocí domluv a 

napomínání. Dalšími zařízeními charakteristickými pro vývoj vězeňství byla káznice v Gandu 

(Vlámsko 18. století), kde se kladl důraz na revitalizaci postoje vězně k práci, heslem 

ovládajícím tuto instituci byla redukce benediktýnské maximy na "pracuj". Explikačním 

mechanizmem v pozadí vzniku Gandské věznice byl závěr, že příčinou většiny zločinů je 

lenost, první zastávka na cestě k povalečství a žebrotě. V Anglii se řešil problém kriminality 

separací zločinců v koloniích. Na konci 18. století po nezávislosti USA vznikla káznice 

v Gloucestru, jejíž režim mimo výrazného pracovního vytížení zajišťoval i naprostou izolaci 

vězně. Velkou roli zde hrála náboženský výchova. Američtí právní teoretici argumentovali ve 

Prospěch izolace hypotézami dovolávajícími se zabránění promiskuity, možností domluvy na 

útěku nebo nebezpečím spolčení k budoucímu trestnému činu. Pozitivní přínos separace od 

okolních vlivů byl spatřován v "šoku" ze samoty, v možnosti, teologicky řečeno - "usebrání 

se". V praxi se však režim izolace neuplatňoval ve všech případech. Nejdéle z prvních 

vězeňských systémů fungoval filadelfský model (vězení Walnut Street bylo otevřeno v roce 

1790i
36

. Povinná práce v dílnách, částečně honorovaná (primárně výtěžek směřoval na 

hrazení nákladů pobytu), byla hlavní a víceméně nepřetržitou činností vězňů. Denní režim byl 

-236 ----------

I přes určité reformy fungoval až do 30. let 19. století. Inspirace pensylvánských kvakerů ústavy v Gandu i 
Gloucestruje velmi pravděpodobná [Foucault 2000: 185]. 
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striktně naplánován a veškerý pohyb byl uskutečňován pod nepřetržitým dozorem. Práce 

trVala od úsvitu do soumraku, po té následovala půlhodina na osobní hygienu ukončená 

naprostým zákazem hlasitého hovoru či jiné činnosti produkující hluk. K deprivaci a nejistotě 

pobytu na samotce přispívala skutečnost, že délka doby strávené v izolaci záležela na 

rozhodnutí vězeňského inspektora. Vězni ve filadelfském zařízení měli možnost studia bible a 

dalších náboženských textů, na pořadu byly pravidelné bohoslužby a přednášky "mravně 

příkladných osob". Důležitý tam byl samotný okamžik vstupu do vězení - inspektoři 

vysvětlovali řád věznice, posilovali charakter a morální cítění odsouzence, připomínali mu 

spáchaný zločin, zdůrazňovali povinnost polepšit se a nahradit společnosti způsobenou újmu. 

V případě příchodu cizince do Bálkové dochází pouze k informování o vnitřním řádu, 

k žádným snahám o mravní povzbuzení tam ze strany představitelů zařízení nedochází. 

Inovací pensylvánského systému byla významná role inspektorů při rozhodování o osudu 

vězněných. Ti měli k dispozici souhrnné poznámky ze soudního spisu, zejména o okolnostech 

zločinu a charakteru odsouzence, což jim umožňovalo koncipovat individuální plány nápravy 

a nést zodpovědnost za rozhodnutí o milosti. Vězení se stává institucí zprostředkovávající 

možnost pozorovat chování lidí v dlouhém časovém období. Podle Foucaulta byly pro první 

vězení inspirací kláštery. Tam existoval vzor, jak stanovit denní rytmus, vnutit určitá 

zaměstnání, regulovat cykly opakování. 

Přesto, že je detence svým posláním kvalitativně odlišná od vězení, emickým pohledem 

zjistíme, že osoby tam umístěné svůj pobyt vnímají podobně. Přítomnost strážných, uniformní 

oblečení, nejrůznější omezení a pocit nesvobody tyto instituce spojuje. 

5.1. Detentismus v České republice 

Hlavním účelem detence je garance jistoty, že policie bude mít cizince k dispozici pro jeho 

nedobrovolné opuštění území České republiky. U vězení jako příbuzné instituce jde o izolaci 

nebezpečných pachatelů od zbytku společnosti a tím její ochranu, dále o represi proti 

odsouzenému s účelem zabránit mu v páchání další trestné činnosti a konečně o úsilí o 

výchovu odsouzeného k tomu, aby vedl řádný život, čímž se pozitivně působí i na ostatní 
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společnosti.
237 Čl. 8 odst. 2 Listiny, zakazující zbavit osobní svobody leč z důvodů a 

členy 

, obem stanoveným zákonem, platí nejen pro oblast práva trestního, ale jako obecný 
zpus 

princiP vztahující se i na právo správní. 

Zařízení pro zajištění cizinců je institucí, kam jsou umisťováni cizinci v souvislosti s řízením 

o správním vyhoštění, zejména pro neoprávněný pobyt podle cizineckého zákona. Jde o 

zařízení spravovaná cizineckou policií a financovaná státním rozpočtem. Na počátku 

detenčního systému České republiky v roce 1998 bylo hlavním úkolem ZZC zajišťovat 

cizince zadržené zejména při pokusu o nelegální přechod hranice. Podobná centra již 

v západní Evropě existovala a podstatnou roli při vzniku českých detencí sehrála skutečnost, 

že bylo politicky problematické ve vztahu k Německu a Rakousku nepenalizovat nelegální 

migranty, kteří přes Českou republiku mířili na jejich území. S rostoucí intenzitou boje 

s nelegální migrací ve vnitrozemí České republiky docházelo od roku 2000 i k masivnějšímu 

zajišťování osob, které porušovaly pobytový režim nelegální prací. To vedlo až k současné 

situaci, kdy počet zajištěných v souvislosti s ilegální aktivitou ve vnitrozemí převyšuje počet 

cizinců zadržených na hranicích. Před vznikem detencí bylo policií zadrženým cizincům na 

hranicích nebo nelegálně pracujícím ve vnitrozemí vystavováno pouze rozhodnutí o správním 

vyhoštění s povinností opustit území ČR na vlastní náklady a odpovědnost. V praxi tedy bylo 

možné po určité krátké době se o překonání hranice pokusit znovu nebo pokračovat 

v nelegálním zaměstnání. České detence vznikly na našem území jako poměrně nové 

instituce, jejíchž úkolem je limitovat a redistribuovat migraci. 

V současnosti je v České republice v provozu pět zařízení tohoto typu. Naši pozornost 

věnujeme zejména zařízení Bálková, kde se uskutečnil výzkum. Jedná se o nejstarší zařízení 

(v provozu od listopadu 1998), které je zároveň kapacitně největší (304 míst)238. Nachází se 

v severní části Plzeňského kraje. Dalšími zařízeními jsou ZZC Poštorná na jižní Moravě (v 

provozu od září 2000, ubytovací kapacita 166 míst), ZZC Velké Přílepy ve středočeském kraji 

(v provozu od února 2002, ubytovací kapacita 145 míst), ZZC Frýdek-Místek na severní 

-237 ----------

238 Ve smyslu § 23 odst. 1 zák. Č. 140/1961 Sb., trestního zákona . 
. V současnosti je využíváno pouze 150 míst, ubytovací část v přísném režimu je využívána v mimořádných 

Situacích. 
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ev (v provozu od července 2002, ubytovací kapacita 40 míst) a ZZC Bělá-Jezová 
Morav 

d 1 ko města Mladá Boleslav (v provozu od března 2003, ubytovací kapacita 60 míst). 
ne a e 
Během své práce v nevládní organizaci jsem mimo ZZC Frýdek-Místek všechna tato zařízení 

Vtl 'vil Celková kapacita těchto zařízení je 715 míst. Navštívil jsem i detence v Polsku navs . 

(Krosno Odzranske), na Slovensku (Medvedov) a Maďarsku (Gyor). 

5.1.1. Detence ve statistikách 

Kapacita českých ZZC je využívána cizineckou policií velice intenzivně, vytížení se pohybuje 

okolo 80 procent. S většinou zajištěných cizinců již řízení o správním vyhoštění proběhlo na 

policejní stanici ještě před převozem do zajištění a v ZZC čekají na realizaci vyhoštění. 

S menší částí je vedeno řízení o správním vyhoštění ještě během pobytu v zařízení. V roce 

2003 tvořili nejčastější skupinu zajištěných občané Číny, a to 36 procenty (celkové číslo bylo 

796 osob). Následovali Ukrajinci (23 procent celkového počtu, tedy 511 osob), Vietnamci (9 

procent, 200 osob) a Moldavané (5 procent, 106 osob )239. V roce 2002 bylo nejvíce 

zajištěných z Ukrajiny, a to 870 (26 procent z celkového počtu). Na druhém místě byli Číňané 

(20 procent celkového počtu, 676 osob), dále šlo o Indy (11 procent z celkového počtu, 372 

osob) a Vietnamce (7 procent z celkového počtu, 244 osob). 

Od listopadu 1998, kdy bylo zprovozněno zařízení v Bálkové, do prosince 1999 bylo zajištěno 

3483 osob, v roce 2000 šlo o 4513 osob, v roce 2001 07240 osob, v roce 2002 o 3 239 osob 

a v roce 2003 o 2 209 osob. V počtu zajištěných tedy můžeme pozorovat klesající trend. 

V roce 2000 bylo z detencí propuštěno do azylového řízení 2 926 cizinců, 1 073 bylo 

vyhoštěno (tedy asi 23 procent) a 46 předáno do sousedních států. V roce 2001 bylo do 

azylového řízení propuštěno 7 229 osob, 2 377 bylo deportováno (tedy asi 32 procent) a 103 

předáno do sousedních států. V roce 2002 došlo zákonem č. 2/2002 Sb., k novelizaci 

azylového zákona a byla zavedena možnost podat žádost o udělení azylu přímo v ZZC, 

zajištění tedy nebyli propouštěni v případě, že chtěli o azyl požádat a museli část azylového -239 ---------

.. Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
Sltuace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.l.2004. 
s.33. 
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, absolvovat během pobytu v ZZC. Této možnosti využilo v roce 20002 1 149 
řízenI 

.. VtVny' ch a 304 zajištěných osob bylo ten rok propuštěno do azylového řízení. Během roku 
zaJIS e 
2002 bylo vyhoštěno 1 281 cizinců (tedy asi 40 procent z celkového počtu zajištěných) a 33 

.. CU ° bylo předáno sousedním státům na základě readmisních dohod. V roce 2003 požádalo 
CIZlU 

v Zze o azyl 1 259 cizinců, 649 zajištěných osob bylo vyhoštěno (tedy necelých 30 procent) 

a42 předáno sousedním státům24o . Nejaktivnější při zajišťování cizinců v letech 2002 až 2003 

bylo oblastní ředitelství cizinecké policie v Ústí nad Labem (1 440 případů), Praze (1200) a 

plzni (1184 případů). 

Do roku 2003 tak českým systémem detencí prošlo 20 684 cizinců, 5 543 bylo vyhoštěno a 

288 předáno z detence orgánům sousedních států. Tato čísla ukazují, že deportováno bylo 

během prvních pěti let fungování systému 26 procent cizinecké populace ZZC. U zbylých 74 

procent cizinců, tedy v celkovém počtu 14 853 případů, zajištění nesplnilo svůj účel- cizinec 

neopustil území ČR pod policejní kontrolou a jistota, že tak učinil později dobrovolně, 

neexistuje. 

Deportace probíhají z České republiky většinou letecky, pouze při vyhošt'ování na Ukrajinu 

se používá pozemní cesta. Deportace je možná pouze v případě, když je známa totožnost 

cizince. Policie za tím účelem kontaktuje příslušný zastupitelský úřad. V případě, že cizinec 

disponuje platným cestovním dokladem (ale chybí platné vízum), dotaz na zastupitelský úřad 

o ověření identity cizince se neprovádí. V zajištění převládají případy, kdy zajištěným 

cizincům cestovní doklad schází a ambasáda je kontaktována. V případě, že zajištěný cizinec 

dobrovolně požádá o návrat do země původu, probíhá letecký transport bez přítomnosti 

policistů. V případě, že jde o nedobrovolnou deportaci, doprovází cizince dva policisté. Při 

deportaci občanů Ukrajiny se cizinec dopraví na hraniční přechod se Slovenskem, kde 

transport přebírá slovenská policie. Ta převáží deportovanou skupinu na hranice s Ukrajinou, 

kde jsou tyto osoby předány ukrajinským pohraničníkům. Podle informací z rozhovorů 

-240 ---------

. Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.l.2004. 
s.34. 
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P
ondenty k žádným sankcím ze strany ukrajinské policie při vpuštění deportovaných 

s reS 

b na území Ukrajiny nedochází. 
oso 

Nelegální migrace a represivní opatření vůči cizincům 241 

Rok 1993 1994 1995 1996 1997 1998 --
Uděleno 16441 11792 8211 9525 17289 21935 

správní 

vyhoštění 

Realizace 366 363 297 369 736 1519 

správního 

vyhoštění 

Soudní 364 413 612 696 802 727 

vyhoštění 

Realizace 484 431 347 404 473 459 

vyhoštění 

letecky 

1999 2000 2001 2002 2003 

14539 10042 11064 12700 14176 

1891 1065 2258 1481 593 

1094 1242 761 1350 1 185 

601 523 857 813 424 

V případě, kdy policejní útvar přistoupí k zajištění cizince, Je nutné zvolit jedno z pěti 

zařízení, protože kategorie cizinců umísťovaných do těchto zařízení se liší. ZZC Bálková je 

určena pouze pro osoby mužského pohlaví starší osmnácti let, od zajišťování nezletilých 

cizinců a žen bylo v tomto zařízení ustoupeno v roce 2003. Detence v Bělé-Jezové je určena 

pro zajištěné rodiny s dětmi, detence ve Velkých Přílepech je rozdělena na mužskou a 

ženskou část, zajišťují se zde i nezletilí cizinci ve věku patnácti až osmnácti let. Zařízení 

v Poštorné je také určeno pro muže i ženy. 

Konkrétní data o počtu zajištěných v Bálkové ukazují od roku 2002 pokles, který se však 

nepromítá paralelně do počtu vyhoštěných. 

------241 ----------

. Nelegální migrace na území České republiky z pohledu Policie ČR Služby cizinecké a pohraniční policie, 
Situace do 31.12.2003. Základní statistické údaje pro tiskovou konferenci Policie ČR ŘS CPP. Praha 20.1.2004. 
s.37. 
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J'ištěných osob v ZZC Bálková
242 

početz~a~~~ __ -----'---------'--------lí---------'---------'---------'--------I 
2002 2003 2004 2005* 1999 2000 2001 

1998 __ --~------_t--------_r--------i_--------t_------~--------_t--------~ 

222 
3054 3950 5596 1551 885 468 386 

*období leden - červenec 2005 

e~né vyhoštěn; " r n.:::v. 
2004 2005* 

165 171 

* období leden - červenec 2005 

Během roku 2005 došlo ke zvýšení efektivity zajištění, kdy se zatím polici podařilo vyhostit 

44 % cizinců z Bálkové. V roce 2004 to bylo 35 % a v roce 2003 jen 30 %. 

Celkem bylo v ZZC Bálková zajištěno 16 339 osob (1998 - červenec 2005). Tento vývoj 

vyhošťování ovlivňuje fakt, že v současnosti tvoří většinu zajištěných v Bálkové občané 

Ukrajiny, kteří se v řadě případů chtějí vrátit do země původu dobrovolně. Také skutečnost, 

že průměrná délka azylového řízení u zajištěných v Bálkové se snížila na dobu kolem tří 

měsíců (což je kratší časový úsek než lhůta pro zaj ištění), přispěla ke zvýšení počtu deportací. 

V první období provozu ZZC Bálková (listopad 1998 až prosinec 2003) bylo z tohoto zařízení 

propuštěno do azylového řízení 2 471 cizinců243 , a 163 cizinců bylo z Bálkové deportováno 

(v tomto období tedy pouze u 6,5 procenta osob splnilo zajištění svůj účel). Současný stav 44 

procent realizovaných deportací ukazuje na jasný růst v efektivitě práce cizinecké policie. 

Deportace z Bálkové probíhají nejčastěji na Ukrajinu, Moldavska a do Běloruska. V několika 

málo případech i do Číny.244 

242 • 
243 Nasledující předložená data jsem získal během výzkumu od vedení ZZC Bálková. 

V té době nedocházelo k zajišťování žadatelů o azyl na delší dobu, pokud některý ze cizinců projevil úmysl o 
~~yl požádat, byl převezen do azylového tábora během dvou až tří týdnů. 

Zpráva ombudsmana z roku 2002 k tomu uvádí: "Časté nenaplnění účelu, pro který došlo k zajištění cizince, 
~zn. nevyhoštění cizince a jeho propuštění po uplynutí maximální doby zajištěni Zajištění cizinců velmi často 
ončí po 180 dnech, tj. po nejdelší možné době zajištění s tím, že k vyhoštění cizince nedojde. Hlavními brzdami 

Správního vyhoštění jsou probíhající azylová řízení a absence dokladu totožnosti, příp. neplatnost tohoto 
dokladu. V případě cizinců z evropských států je realizace správního vyhoštění snazší a úspěšnější než v případě 
Clz~nců z ostatních, především asijských států. Problémem však je skutečnost, že nejvíce zajištěných cizinců je 
pravě z asijských států, především z Indie, Číny a Vietnamu. "K dispozici na www.ochrancc.cz 
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vobdobí leden až červenec 2005 bylo v Bálkové zajištěno: 142 Ukrajinců, 71 Číňanů, 50 

Vietnamců, 31 Moldavanů, 22 občanů Ruska, 14 Bělorusů. Z jiné země nebylo více než 10 

b počet zajištěných osob v Bálkové v dubnu 2005 byl 150, z toho: Ukrajinců 52, Číňanů 
oso· 
36, Vietnamců 24. Další národnosti (do 10 osob)- Rusové, Čečenci, Bangladéšané, Alžířané, 

Turci. 

V roce 2005 (leden - březen) bylo z Bálkové: 

13 osob propuštěno převozem do azylového tábora 

60 osob vyhoštěno 

55 osob požádalo o azyl 

10 osob žádalo o azyl opakovaně 

50 osobám byla žádost o udělení azylu zamítnuta 

Průměrná doba pobytu zajištěného cizince v Bálkové byla v roce 2005 116 dní. Pokud cizinec 

nepožádá o dobrovolný návrat, který je vyřizován v závislosti na možnostech ověření 

totožnosti cizince v řádu týdnů i několika měsíců, je ve většině případů nucen v zařízení 

strávit plných 180 dní. 

Z Bálkové jsou také realizovány převozy cizinců do jiných členských státu Evropské unie na 

základě Nařízení Rady č. 343/2003 (Dublinské nařízení), které určuje, který členský stát je 

odpovědný za posouzení již podané žádosti o azyl. 

leden až březen roku 2005 

23 

Jedná se převážně o předání do Polska, v několika případech bylo odpovědným státem 

Rakousko. Doba, po kterou jsou v Bálkové zadržovány osoby spadající pod dublinský režim, 

se v současnosti pohybuje kolem 14 dnů. V roce 2004 trvalo vyřízení těchto předání dva až tři 

měsíce. Policisté z Bálkové mají v kompetenci i dublinské převozy z detence Velké Přílepy a 
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Bělé-Jezová. Většina dublinských případů pobývá před svým převozem z Bálkové pouze na 

karanténě. 

5.1.2. Právní úprava zařízení pro zajištění cizinců 

Česká úprava detencí vychází z hlavy XII cizineckého zákona. Tato ustanovení byla 

novelizována zákonem Č. 428/2005 Sb. V této části textu použijeme i zprávu vypracovanou 

Evropským výborem pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházene45 a 

zprávy vypracované úřadem Veřejného ochránce práv, který se situací v detencích pravidelně 

b
' ,246 za yva. 

V důvodové zprávě k novelizaci je uvedeno "Stávající znění Hlavy XII zákona vyvolává 

kritiku ze strany organizací zabývajících se ochranou lidských práv. Vnitřní režim zařízení 

upravený citovanou hlavou zákona se stal předmětem opakovaných kritik ze strany nevládních 

humanitárních organizací, k nimž se připojil i Zmocněnec vlády pro lidská práva a Veřejný 

ochránce prál47
. Dílčí kritika zazněla i ve zprávě Evropského výboru pro zabránění mučení a 

245 Zpráva o plnění doporučení Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému či pOmZUjlClmU 
zacházení nebo trestání (CPT) v roce 2004, vyplývající z návštěvy CPT v České republice v roce 2002 byla 
schválena vládou České republiky 2. března 2005. K dispozici na \vwVv.vlada.cz. Dále jako zpráva CPT. 

246 Šetření ombudsmana v detencích proběhlo v roce 2002. "Místní šetření ve všech pěti zařízeních pro 
zajištění cizinců v ČR, jejichž celková kapacita je 700 osob, mělo za cíl prozkoumat podmínky, v nichž zajištění 
~izinci žijí, a to nejen bezprostřední materiální podmínky zajištěných cizinců, ale i jejich právní postavení. 
Setření v každém z navštívených zařízení zahrnovalo úvodní konzultační pohovor s vedoucím zařízení, resp. 
sjeho zástupcem, rozhovor s některými zaměstnanci (např. lékaři, psychology, policejními rady) a určitý čas 
byl věnován i rozhovorům s některými zajištěnými cizinci. Součástí byly také prohlídky ubytovacích, 
stravovacích a vycházkových prostor, hygienických zařízení atd. Cílem místních šetření bylo zmapování výkonu 
Zajištění, včetně podmínek a života cizinců v jednotlivých zajišťovacích zařízeních, a zjištění, zda odpovídají 
účelu, pro který byla zařízení zřízena, přičemž důraz byl kladen především na následující okruhy problémů: 
přijem a umístění cizinců v zařízeních, ubytování, stravování, zdravotní péče, uspokojování kulturních a 
sociálních potřeb, kázeň, násilí a využívání donucovacích prostředků v zařízení, ochrana práv zajištěných 
cizinců, styk s vnějším světem, ukončení zajištění. Podmínky v zařízeních pro zajištění cizinců jsou různé, cožje 
dáno několika faktory: délkou existence zařízení a kvalitou personálu, počtem umístěných cizinců, 
architektonickými a stavebními možnostmi zařízení a materiálními podmínkami. Obecně však lze na základě 
provedeného šetření konstatovat, že ve většině z výše uvedených okruhů problémů není situace uspokojivá. " 
Zpráva k dispozici na www.ochrancc.cz 
247 
. Ve zprávě ombudsmana z roku 2002 je uvedeno: "Je možno konstatovat, že umístění do zařízení pro zajištění 

cizinců není opatřením sankčním, ale zajišťovacím, a výkon zajištění by měl odpovídat účelu omezení osobní 
S~obody cizince. Právo na osobní svobodu patří mezi základní lidská práva a jeho omezení je velmi významným 
zasahem vůči dotčené osobě, který by měl odpovídat svému účelu. Zařízení pro zajištění cizinců však v mnoha 
Případech neodpovídají účelu, pro který byla zřízena, a zajištěníje vykonáváno za velmi restriktivních podmínek, 
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k ' u či ponižulj"ícímu zacházení nebo trestání, která vyplynula z návštěvy České 
"elids em 

k v v , d b 2002 248 " 

rePIi 
Miky, us utecnene v u nu . 

ýplatné úpravě je stanoveno, že zařízení je místo, v němž je cizinec povinen se zdržovat na 

základě rozhodnutí o zajištěne49 . V ustanovení § 130 zákon dále stanoví, že policie je povinna 

uJ1lístit cizince do zařízení do 48 hodin od omezení jeho osobní svobody a je deklarováno, že 

zařízení se dělí na část se zmírněným a přísným režimem a že je provozováno policií. Zařízení 

lIlusí být hygienicky nezávadné a vybaveno tak, aby zabraňovalo poškození života nebo 

zdraví cizince a poškození majetku zařízení. V návrhu směrnice SEC(2005 1057 o společných 

standardech při navracení je uvedeno, že členské státy musí zajistit, aby s občany třetích zemí 

zajištěných v detencích bylo zacházeno humánním způsobem, s úctou kjejich základním 

právům a v souladu s mezinárodním i vnitrostátním právem. Na požádání jim má být bez 

odkladu dovoleno navázat kontakt s právními zástupci, členy rodiny, příslušnými 

konzulárními úřady stejně jako s relevantními mezinárodními a nevládními organizacemi.25o 

V návrhu novelizace cizineckého zákona, vypracovaného Ministerstvem vnitra, je právní 

úprava zařízení, kde jsou cizinci zajišťováni, kompletně revidována. Ministerstvo v důvodové 

zprávě uvádí, že "účelem navrhované změny této hlavy zákona je především docílení souladu 

a vzájemné vyváženosti mezi důvodem omezení osobní svobody cizince a jeho účelem, resp. 

cílem. Institut zajištění, aplikovaný vůči cizincům, má za cíl zejména zabránit cizinci 

v narušování veřejného pořádku, tj. porušování zákona protiprávním jednáním trvajícím či 

opakovaným, maření výkonu úředních rozhodnutí a současně zabezpečit dosažitelnost cizince 

pro realizaci správního vyhoštění jako opatření, které má za cíl vycestování cizince, jehož 

pobyt na území je v rozporu se zákonem. Omezení osobní svobody cizinců zajištěných 

které jsou v některých ohledech horší než podmínky výkonu trestu odnětí svobody." K dispozici na 
i~i"w:ochrancc.cz 
249 Duvodová zpráva je k dispozi9i na www.psp.cz. 

§ 130 cizineckého zákona. Cást mojí práce jako právního poradce v zařízení pro zajištění spočívá právě 
vnapadání rozhodnutí o zajištění v případech, kdy je důvod domnívat se, že zajištění neproběhlo v souladu 
~právem. Jde o návrh na propuštění ze zajištění ve smyslu § 2000 zákona Č. 99/1963 Sb., občanského soudního 
~~du nebo správní žalobou ve smyslu § 65 zákona Č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního. 

Cit směrnice čl. 15 odst. 1. "Member States shall ensure that third country nationals under temporary 
CUStody are treated in a humane and dignified manner with respect Jor their Jundamental rights and in 
compliance with international and nationa! law. Upon request they shall be allowed without delay to establish 
:ontact with legal representatives. JamUy members and competent consular authorities as well as with relevant 
lnternational and non-governmenta! organizations. " 
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"zení by neměla překračovat míru nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu zajištění. 
v zarl 

h to důvodu se navrhuje, aby zajištění cizinci byli umísťováni v mírném režimu zajištění, 
Zto o 

, umožňuje volný pohyb v prostorách (vnitřní i venkovní) zařízení s výjimkou míst, kam je 
ktery 

vstup cizincům výslovně zakázán. Umístit zajištěného cizince v přísném režimu zajištění lze 

. ze zákonem stanovených důvodů, přičemž trvání umístění v tomto režimu je pouze na dobu 
Jen 

nezbytně nutnou, limitovanou trváním zákonného důvodu251 ." Podle mého přesvědčení ke 

změnám pOZIC státních orgánů přispěla hladovka v Bálkové v říjnu 2003252
. 

V novelizovaném znění textu § 130 cizineckého zákona je uvedeno, že rozhodnutí o zajištění 

se zpravidla vykonává v zařízení (zvýrazněno M.K). Znamená to, že po vstupu novely 

vplatnost bude možné, aby byl vyhošťovaný cizinec ubytován i mimo ZZC. V důvodové 

zprávě není tato otázka dále řešena, není jasné, zda se tak zavádí možnost využít alternativ 

kdetenci (viz. kapitola Právní úprava zajištění). 

Provozovatelem zařízení není po novele Policie ČR, ale ministerstvo vnitra, prostřednictvím 

své organizační složky - Správy uprchlických zařízení. Policie bude v zařízeních dále 

vykonávat pouze vnější ostrahu, většina zaměstnanců budou civilisté. 253 Novelizovaný text 

také stanoví, že "policie neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí o zajištění dopraví 

zajištěného cizince do zařízení." Znamená to, že doba zadržování po 48 hodin před převozem 

by měla být naprosto výjimečná, podle respondentů výzkumu je první fáze zajištění psychicky 

velice náročná, policie v několika případech nezajistila převáženému cizinci jídlo ani pití. 254 

Přesun kompetence z Policie na SUZ je pozitivní změnou, policie by měla v zařízeních tohoto 

251 
252 B?d 135 důvodové zprávy (www.psp.cz). 
253 VIZ subkapitola Paměť v zajištění. 

V důvodové zprávě bod 135 je k tomu uvedeno: "V souvislosti se zamýšlenou celkovou humanizací zařízeníje 
navrhováno převedení oprávnění ke zřizování a provozování zařízení z Policie České republiky na Ministerstvo 
vnitra. Tím se na nezbytné minimum omezí přítomnost Policie České republiky, jako represivní složky státu, 
v zařízeních a její kontakty se zajištěnými jen a úkony nezbytně nutné (např. pro zabezpečení podmínek realizace 
SP:ávního vyhoštění) a běžný styk s cizinci budou zajišťovat civilní pracovníci ministerstva. Z tohoto důvodu je 
duvodné předpokládat, že se omezí psychický tlak, který zajištění cizinci v důsledku umístění v přísném režimu a 
styku jen s uniformovanými policisty pociťují. Ministerstvo resp. organizační složka státu zřízená ministerstvem 
k plnění jeho úkolů - Správa uprchlických zařízení, které zabezpečuje provoz azylových zařízení, disponuje 
potenciálem pracovníků z odborného hlediska připravených ke každodennímu styku s cizinci a k řešení jejich 
pr.ablémů a je tedy zárukou, že i cizincům zajištěným v zařízeních se dostane odpovídající péče tak, aby se 
mInimalizoval dopad omezení osobní svobody na jejich psychiku a zacházení s nimi bylo na standardech 
garantovaných mezinárodními dokumenty v oblasti lidských práv." Důsledkem novelizace podle důvodové 
~pr~vy bude i převelení 52 policistů ze stávajícího stavu vyčleněného k zabezpečení provozu zařízení k plnění 
1~ych úkolů v rámci Policie České republiky. 

Svůj traumatický zážitek popisuje pan M. v příloze. 
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P
lnit pouze bezpečnostní, zejména ostrahovou funkci. Není důvod, aby administrativní a 

typU 
.. ' svým charakterem nerepresivní funkce, neplnil civilní úřad (se zkušenostmi s prací 
Jme, 
s cizinci). Zajištěné osoby nejsou společensky nebezpečné, nejde o pachatele TČ, odchod 

policistů z bezprostředního styku s cizinci bude mít zajisté pozitivní dopad na atmosféru 

vzze. 

podle současného znění § 131 odst. 1 cizineckého zákona "policie umistí cizince do části 

zařízení se zmírněným režimem zajištěni, pokud neshledá důvod pro jeho umistěni v části 

s přísným režimem. " Ještě před snížením kapacity zze Bálková, kdy polovina lůžek náležela 

do zmírněného režimu a druhá polovina byla v přísném režimu, docházelo k tomu, že v části 

s přísným režimem byli umisťováni všichni ti, kteří z kapacitních důvodů nemohli být 

v mírném režimu. V praxi tak záleželo na tom, zda cizinec přišel do zajištění zrovna v době, 

kdy bylo v mírnější části volné místo. V roce 2003 se ustoupilo od zařazování do přísného 

režimu osob, jejichž totožnost nebylo možné ověřit. To se totiž týkalo většiny zajištěných, a 

tak cizinci pobývali v prostorách přísného režimu, které se neliší od podmínek výkonu trestu 

odnětí svobody. Neprokázání totožnosti není komplementární se současnými důvody pro 

umístění do přísného režimu ve smyslu § 132 odst. 2 cizineckého zákona, kdy policie umístí 

cizince do části s přísným režimem: "a) pokud je to odůvodněno obavou, že by mohl ohrozit 

účel zajištěni, b) který je agresivní nebo vyžaduje zvýšený dohled zjiného důvodu anebo 

v zájmu ochrany zdravi nebo práva svobod jiných cizinců, c) po dobu trváni karantény 

z důvodu infekční nemoci nebo jiného zdravotniho důvodu, nebo d) který neplní povinnosti 

nebo porušuje vnitřni řád zařízeni. (I Za závažné důvody legitimizující izolaci na přísném 

režimu je tak považováno i sebepoškozující chování nebo sebevražedné sklony, stejně jako 

přechovávání a konzumace alkoholických nápojů nebo omamných látek. 

Podle § 131 odst. 2 cizineckého zákona "část se zmirněným režimem zajištěni tvoří ubytovací 

prostor a společné sociálni a kulturní zařízení a další prostor, ve kterém se cizinci mohou 

Volně pohybovat v určeném čase a stýkat se s jinými cizinci um istěným i do této části. (I 

Svoboda pohybu v rámci zařízení je právě největší rozdíl oproti přísnému režimu, který je 

vlastně policejní celou. V nové verzi úpravy mírného režimu navíc není volnost pohybu po 
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'm prostoru časově omezena.255 V zařízeních by tak měly vzniknout podmínky vymezene 

podobné jako v přijímacích střediscích azylových táborů, s tím rozdílem, že cizinec nemá 

'vo toto zařízení v průběhu zajištění opustit.256 V místnosti má cizinec postel a skříňku na 
pra 

uložení osobních věcí, v místnosti je i stolek a židle v počtu ubytovaných cizinců. Tyto věci 

JSOU přišroubovány k podlaze. Na chodbě je umístěna televize. V Bálkové na místnostech 

ubytováváni zajištění po čtyřech. Jde o komplex třípatrových budov, každé patro obývá kolem 

čtyřiceti osob. V přední části chodby je místnost pro službu konající policisty, oddělená od 

zbytku prostoru mříží. Mříž se od masového hladovkářského protestu a následných změn 

v roce 2003 neuzamyká. V mírném režimu se v čase vycházek mohou zajištění navštěvovat, 

mohou pobývat ve vycházkovém prostoru venku i v místnostech uvnitř. Na rozdíl od situace 

před říjnem 2003 není nutné v případě nutnosti použít toaletu volat policisty, aby dovolili 

využít sanitárního zařízení. Hygiena byla v Bálkové Organizací pro pomoc uprchlíkům i 

ombudsmanem několikrát kritizována.257 Omezený přístup na toalety zejména v nočních 

hodinách znamenal, že docházelo ke znečišťování místností i prostoru pod okny (zejména 

Číňany). Zpráva CPT již v roce 2002 vyzývala české úřady, aby "podnikly neprodleně kroky 

zaručující zajištěným osobám pobývajícím v zařízení Bálková nepřetržitý přístup k sociálnímu 

zařízení. 258 " 

Část v přísném režimu zajištění podle § 132 odst. 1 cizineckého zákona" tvoří ubytovací 

místnost pouze z vnější strany uzamykatelná, vybavená lůžkem, stolkem a židlemi, sanitárním 

zařízením odděleným od zbývajícího prostoru neprůhlednou zástěnou a signalizačním 

(přivolávacím) zařízením a další prostor určený pro vycházky. 259" Dnes je možné umístit 

255 N [' v 

ove lzovaná verze textu zní: "Cást s mírným režimem tvoří ubytovací místnost, společné sociální a kulturní 
;f!ízení a další prostor, v němž se mohou zajištění cizinci volně pohybovat, stanovený vnitřním řádem zařízení. " 
257 V současnosti jediným fungujícím přijímacím střediskem je zařízení ve Vyšních Lhotách na severní Moravě. 

Zpráva ombudsmana z roku 2002 uvádí: "Cizinci nemají zajištěnu možnost volného přístupu k toaletám a do 
umýváren. Přístup k toaletám a do umýváren přes mříže a na žádost je nedůstojný a může být provázen řadou 
negativních jevů (např. zdravotní problémy zajištěných cizinců či šikanózní jednání ze strany příslušných 
f5~licistů). " K dispozici na WW\v.ochrance.c7 
259 Zpráva CPT, s. 10. 
k Zpráva ombudsmana z roku 2002 kritizuje zavedení kamerového systému v této části zařízení: "Instalace 
dan::r, jimiž je v některých zařízeních sledována situace v místnostech pro ubytování zajištěných cizinců, je 
. alSlm problém souvisejícím s ubytováním zajištěných cizinců. Jedná se o nepřiměřený zásah do soukromí, který 
J; v rozporu s Listinou základních práva svobod (čl. 7 odst. 1 a čl. 10 odst. 2) a s některými mezinárodními 
~;umenty (např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, Úmluva o ochraně lidských práv a 

za ladních svobod). Použití techniky ke sledování osob umístěných v zajišt'ovacím zařízení je zásahem do práva 
na Soukromí těchto osob, nebot' k zavedení kamerové techniky v zajišt'ovacích zařízeních není v českém právním 
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· l'nce v přísném režimu pouze z výše zmíněných důvodů. Není již možné obligatorní 
ClZ 

UJllístění cizince do přísného režimu v případě, že jeho totožnost nelze ověřit. Podle 

novelizovaného znění § 135 odst. 1 cizineckého zákona také již není povinností policie 

UJllístit do části zařízení s přísným režimem cizince, který trpí infekční chorobou. Jde o celu, 

uzavřenou masivními železnými dveřmi s malým otvorem na podávání stravy.260 Zajištění do 

přísného režimu je možné jak od počátku zajištění, tak v jeho průběhu. Zjistit cizince 

mladšího 18 let do přísného režimu bude podle novelizovaného § 135 odst. 2 cizineckého 

zákona možné pouze v případě jeho agresivity a nutnosti zvýšeného dohledu nebo v případě 

opakovaného závažného porušení povinností nebo zákazů stanovených cizineckým zákonem. 

Na rozdíl od dnešní úpravy bude po vstupu novely v platnost nutné sepsat o umístění cizince 

do přísného režimu záznam a v něm uvést podrobnosti, které toto opatření odůvodňují.261 

Doba umístění v přísném režimu je novelou charakterizována jako "nezbytná, nejdéle však do 

30 dnů. Policie v průběhu umístění zajištěného cizince v části s přísným režimem zkoumá 

trvání důvodů pro toto umístění262 ." Pokud se cizinec v době pobytu na přísném režimu 

dopustí některého z jednání, za jaké lze cizince do tohoto režimu umístit nebo trvá důvod pro 

zvýšený dohled, dobu umístění v přísné části lze prodloužit o dalších 30 dnů?63 V praxi v 

Bálkové není rozhodnutí o umístění cizince do přísného režimu ani tak záležitostí policie, 

jako sociálního pracovníka, který je mnohem lépe informován o případné tenzi a nevhodných 

řádu žádný zákonný podklad. " K dispozici na www.ochrance.cz V současnosti není kamerový systém na celách 
využíván, monitorují se pouze chodby a společné prostory. 
260 Z ' 

prava ombudsmana z roku 2002 k tomu uvádí: "Za závažný problém je třeba považovat ubytovávání 
Zajištěných cizinců v tzv. "přísném režimu ". Jednotlivá zařízení jsou totiž rozdělena na dvě části, a to na část 
se zmírněným režimem zajištění a na část s přísným režimem zajištění, kde jsou místnosti koncipovány 
v podstatě jako cely předběžného zadržení. V přísném režimu zajištění tak, jak je v současnosti koncipován, by 
s ohledem na srovnatelnost podmínek, měli být umístěni pouze agresivní jedinci vyžadující zvýšený dohled, příp. 
osoby soustavně porušující povinnosti vyplývající z vnitřního řádu zařízení. Praxe vycházející ze zákona o 
P~~ytu cizinců je však taková, že do přísného režimu zajištění jsou vedle těchto cizinců a priori umisťováni i 
vs/chni cizinci, kteří nejsou ztotožněni či všichni cizinci, kteří jsou umístěni ve zdravotní izolaci (na 
"marodce"). "K dispozici na www.ochrance.cz 
261 

262 Navrhované znění § 135 odst. 4. 
263 Navrhované znění § 135 odst. 3 . 

. !~e i o reakci na připomínky v textu zprávy CPT S. 6. "Když je ve výjimečných případech nutné uplatnit vůči 
zGj/stěnému cizinci zvláštní podmínky zajištění (umístění do přísné části režimu, pozn. M.K.), měly by být důvody 
~l:h uplatnění písemně sděleny dotčené osobě, která by měla mít právo odvolání proti tomuto opatření. " 

oznost stížností upravuje novela v ustanovení § 148. 

108 



aktivitách jednotlivých zajištěných. Provozovatel cizinci umístěnému v přísném režimu 

"Vtění umožní v rámci určeného prostoru vycházku v trvání nejméně 1 hodiny denně.264 

zaJlS 

Podle navrženého znění § 134 odst. 1 cizineckého zákona tak provozovatel zajištěnému 

cizinci poskytne: a) lůžko, židli, skříňku na uložení osobních věci, stravu a základní 

hygienické prostředky, b) umožní přijímat a odesílat písemná sdělení bez omezení, c) umožní 

přijímat návštěvy, d) umožní objednat si knihy, denní tisk, a časopisy včetně zahraničních, 

pokud jsou distribuovány v České republice, e) umožní podat žádost, stížnost nebo jiný podnět 

státním orgánům České republiky nebo mezinárodním organizacím za účelem uplatnění jeho 

práva tyto neprodleně odešle, j) na jeho žádost zajistí bez zbytečného odkladu rozmluvu 

s vedoucím zařízení nebo jeho zástupcem nebo s policií v zařízení, g) umožní nepřetržitý 

osmihodinový spánek v době nočního klidu, h) umožní volný pohyb v rámci části s mírným 

režimem a styk s ostatními cizinci umístěnými v této části. " 

Povinností provozovatele je cizince neprodleně po umístění do zařízení seznámit s jeho právy 

a povinnostmi souvisejícími se zajištěním a vnitřním řádem zařízení. Toto seznámení je nutné 

provést v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je cizinec schopen se dorozumět.265 

Znalost svých práv cizincem je v Bálkové zabezpečeno předložením informačních letáků a 

předložením vnitřního řádu zařízení. Dochází však k dezinterpretacím těchto předpisů a 

dezorientaci nově příchozích cizinců?66 První týdny po příchodu tráví cizinci na karanténě, 

264 Navrhované znění § 134 odst. 3. V současnosti není možné absolvovat vycházku v případě prvního období 
zajištění na karanténě. Do hladovky v říjnu 2003 probíhala vycházka pouze 1 hodinu denně i v mírném režimu. 
Zajištění cizinci byli nuceni chodit v řadě za sebou do kruhu. Zpráva CPT, s. 10" CPT doporučuje, aby interní 
předpis ukládající cizincům pobývajícím v zařízení Bálková neustále se během vycházky pohybovat v rekreačních 
prostor ách bylo zrušeno; zajištěným osobám by mělo být umožněno využít doby vycházky způsobem, který 
považují za nejlepší k odpočinku. " Zpráva ombudsmana z roku 2002 k tomu uvádí: "Nemožnost smysluplně 
Využít volný čas je velmi závažný nedostatek. V podstatě ve všech zařízeních mají cizinci velmi omezenou 
možnost vycházek, a to jak časově (v rozsahu I hodiny), tak prostorově (ve všech zařízení je pro vycházky 
vymezena oplocená část prostoru z boku budovy). V rámci využití volného času by měla být všem zajištěným 
cizincům umožněna delší než jednohodinová denní vycházka a současně by bylo na místě zvážit uzpůsobení 
vycházkových prostorů tak, aby zajištění cizinci měli možnost nejen pobytu na čerstvém vzduchu, ale i možnost 
Sportovního vyžití, odreagování se apod. Pokud jde o další aktivity ve volném čase, vzdělávání či duchovenskou 
f61či, ty zajištěny nejsou. " K dispozici na www.ochrance.ez 
266 Tuto povinnost stanoví současné znění § 135, po novelizaci půj de o § 131 cizineckého zákona. 

Zpráva ombudsmana z roku 2002 k tomu uvádí: "Zajištění cizinci často nemají žádnou nebo velmi nízkou 
POVědomost o svých právech a vůbec o situaci do níž se dostali. Mnohdy jsou nedostatečně informováni 
o možnosti podat žádost o udělení azylu nebo o možnosti soudního přezkumu zákonnosti zajištění. V této 
SOuvislosti je navíc třeba poznamenat, že o možnosti soudního přezkumu zajištění často nevěděl ani personál 
v jednotlivých zařízeních. V průběhu šetření byl zjištěn pouze jeden případ, kdy byla zákonnost zajištění 
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izolovaně od ostatních zajištěných. V několika případech tato skutečnost vedla 

k neuskutečnění žádosti o udělení azylu, protože cizinec o nutnosti požádat o azyl během 

ích sedmi dnů pobytu nevěděl nebo nesprávně poučení porozumě1.267 

prvn 

Osobní prohlídku a prohlídku věcí cizince je policie ve smyslu současného znění § 134 odst. 1 

cizineckého zákona oprávněna provést po umístění cizince do zařízení i kdykoli v průběhu 

zajištění. Zjišťuje se vlastnictví zakázaných věcí, jako jsou alkoholické nápoje a jiné 

návykové látky, předměty potenciálně použitelné k ohrožení bezpečnosti osob a majetku nebo 

k útěku a dále věcí, které by svým množstvím nebo povahou mohly narušovat pořádek nebo 

škodit zdrave68
. V nové úpravě bude dále specifikováno, že osobní prohlídku je povoleno 

provést i za účelem zjištění, zda u sebe nemá zajištěný cizinec cestovní doklad nebo peněžní 

prostředky. Osobní prohlídku bude dále moci provádět pouze osoba stejného pohlaví. 269 

V Bálkové jsem se setkal s případy, kdy byly vzájemně blízké osoby zajištěny v různých 

zařízeních. Šlo nejčastěji o občany Číny, kdy manželka byla např. v ZZC Velké Přílepy a 

manžel v Bálkové. Došlo k tomu tak, že při zajištění tyto osoby neuvedly, že jde o příbuzné. 

Rozdělení rodiny podle navrhovaného znění § 139 cizineckého zákona bude možné pouze 

v případě" umístění některého člena rodiny v části s přísným režimem. " Příbuzní by tedy měli 

být vždy umístěni ve stejném zařízení. V praxi však není vyřešeno slučování rodin v zajištění 

optimálně. I v případech, kdy j sou příbuzní umístěni do shodných zařízení, mužská a ženská 

část funguje odděleně a těmto osobám prakticky není umožněno společné ubytování. 27o Je 

povolen jen písemný kontakt. V případech rodin s dětmi do 15 let jsou rodiny vždy 

pohromadě v ZZC Bělá-Jezová. 

Při umísťování cizinců do zařízení policie postupuje podle § 137 odst. 1 cizineckého zákona. 

POlicie je povinna přihlížet k náboženským, etnickým či národnostním zvláštnostem, 

---------------------------------------------------------------------------
přezkoumávána soudem (rozhodnutí o zajištění bylo soudem zrušeno a cizinec byl ze zajištění propuštěn na 
f~ob~du). "K dispozici na W\vw.ochrancc.cz. 
268 VIZ. kapitola Průběh azylového řízení v zajištění. 
269 Přechovávání, výrobu nebo konzumaci těchto látek a věcí zakazuje § 147 odst. 2 cizineckého zákona. 
270 Navrhované znění § 137 odst. 1 resp. odst. 3. 
J 137 odst. 2 písm a) stávajícího cizineckého zákona. "Odděleně musí být umístěni muži od žen, výjimku lze 

UC1nit v případě osob blízkých. " 
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"'b zensky' m a manželským vztahům, věku nebo zdravotnímu stavu cizince. V praxi situace 
pf! u 

v Bálkové vypadá tak, že cizinci z jednoho státu obývají jedno patro a osoby z jiného 

kulturního okruhu žij í na druhém. Postupuj e se tak už od uvedení zařízení v Bálkové do 

provozu. To vytváří mezi zajištěnými atmosféru plnou konfliktů, neboť aliance nevznikají 

napříč národnostním složením a ke společnému postupu dochází výjimečně. Inspirující 

přístuP při umisťování vězňů při výkonu trestu odnětí svobody v souvislosti s potíráním 

rasismu byl zveřejněn příslušníkem vězeňské stráže z Všehrdské věznice [Buňata 2001]. 

Podle jeho zkušeností segregační přístup přispívá k četnosti násilí a společné ubytování vězňů 

různých národností naopak vede k určité harmonii. Buňata [2001: 26] argumentuje, že i ve 

věznici, i když jde o velmi uzavřené prostředí, platí zásady Listiny základních práva svobod 

(zásada, že všichni mají stejná práva bez rozdílu ras, náboženského vyznání atd.). Ve 

vězeňské praxi to znamená, že nikdo nemá právo oddělovat výkon trestu jedné rasové skupiny 

od druhé. Upozorňuje, že hlavní problematickou skupinou jsou v tomto ohledu mladiství 

odsouzení. Není nic výjimečného, když je ve Všehrdech na jedné cele umístěn mladiství 

odsouzený romského původu spolu s příslušníkem bílé majority, který se navíc hlásí 

k extremistické skupině skinheads, a jenž si odpykává trest za trestný čin s rasistickým 

podtextem. Podle obecného názoru by tato vyhrocená situace měla mít za následek mnoho 

problémů s porušováním disciplíny a pořádku ve věznici. Ovšem zkušenosti z Všehrdské 

věznice naznačují, že opak je pravdou. Procento přestupků proti vnitřnímu řádu, majících 

nádech rasismu, je mizivé. Buňata [2001: 26] udává, že ,Je běžný obraz, kdy odsouzený, 

hlásící se k nějaké extremistické skupině, sedí při obědě v družném rozhovoru s příslušníkem 

romského etnika. Obě tyto zdánlivě nesmiřitelné skupiny mohou spolu žít i na jedné cele. " 

Absence rasistických tendencí v tak uzavřené komunitě lidí, jako je vězení, má podle Buňaty 

několik příčin. Jednou z nich je fakt, že s vězni je zacházeno stejným způsobem, ,Jsou na 

stejné lodi". Už tato příčina v nich nevytváří pocit nadřazenosti a rozdílnosti společenského 

postavení. Stejné je i ústavní oblečení, časový rozvrh dne, možnost dobrovolné práce, 

možnosti odměn i kázeňského potrestání. Tyto jevy vedou k posílení kolegiality mezi 

Odsouzenými a vymezování se vůči dozorcům. V Bálkové je naopak etnické napětí cítit na 

každém kroku, zejména mezi "Evropany" a "Asiaty". Projevuje se však až po trvalém 

přemístění z karantény do běžného režimu. V karanténě j sou umístěni cizinci v závislosti na 
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v'' du na karanténní pokoje jsou umisťovaní bez ohledu na svojí státní příslušnost. Tam pOjez , 

k rasovým útokům tak často nedochází. 

Vnitřní řád detence je v současnosti upraven § 136 odst. 1 cizineckého zákona. Stanoví se 

t rn
· a) časový rozvrh vycházek, b) časový rozvrh provádění osobní hygieny, c) časový a . " Ij 

rozvrh a rozsah poskytované zdravotní péče, d) časový rozvrh poskytování stravy, e) časový 

rozvrh pro uspokojování kulturních potřeb, j) režim návštěv, g) prostor vymezený pro 

vycházky a další podrobnosti o organizačně technickém zabezpečení průběhu pobytu cizince 

v zajištěnÍ." V odstavci 2 citovaného paragrafu je potom stanoveno, že vnitřní řád je vydán 

v jazyce českém, anglickém, francouzském, německém, ruském, španělském, čínském a 

arabském. V novelizovaném znění je stanovena nutnost vydat vnitřní řad i v hindštině a 

vietnamštině, příp. v jiném jazyce, je-li to pro informování zajištěného cizince nezbytné.271 

Připravovaná změna cizineckého zákona také vyžaduje, aby bylo oproti dnešní úpravě ve 

vnitřním řádu stanoveno časové rozvržení poskytování psychologické a sociální péče, nabídky 

sportovního vyžití, výdeje obuvi, oděvů a prádla a způsob realizace povinné školní 

d h' k 272 oe az y. 

Nově jsou navrženou úpravou koncipovány v § 136 odst. 1 povinnosti zajištěného cizince. 

Kjeho povinnostem patří: a) dodržovat vnitřní řád zařízení, b) šetřit majetek zařízení, c) řídit 

se pokynem policie nebo provozovatele vydaným při plnění úkolů v souvislosti se zajištěním, 

d) vyvarovat se jednání, které by mařilo účel zajištění, e) strpět omezení svých práv, zejména 

práva na soukromi a svobodu pohybu a pobytu, v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu 

zajištění nebo pro ochranu veřejného zdraví, j) dodržovat noční klid. Další povinností je ve 

smyslu odstavce 2 citovaného paragrafu povinnost strpět preventivní vstupní, periodickou a 

výstupní (a je-li to nezbytné i mimořádnou) lékařskou prohlídku. Policie je oprávněna v této 

Souvislosti překonat případný odpor zajištěného. 

-271 ----------

272 § 138 odst. 3 navrhované novely. 
§ 138 odst. 1 navrhované novely. 
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v § 138 cizineckého zákona současná úprava stanoví, že do každé z místností ZZC, kde jsou 

ubytováni zajištění cizinci musí být zavedeno elektrické osvětlení a každý cizinec má právo 

3 5 metrů čtverečních prostoru. Nejen z hlediska ubytovacích podmínek by měl případný na , 

další výzkum srovnat životní podmínky ve věznicích a v ZZC. 

Strava je poskytována třikrát denně a podle § 139 dnešní verze cizineckého zákona je 

podávána podle věku, energetické a biologické potřeby s přihlédnutím ke zvyklostem 

vyplývajícím z náboženského přesvědčení cizince.273 Podle nové verze zákona bude zavedena 

povinnost poskytnout zajištěnému dítěti do 18 let stravu pětkrát denně. V roce 2003 byla 

provedena zrněna a zavedena možnost výběru ze tří druhů jídel, včetně vegetariánského. 

Otázka stravy byla vždy a je stále v Bálkové podstatná, řada konfliktů je se stravou spojená 

(čínská nechuť k evropské stravě - bramborám a pečivu, konflikty ohledně neochoty policistů 

zásobovat Číňany horkou vodou na zalití jejich oblíbené stravy - nudlí, muslimské odmítání 

vepřového masa a zvláštní stravovací režim během ramadánu) nebo se odehrává v jídelně, kde 

se setkávají všichni zajištění. 

Současná úprava v § 140 cizineckého zákona sice umožňuje zajištěným cizincům používat 

vlastní oblečení, ale ve skutečnosti k tornu nedochází.274 V Bálkové, Velkých Přílepech i 

Poštomé jsou zajištění až na výjimky nuceni nosit ústavní uniformované oblečení, zatímco 

osobní oděv ve kterém byli zajištěni je jim vydán až při propuštění. Zajištění cizinci tak 

používají černobíle kostkovanou halenu a světlé zelenohnědé kalhoty. Nikdo ze zajištěných se 

v tomto oděvu necítí esteticky dobře, oslabuje to jejich sebevědomí. Uniformní oblečení je 

degradující, člověk vypadá po propuštění ve svých šatech zcela jinak. Navíc v zimním období 

často není erárního oblečení dostatek a zajištění cizinci trpí zimou. V Bálkové se lze v zimě 

setkat s cizinci, kteří chodí pouze v letních pantoflích bez ponožek. Na zimu si stěžují hlavně 

273 
Podle zprávy CPT s. 9, je nutné brát zřetel na náboženské požadavky a stravovací návyky cizinců 

Pobývajících v zařízení Bálková. Podle zprávy ombudsmana z roku 2002: ,,Nejsou zohledněny stravovacích 
P~třeby a návyky vyplývajících z náboženského přesvědčení zajištěných cizinců. Ze strany všech zařízení by měly 
byt podniknuty takové kroky. které by vedly ke zohlednění stravovacích potřeb a návyků různých skupin 
Zajištěných cizinců. Jedná se především o zajištění stravy s vyloučením vepřového masa a výrobků z něj 
i!/ípadě cizinců, kteříjsou muslimského vyznání. "K dispozici na www.ochrance.cz 

§ 140 cizineckého zákona stanoví: "Nesplňuje-li oděv, prádlo a obuv cizince podmínky hygienické estetické 
~ezávadnosti, je cizinec povinen používat oděv, prádlo a obuv přídělenou policií. Policie současně zajistí 
uschovu původního oděvu, prádla a obuvi. " 
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osoby přicházející z jižních oblastí. Všiml jsem Sl, že Číňané používají k zahnání pocitu 

chladu prvek jejich tradiční medicíny - silně si mnou kořen nosu, který je někdy rozedřen až 

do krve. Ve své zprávě se oblečení věnoval i Evropský výbor pro zabránění mučení (CPT), 

když zaujal stanovisko: "CPT doporučuje, aby stávající praxe týkající se oblečení cizinců 

zajištěných v zařízeni Bálková byla od základů změněna,' zejména by všem zajištěným osobám 

příchozím do tohoto zařízení s čistými šaty a odpovídající obuví mělo být umožněno nosit je 

během pobytu, a je-li to nutné, nechat je čistit a spravovat275
." Podle návrhu novely 

cizineckého zákona bude umožněno cizincům používat jejich civilní oblečení, v případě 

potřeby bude poskytnuto odpovídající oblečení "neústavního charakteru". 

Novelizované znění podstatně mění režim návštěv, a to z dnešní možnosti přijmout návštěvu 

v počtu nejvýše 2 osob jednou za tři týdny v trvání 3 O minut,276 na možnost přij etí návštěvy 

jedenkrát týdně v trvání jedné hodiny a počtu nejvýše 4 osob současně přítomných277 . 

V odůvodněných případech zůstává v pravomoci vedoucího zařízení povolit přijetí návštěvy i 

za kratší dobu než určuje zákon a za přítomnosti většího počtu osob, případně je v povolení 

možné souhlasit i s překročením doby návštěvy. V Bálkové intenzivnější návštěvy většinou 

vedení povoluje. Dojde také ke změně v úpravě přítomnosti policisty při návštěvě, dnes 

probíhají návštěvy za přítomnosti policisty,278 podle novely bude přítomnost policisty nutná 

pouze v případě návštěvy zajištěného z přísného režimu.279 Právo přijímat v zajištění bez 

omezení osoby, které zajištěnému cizinci poskytují právní pomoc je zaručeno.280 Nevládní 

organizace poskytující právní nebo sociální pomoc cizincům navštěvují detence pravidelně 

275 Z . 
Prava CPT s 8 276 ' . . 

§ 142 odst. 1 cizineckého zákona. Zpráva ombudsmana z roku 2002 k tomu uvádí: "Nepřiměřené omezování 
kontaktu s vnějším světem. Návštěva příbuzných či známých má bezpochyby příznivou odezvu v psychice 
Zajištěného cizince a není důvod, proč by mělo být právo cizince na přijetí návštěvy tak omezeno, jako je tomu 
v Současné době. Přijetí návštěvy v počtu nejvýše 2 osob jednou za 3 týdny v trvání 30 minut se jeví jako 
nepřiměřeně tvrdé, a nic na tom nemění ani možnost vedoucího zařízení zvýšit počet osob nebo povolit přijetí 
~ávštěvy za dobu kratší než 3 týdny, případně na dobu delší než 30 minut. V této souvislosti jistě stojí za zmínku, 
Ze osoby ve výkonu trestu mají právo přijímat návštěvy na dobu celkem až 3 hodin během jednoho kalendářního 
~fsíce a v počtu až 4 osob. " K dispozici na Ww\v.ochrancc.cz 

. ~ 144 odst. 1 připravené novelizace cizineckého zákona. V současnosti platné omezení podoby návštěv bylo 
kr1hzováno i zprávou CPT s. 9 "CPT doporučuje, aby nárok cizinců pobývajících v zařízení Bálková (a rovněž 
~/ttatních zařízeních tohoto druhu) na přijímání návštěv byl významně rozšířen. " 
279 § 142 odst. 2 cizineckého zákona. 
280 § 144 odst. 4 připravené novelizace cizineckého zákona. 

§ 142 odst 3 cizineckého zákona a § 144 odst. 3 novelizovaného textu. 
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a1espo 
ň J'ednou týdně.281 Novelou se také rozšiřuje možnost přijmout balíček, a to ze dvou 

týdnů najeden. 282 Maximální váha 5 kilogramů zůstává i v nové úpravě. Balíčky jsou vítanou 

Jlložností, jak rozšířit si jídelníček (Číňané si nechávají posílat zejména nudlové polévky) 

nebo zpestřit trávení volného času (častým obsahem balíčků jsou mimo potravin a cigaret 

283 
třeba karty). 

V případě, že měl u sebe CIzmec v době zajištění finanční hotovost nebo mu byly peníze 

zaslány v době pobytu v zajištění, je mu každý měsíc vypláceno 360 korun na soukromé 

výdaje. Těchto 12 korun na den se vyplácí do té doby, než dojde k vyčerpání původní 

částky.284 V případě, že částka vyčerpána není, jsou jejím prostřednictvím hrazeny náklady na 

pobyt v ZZC, případně náklady na realizaci správního vyhoštění. 285 Z peněz, které jsou cizinci 

během zajištění vydány, si má možnost prostřednictvím sociálního pracovníka uskutečnit 

nákup.286 Náklady na jeden den pobytu zajištěného v Bálkové nepřesahují podle vyjádření 

vedení 400,-Kč. 

V případě, že se cizinec rozhodne podat stížnost z důvodů nespokojenosti s dodržováním jeho 

práv zaručených Hlavou XII cizineckého zákona, má podle § 148 odst. 1 a 2 tyto stížnosti 

adresovat přímo ministerstvu vnitra, které je povinno věc vyřídit do 30 dnů od doručení 

stížnosti a o způsobu vyřízení stěžovatele vyrozumět. Proti způsobu vyřízení lze podat rozklad 

k ministrovi vnitra. Ministerstvo vnitra zároveň vykonává nad dodržováním zákona v ZZC 

dozor. 287 Jde o důležité ustanovení, které může v praxi sehrát významnou roli. Společně 

281
M

, 
lmo Organizace pro pomoc uprchlíkům, kde jsem zaměstnán, je to Poradna pro uprchlíky, Sdružení občanů 

f~bývajících se emigranty a Česká katolická charita. Jednotlivá zařízení jsou mezi tyto organizace rozděleny. 
283 § 143 odst. I cizineckého zákona a § 145 odst. I připravené novelizace cizineckého zákona 

Nová úprava legislativně upravuje postup, který policie v praxi užívá už dnes. Policie před předáním 
~dresátovi balíčky kontroluje, nepředá věci, jejichž držení v zajištění je zakázáno a odešle je zpět odesílateli na 
!~~O náklady ve smyslu § 145 odst. 2 novelizace cizineckého zákona. 

§ 145 odst. 4 navržené novelizace cizineckého zákona stanoví: "Provozovatel v průběhu zajištění vydá 
Zajištěnému cizinci na jeho žádost uložené finanční prostředky nebo jejich část, nejvýše však v částce J 2,-Kč na 
den pobytu v zařízení. Vydanou částku zaznamená v soupisu uložených peněžních prostředků; cizinec písemně 
~frrdí jejich převzetí. " 

§ 146 odst. 1 navržené novelizace cizineckého zákona stanoví: "Ministerstvo je oprávněno použít uschované 
peněžní prostředky zajištěného cizince, jsou-li v české nebo jiné volně směnitelné měně, k úhradě, byť i částečné, 
i~dajů spojených s jeho pobytem v zařízení a se správním vyhoštěním. " 
287 V Zze Bálková funguje obchod s potravinami. 

Podle důvodové zprávy k novelizaci cizineckého zákona se počítá s vytvořením dalších 4 tabulkových 
pracovních míst v souvislosti s prováděním kontrol a vyřizování stížností. 
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s posílením pOZIce ombudsmana v souvislosti s přijetím zákona Č. 381/2005 Sb.288 

lizujícího zákon Č. 349/1999 Sb, o veřejném ochránci práv by tak měl být vytvořen 
nove 

kontrolní systém zajišťující respektování základních práv v ZZC umístěných cizinců a 

posílena jejich ochrana před případným špatným zacházením?89 Tato novela rozšiřuje 

stávající povinnosti ombudsmana o úkoly provádět systematické návštěvy všech míst, kde se 

nacházejí osoby omezené na svobodě (na základě rozhodnutí či příkazu orgánu veřejné moci, 

nebo v důsledku faktické situace, v níž se nacházejí).29o Novela zákona jednoznačně 

[onnuluje oprávnění ombudsmana hovořit bez přítomnosti jiných osob se zajištěným 

cizincem. Také je v § 15 odst. 4 odstraněna pochybnost ohledně povinné mlčenlivosti a to 

takovým způsobem, že ,,(. . .) zprostí na žádost ochránce osoba k tomu oprávněná (. . .) 

jednotlivé zaměstnance úřadu mlčenlivosti. " Ombudsman má nově oprávnění zveřejnit jména 

a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu ("osobní sankce,,)?91 Ombudsman bude 

disponovat i oprávněním navrhnout nejvyššímu státnímu zástupci podání žaloby k ochraně 

veřejného zájmu ve správním soudnictví.292 

Část odborné veřejnosti je k vůči rozšíření kompetence ombudsmana skeptická, Sládeček 

[2003] upozorňuje na skutečnost, že tato nová působnost se kryje s již existující kompetencí 

státního zastupitelstve93 a pracovníci úřadu ombudsmana budou muset umět striktně odlišovat 

288 Zákon nabude účinnosti od l. ledna 2006. 
289 Špatné zacházení v interpretaci ombudsmana je jednání, "které nerespektuje lidskou důstojnost. Podle míry 
zásahu do lidské důstojnosti nebo dokonce do tělesné integrity může mít špatné zacházení konkrétně podobu 
mučení, krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, neúcty k člověku a jeho právům, 
nerespektování jeho sociální autonomie, soukromí nebo práva na spoluúčast v procesu rozhodování o jeho 
vlastním životě či zneužívání závislosti na poskytované péči nebo její prohlubování. Formálně může špatné 
zacházení spočívat nejen v porušování základních práv garantovaných Listinou základních práva svobod nebo 
mezinárodními úmluvami či v překračování zákonů a podzákonných právních předpisů, ale i v neplnění více či 
méně závazných instrukcí, pokynů, popřípadě standardů kvality zacházení, podpory a péče, dobré praxe nebo 
postupů lege artis. Cit. z článku Nové povinnosti ombudsmana na základě změny zákona o veřejném ochránci 
f:oáv. K dispozici na www.ochrancc.cL 

Ustanovení § 1 odst. 3 zákona o Veřejném ochránci práv. V odst. 4 písm. b) cit. paragrafu je explicitně 
~iedeno zařízení pro zajištění cizinců, jako místo, kde je taková působnost ombudsmana legalizována. 
292 § 20 odst. 2 písm. b) zákona o Veřejném ochránci práv. 
293 § ~2 odst 3 zákona o Veřejném ochránci práv. 
"D:skuze proběhla i na stránkách deníku Lidové noviny, kde státní zástupkyně Irena Zadražilová ve svém 
pn~pevku ze dne 18.1.2006 hájila zájmy své profese a argumentovala zbytečností další, zdvojené kontroly a 
z~šené finanční náročnosti, avšak nezmínila se o konkrétních výstupech z kontrol prováděných státními 
Z~stupci, jejich periodicitou a veřejnou dostupností. Dne 23.l.2006 replikoval Petr Uhl poukazem na to, že 
statlllm zástupcům jde při kontrolách "pouze" o zákonnost, naproti tomu ombudsman zohledňuje především 
;;dObrou správu", tedy nejen dodržování předpisů ze strany policejních orgánů, ale i respektování všech zásad 
e~okratického právního státu, jako je slušnost státní správy a absence "špatného zacházení". Navíc Uhl 

ZlUmuje i nutnost vytvoření sboru nezávislých odborníků na monitoring zařízení, kde pobývají osoby zbavené 
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svojí povinnost - monitorovat zacházení se zajištěnými osobami a nezasahovat do otázek 

souvisejících se okolnostmi, na jejichž základě k zajištění došlo, tj. do kompetencí orgánů, 

které o umístění a držení osob v detenci rozhodují. Úloha ombudsmana je podle něj trochu 

odlišná, jeho role je především komplementární, nikoli exekutivní, incidenčnost (postup na 

základě podnětu stěžovatele) charakterizuje formu jeho činnosti (zde jde o preventivní 

kontrolu bez ohledu na podnět ze strany cizince) a navíc možnost provádět šetření z vlastní 

iniciativy měl ombudsman ještě před touto novelizací. Domnívám se, že přes tyto výhrady je 

novelizace přínosná, jakákoliv další instituce, která bude mít za úkol bránit práva cizinců 

v zze, je v jejich prospěch. Výroční zprávy, jejichž citace jsou použity i v tomto textu, 

poměrně přesně pojmenovávají skutečné problémy, se kterými se zajištění cizinci v detencích 

vypořádávají a které jsou odstranitelné, aniž by došlo k ohrožení účelu zajištění. Argumentace 

ombudsmana k situaci v ZZC svou přesvědčivostí a důkazní validitou významně přispěla 

k novelizaci hlavy XII. cizineckého zákona, která podmínky v těchto zařízeních výrazně 

humanizuje. Je nutno konstatovat, že v této souvislosti byla jeho role veskrze pozitivní. 

Podle nové úpravy obsažené v § 148 odst. 1 a 2 mají být tyto stížnosti adresovány přímo 

Ministerstvu vnitra, které je povinno věc vyřídit do 30 dnů od doručení stížnosti a o způsobu 

vyřízení stěžovatele vyrozumět. Proti způsobu vyřízení lze podat rozklad k ministrovi vnitra. 

Ministerstvo vnitra zároveň vykonává nad dodržováním zákona v ZZC dozor. 294 Jde o 

důležité ustanovení, které může v praxi sehrát významnou roli. Kontrola v současnosti v praxi 

prováděna není, monitorující roli substituují nevládní organizace, bez náležité kapacity a 

zákonné působnosti ke komplexním kontrolám. 

Zdravotní péče zajištěných cizinců je v současnosti upravena v § 145 cizineckého zákona. Je 

Poskytována v rámci zákona Č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění v rozsahu 

zdravotní péče plně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Zvláštní péče je 

Poskytována během karantény, kdy se provádějí diagnostická a laboratorní vyšetření. 

---------------------------------------------------------------------------
Svobody, kterou vyžaduje řádné provedení Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení. Oba příspěvky jsou 
~dispozici na www.ochrancc.cz. Navštíveno dne 26.1.2006. 

Podle důvodové zprávy k novelizaci cizineckého zákona se počítá s vytvořením dalších 4 tabulkových 
pracovních míst v souvislosti s prováděním kontrol a vyřizování stížností. 
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Y'padě že zdravotní stav je natolik vážný, že nelze péči realizovat v ZZC, zajišťuje policie 
Vprl ' 

kytnutí péče ve zdravotnickém zařízení. V případě Bálkové je využívána nemocnice 
pos 
v Karlových Varech. Nově navržená úprava rozděluje zdravotní péči v § 176 na neodkladnou 

a jinoU, poskytovanou v souvislosti s nařízenou karanténou nebo jiným opatřením 

v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. Neodkladná péče podle novelizovaného § 176 odst. 

1 je péče: "při stavech, které 1. bezprostředně ohrožují život, 2. mohou vést prohlubováním 

chorobných změn k náhlému úmrtí, 3. způsobí bez rychlého poskytnutí zdravotní péče trvalé 

chorobné změny, 4. působí náhlé utrpení a bolest, 5. způsobují změny chování a jednání 

postiženého, ohrožují jeho samého nebo jeho okolí, nebo 6. se týkají těhotenství a porodu, 

s výjimkou umělého přerušení těhotenství na žádost cizince." Detailněj ší klasifikace 

zdravotních potíží v nové úpravě by tak měla zabránit nejasnostem ohledně některých situací, 

ke kterým v zajištění dochází. V Bálkové jsem například setkal s případem zajištěného, 

kterému chyběl skoro celý chrup. Nemohl konzumovat předkládanou stravu, ale k vytvoření 

náhradních zubů se nepřistoupilo s odůvodněním, že jde o nadstandardní zákrok. Zpráva CPT 

ke zdravotní péči v Bálkové uvádí: "CPT doporučuje, aby veškerá lékařská vyšetření 

v záchytném zařízení pro cizince Bálková byla prováděna mimo doslech a - pokud zúčastněný 

lékař v daném případě výslovně nevyžaduje jinak - mimo dohled policistů. Zástupci CPT by 

rádi obdrželi vyjádření ke stížnostem na nedostatek léků a nedostupnost odpovídající léčby 

vzařízení Bálková (. . .). CPT doporučuje přijmout opatření zajišťující cizincům pobývajícím 

v zařízení Bálková odpovídající přístup k psychiatrovi ( . .). 295 " 

Jedním z nedostatků jinak pro zajištěné Clzmce pozitivní novelizace cizineckého zákona 

zroku 2005 je, že není blíže upraven režim karantény. Jde o mimořádně náročnou etapu 

zajištění, která není časově limitována. Během karantény policie nedovoluje možnost využít 

telefonu, nejsou možné ani vycházky. Zajištěný cizinec je nucen strávit zpravidla dva týdny 

bez možnosti vyvíjet smysluplnou aktivitu. Respondent pan M. byl převezen do Bálkové 

přímo z nemocnice. "Na karanténě mi byla velká zima, voda tekla jenom studená, v té jsem se 

musel mýt. Já byl nemocný už jak mě přivezli a v Bálkové jsem ještě dostal chřipku. Ležel jsem 

na posteli a pokoušel se tu izolaci a bolesti přežít. Nemohl jsem ani pořádně chodit. Nemohl 

--295 ---------

Zpráva CPT s 10 , . 
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· 111 se zvednout z postele, jak se mi točila hlava. O možnosti požádat o azyl jsem se dozvěděl 
Jse 
asi desátý den karantény. Zrovna jednoho člověka propouštěli. Zakřičel na mě otevřeným 

oknem, že mám požádat o azyl. Hnedjsem to řekl policistovi a pakjsme šli společně podepsat 

nějaké papíry. To byla ta žádost. Na karanténě nic není. Jen strop, zdi a mříže. Jinak nic. " 

119 



. Život v zajištění 
i 

U. Sociální charakteristika obyvatel detence 

feoretický koncept, se kterým je možné k výzkumu situace v ZZC přistoupit, je předpoklad 

:ústence skupinové mentality zajištěných cizinců.296 Můžeme tak sledovat společné rysy 

Ichování a intersubjektivní perspektivy těchto osob a poukázat na vnitřní strukturaci této 

ikUpiny. Jak bylo v této práci na více místech ukázáno (a podobně situaci popisují i např 

rolicejní statistiky), populaci zajištěných v ZZC je možné rozdělit do dvou skupin, přičemž 

jejich početnost resp. podíl se mění v závislosti na čase i konkrétní detenci. V současnosti 

rřevládá skupina cizinců, kteří porušili pobytový režim tím, že překročili dobu povolenou 

jejich vízem příp. jim bylo vydáno vízum za jiným účelem, než k jakému ho skutečně využili. 

Jde nejčastěji o případy pracovní činnosti na turistické vízum nebo pokračování v pobytu 

vČR přes tzv. "propadlé" nebo "prošlé" vízum. Tyto osoby před svým zajištění v ČR určitou 

dobu pobývaly a mají osobní zkušenost s českým prostředím. Druhou skupinou jsou osoby 

zachycené při pokusu o nelegální překročení hranice, nebo krátce poté (řádově do několika 

dní) nebo zadržené ve vnitrozemí, ale "vegetující" izolovaně od okolního světa, které čekají 

na další transport a pro které je ČR jedním ze států, kterým na své cestě dále na západ musejí 

projít. Do první skupiny patří občané zemí bývalého SSSR, zejména Ukrajiny, Ruska, 

Moldavska, Běloruska nebo Gruzie, ale patří sem i většina zajištěných občanů Vietnamu. 

Druhou skupinu tvoří nejčastěji Číňané společně s Indy, menšinu zde tvoří lidé pocházející 

z arabských zemí příp. z Afriky. 

Společným znakem obou těchto skupin je nedůvěra v české úřady i úřady země původu a 

spoléhání se na neformální kontakty a pomoc (alespoň informační) od členů vlastní etnické 

komunity. Obecně jde o znak, který charakterizuje postavení nejen nelegálně rezidujících 

cizinců u nás. Ke stejnému závěru došel při svém výzkumu vietnamské komunity v ČR i 

Stanislav Brouček.297 I v případě snahy o rychlý transport ze ZZC do země původu a souhlas 

----------------------296 
Přehled teorií, která souvisejí s pojmem "mentalita" je obsahem Sociologických textů 02: 12 [Havelka a kol. 

2002] 
~ • v 

Brouček [2005: 140] "Konkrétní nedůvěra příslu.§níka vietnamského etnika v CR v centrální moc a její 
veškerý byrokratický aparát, s nímž musí přicházet do styku, je adresována nejen českým institucím, ale také 

120 

q 



aobrovolným návratem, kdy je žadatel nucen s úřady spolupracovat, vyvíjí snahu o to, aby 

~oficiální orgány o jeho osobě dozvěděli jen minimum informací, tedy to nejzákladnější, co 

JOstačí kjeho ztotožnění. Rezervovaný postoj k otázkám mířícím na soukromí zajištěného 

iizince platí i ve vztahu k OAMP, což značně komplikuje průběh a hlavně výsledek 

~ylového řízení v detencích. V ZZC k přiznávání azylové ochrany fakticky nedochází, 

rodstatné okolnosti azylového příběhu často vyjdou najevo až po delší době?98 K nedůvěře 

rřispívá i fakt, že zajištění cizinci se v kompetencích a úkolech jednotlivých úřadů 

neorientují. Mají obavu že informace, které sdělí OAMP mohou být zneužity v jejich 

neprospěch, což se v několika případech ukázalo jako oprávněné (informace o způsobu 

příjezdu do ČR a místech zdejšího pobytu byly dány k dispozici cizinecké policii). 

Můžeš věřit jenom sám sobě. 

Ať jim řekneš cokoli, stejně to přepíší tak, jak potřebují. Všechny papíry jsou v češtině a 

podepsat to musíš. 

Spomocí tlumočníka jsme vyplnili jenom moje jméno a oblast Číny, ze které pocházím, 

všechno ostatní už bylo předtištěné. 

Nevím, něco jsem podepisoval, ale žádné papíry nemám. Vůbec jsem tomu nerozuměl, řekli mi 

jenom, že teď budu půl roku tady. 

Dosažené vzdělání respondentů bylo různé, mezi imigranty z bývalého SSSR převládalo 

vyučení řemeslnického oboru nebo absolvování odborné střední školy. U migrantů z Asie 

převažovalo vzdělání základní, v několika případech pouze prvního stupně, setkal jsem se i 

s případem analfabetismu. Ti, kteří před svým zajištěním v ČR pracovali, vykonávali 

---------------------------------------------------------------------------
vietnamské ambasádě a konzulátu. Podle něho oba světy byrokratických systémů vznikly proto, aby mu stavěly 
Překážky do jeho programu vlastní soběstačnosti a nezávislosti. Je pak rozhodnut tyto překážky obejít (třeba 
~rupcí) nebo v extrémním případě najít způsob jejich likvidace. " 
. V prvním interview žadatel často tyto otázky - pokud jsou vůbec konkrétnějším tónem položeny - víceméně 
Ignoruje, nebo odpovídá úsečně a jednovětými formulacemi; nepřesná nebo zcela chybějící zmínka o těchto 
skutečnostech v tomto stádiu řízení je přitom OAMP v případné další fázi a pokusu o doplnění prezentace 
POvaŽována za druhotnou fabulaci 
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· vážně dělnické profese. Jejich pracovní poměr byl charakterizován poměrně častým 
rre 

střídáním místa zaměstnaní, většina pracovala na stavbách nebo v řemeslnických dílnách 

(zedník, lakýrník, kuchař). Většina lidí popisovala náplň své práce slovy "co je potřeba". 

Základem této mentality je ochota dělat práci, která je zrovna vyžadována, podle 

momentálních potřeb zaměstnavatele, slabá autonomie v rozhodování o náplni vlastní práce je 

výraznou charakteristikou profesního uplatnění těchto cizinců (nízká jistota zaměstnání a 

nízká specializace vede k vědomí vlastní nahraditelnosti). Rozsah možností výběru 

pracovního zařazení byl po příjezdu do ČR velmi omezený, většinou zájemce směřoval ze 

své domovské země přímo na místo, které mu již bylo určeno zprostředkovatelem zaměstnání, 

případná změna zprostředkovatele nebyla jednoduchá (možnost "zadržení" výplaty apod.), 

hlavní roli hrála vůle osamostatnit se (bez znalosti češtiny, možnosti finanční nezávislosti 

na delší časové období a znalosti administrativního postupu vyřízení povolení k pobytu krajně 

obtížné). Tito pracovní migranti vnímali pobyt v ZZC jako nepochopitelnou ztrátu času, který 

mohli věnovat ekonomické činnosti u nás, nebo strávení času s rodinou v zemi původu. Po 

počáteční fázi šoku z toho, že se ocitli v instituci, která "neni vlastně vězení, že jo ... , ale 

všechno tady jako ve vězení vypadá, prostě lagr299
" , se tito lidé rozhodli spolupracovat 

s úřady a dobrovolně se vrátit domů. Rozhořčení a deziluze přicházelo na tyto lidi po několika 

týdnech, kdy se ukázalo, že jejich převoz nebude tak rychlý, jak si představovali (práce na 

realizaci deportace trvala v drtivém počtu případů déle než 2 měsíce) a v případě, že se případ 

táhl, což nebylo neobvyklé, někteří z nich stále častěji přemýšleli o tom, jak naopak deportaci 

zastavit, aby po propuštění zůstali stále v ČR. Určitou roli sehrává i to, že převozy do zemí 

původu nejsou realizovány v závislosti na datu zajištění v ZZC, i když dva cizinci požádají o 

návrat ve stejném týdnu, může se stát, že jeden z nich jede domů o měsíc, dva, tři dříve než 

druhý (územní policejní útvar, který má daný případ na starosti, nepracuje efektivně; případ se 

může zdržet při ověřování identity zastupitelským úřadem atd.). 

Co jsem udělal, že tady musím být? Čeho jsem se dopustil? 

---299 ---------

Z 
Lágr je možné považovat ze slangové pojmenování zze; tábor, zařízení nebo vězení používají zaměstnanci 

ze. 
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~ , 
• , 
~hci domů. Proč mně tady drží? Odjel už bych dávno sám, stačí, když mně pustí. 

twkdy jsem nic podobného nezažil, musím se dostat co nejdříve ven, nebo se zblázním. 

,Vždyť už všechno mají! Dal jsem jim kopii pasu, nechal jsem si poslat kopii rodného listu, 

;iokonce vojenské knížky! Co pořád ověřují? Žiju v ČR deset let, podnikal jsem, dvakrát jsem 
, 

;oylna azyle a oni zkoumají mojejméno? 
~ 

j 
j Tlak vyplývající z nečinnosti, faktické nemožnosti realizovat v ZZC smysluplnou aktivitu, , 
i 
! vede posléze v apatii, tedy trávení dlouhých dní poleháváním a posedáváním v prostoru 
! 

I detence nebo naopak v neurózu, projevující se převážně verbálními, ale někdy i fyzickými 

I utoky na jiné zajištěné nebo personál zařízení. Proto volí vedení zařízení poměrnou izolaci 
I 

jednotlivých skupin, kdy jsou Číňané ubytováni v jiné budově, než ostatní zajištění. 

V důsledku několika rvaček, je těmto skupinám podáváno odděleně i jídlo a jejich 

vycházkové prostory jsou také separovány. Mají víceméně možnost se setkat jedině ve 

společných prostorách, tj. na chodbách nebo např. při pobytu na karanténě nebo při čekání na 

lékařskou prohlídku. V době, kdy jsem ZZC Bálková navštěvoval, došlo k několika násilným 

incidentům zejména mezi Číňany a zajištěnými z východoevropských zemí, kde záminkou 

rvačky byla nespokojenost s kvalitou jídla, dohadování se o možnost telefonovat nebo snaha 

ukázat, kdo je v pozici silnějšího a možnost vyžadovat respekt nebo i poslušnost. 

Každodenní život v detenci je jednotvárný, je vymezený čas jídla - snídaně, oběd, večeře 

(každý týden je vyvěšován jídelníček) a čas spánku (22.- 06.hod), mezitím je možné 

absolvovat dopolední (10. - l2.hod) a odpolední vycházku (14.-16.hod). Do roku 2003 byla 

možná pouze 1 hodina vycházky denně. Účast na vycházkách není povinná, ale většina 

Z~ištěných této možnosti využívá, ve vnitřních prostoráchje zakázáno kouřit (i když se zákaz 

Často porušuje) a je možnost zahrát si fotbal, volejbal nebo jen tak běhat. Míče jsou však 

nekvalitní a jako síť slouží natažený provázek. Na chodbách jsou instalovány televize, kde 

běží české stanice, nejsou zde židle, takže cizinci sledují program ze země, kde jsou položeny 
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~ 
I 
'dekY z pokojů. Cizinci jsou ubytováni ve dvou třípatrových budovách, na každém patře je 

deset pokojů, na každém pokoji nejčastěji čtyři postele. 

Respondenti konstruují morálně adekvátní stavbu svých životů [Jordan 1999, Silverman 1985, 

Guff 1980] podle měřítek, na jejichž základě hodnotí jiné lidi v podobné sociální pozici. 

V Bálkové u řady zajištěných převládá názor, že "měli smůlu", že policie chytila právě je: "Je 

přece tolik známých, kteří také nemají papíry v pořádku!" Konstrukce regulace cizineckého 

práva není jednoduchá, jejich porušení není aktéry reflektováno jako morálně významná 

událost, "zachování tváře" [Jordan 1999, Goffman 1969], tedy internalizace viny, není ve 

skutečnosti v našem případě relevantní. Nevědomá vina spíše svědčí o nutnosti falzifikace 

primární normy, a to i pokud akceptujeme pravidlo ignoratia iuris non excusat absolutně. 

Rozhodnutí o správním vyhoštění, resp. zajištění, na jehož základě jsou cizinci v ZZC 

umístěni, pro ně není ani tak nesrozumitelné z toho důvodu, že je v českém jazyce, který oni 

neovládají. Jeho nesrozumitelnost pro ně spíše spočívá v jeho blanketnosti. 

Pobyt v ZZC je svým dopadem na psychiku a individualitu každého zajištěného odlišný. 

V současném diskurzu se operuje s pojmy změna: transfigurační - transformační - přerodová. 

Materiálně dobře situovaní cizinci se v Bálkové prakticky neobjevují. Většina zajištěných 

v Bálkové jsou chudí lidé. Nemění se identita cizinců ve smyslu změny intersubjektivního 

chápání sebe sama jako morálně deficitního člověka, zločince. Pobyt v ZZC pro ně není 

natolik signifikantní, aby svůj život rozdělovali na období před a po pobytu v detenci. 

Zkušenost detence není natolik detenninující, aby docházelo k projekcím typu "byl jsem 

v lochu," "byl jsem v pasťáku," nedochází ke konstrukci sociální identity na pozadí zážitku 

z období detence. Osoby, které detencí projdou, nespojuje liminační zkušenost, vědí, že nejde 

o vězení, že nejsou podle zákona trestáni, jejich chování, které vedlo k zadržení, podle nich 

není nemorální, necítí se vinni a po nikom nežádají odpuštění. V naprosté většině případů se 

po propuštění dále nestýkají. Nevznikají zde přátelství, pouze krátkodobé afinity výhodné pro 

obě strany. Každý se může spolehnout jenom sám na sebe a na svůj instinkt. 
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ostatní mi jenom závidí, že mám českou holku. Jsou v pr ... , ale já jsem se rozhodl bojovat, 

zažaluju policii, dostal jsem k tomu odvahu. 

No, tak naštěstí je nás na patře dost z Ukrajiny, a chlapi při síle, jinak by si Kosováci 

dovolovali mnohem víc. 

Setkal jsem se s klienty, kteří byli zajištěni mnohokrát, jde o jakési "recidivisty". Policie je 

nedokáže vyhostit a oni nechtějí ČR opustit. Důvody jsou různé, strach z určitého nebezpečí 

hrozící v zemi původu, ztráta původních rodinných kontaktů nebo hluboká asimilace 

v českém prostředí. V některých případech jde o osoby bez státní příslušnosti, kde policie 

nemůže kontaktovat příslušný zastupitelský úřad, aby zajištěnou osobu ztotožnil. Bez 

ztotožnění není vyhoštění možné. Tito klienti vegetují v právním vakuu a chápou zajištění 

jako jednu z možných řešení svojí situace. Jde i o lidi závislé na návykových látkách, kteří 

vítají možnost zajištění ubytování, stravy a poskytnutí zdravotní péče. 30o Na tyto osoby a 

jejich způsob života má zajišťovací opatření minimální vliv, zbavení svobody nechápou jako 

tragédii, ale jako kauzální etapu své životní cesty, jejíž perspektivou už nemají sílu se 

zabývat. Pobyt v zajištění snášejí většinou dobře, jejich životní filosofie má blízko 

k fatalismu, což je obdobné jako např. postoj persistentních bezdomovců. Jsou ubytováni 

většinou společně a tvoří mezi zajištěnými specifickou skupinu, která není otevřená ostatním. 

Tato vzájemně kooperující skupina není tvořena primárně na etnickém základě, spojuje je 

zejména sociální pozice, která je ostatními cizinci vnímána jako degradující. Nemají se kam 

vrátit, jejich život je plný nejistoty, propuštění ze ZZC nemá na jejich právní postavení vliv, 

zůstávají v ilegalitě. 

Nejpočetnější skupinou zajištěných jsou ekonomičtí migranti ze zemí bývalého SSSR. 

Většina z nich má zájem na co nejrychlejším návratu do země původu, pokud nemají cestovní 

pas, nechávají si z domova posílat kopie nejrůznějších dokumentů, aby jejich ztotožnění 

proběhlo co možná nejdříve. Na právní poradce se neobracejí se žádostí o pomoc kvůli 

;----------------------
. Podle výpovědi informátora M. narkomani užívají omamné látky i v zze, zejména marihuanu. Zásilka se do 

Balkové dostane v balíčku. 
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~lově relevantním důvodům, chtějí intervenci na své ambasádě nebo u příslušného 

~licejního útvaru, aby uspíšili svůj návrat domů. Zajištění jim komplikuje plnění 

~onornických cílů, vnímají ho jako zbytečné zdržování od práce, stěžují si na to, že místo 

who, aby vydělávali peníze pro rodinu, marní čas a efektivitu svých schopností.301 Ti, kteří 

plánují v ČR zůstat, např. kvůli své české partnerce, jsou v tomto ohledu opatrnější. Vždy je 

(/eba vyřešit otázku, zdaje výhodnější partnera (nebo širší komunitu - české sousedy, známé) 

zaangažovat ve snaze o propuštění, nebo mlčet, aby nedošlo kještě dramatičtějšímu snížení 

sociálního statusu a gradaci negativní stigmatizace. 

Kdybychjí to řekl, budou jí všichni přesvědčovat: Vykašli se na něj, Ukrajinec, málo peněz a 

teďje ještě zavřený. 

Jaký vliv má zkušenost být označen jako ilegální přistěhovalec? Nakolik společenská reakce 

najejich nelegální, a tedy přisouzení etikety302 ilegál, ovlivňuje to, co si sami o sobě myslí, 

jak se definují vzhledem k okolnímu světu? Můžeme se oprávněně domnívat, že zajištěný 

cizinec ve většině případů odmítnutá deviantní etiketu, porušení cizineckých předpisů vnímá 

okolí cizince jako situační a nahodilé jednání, které nesvědčí o jeho sociální deviaci. Pro 

aktéra má jeho jednání, autoritami označené za nezákonné, na jeho status a psychickou 

strukturu jen okrajový vliv. Spíše naopak své jednání hodnotí jako společensky prospěšné, 

získává prostředky, které potřebuje jeho rodina, pracuje tvrdě a své peníze si zaslouží, nikomu 

neubližuje a nikoho neokrádá - tak proč je kvůli tomu nucen žít ve vězení a měl by se ještě za 

své jednání stydět? Zde se diametrálně odlišují perspektivy zajištěných a policistů. 

------------------------
lOl 

[Mareš, Syrovátka, Vyhlídal 2003] Podle těchto autorů dlouhodobá nezaměstnanost mužů v produktivním 
věku ,,(1) Ničí jejich pracovní etiku a motivaci hledat dále své místo na trhu práce, což nakonec vede 
k definitivnímu vyloučení z tohoto trhu. (2) Devastuje jejich lidský kapitál, nebot' nemohou udržovat, natož 
InOVovat své pracovní dovednosti, svou kvalifikaci, ani pracovní návyky. (3) Stigmatizuje je a budí vůči nim 
n:důvěru zaměstnavatelů, kteří mohou instinktivně chápat fakt, že tyto osoby jsou tak dlouho bez práce, jako 
~sledek jejich osobního defektu (nepoužitelná kvalifikace, nedostatečné pracovní návyky, nespolehlivost, 

erulanství, lenost či jiné problémové charakteristiky). (4) Mění jejich identitu a může být i příčinou jejich 
SOCiální exkluze " 
l02 . 

D ~abeling approach je teoretický přístup, který zdůrazňuje sociální konstrukci významů lidských aktivit. 
eV1antní chování není zkoumáno z hlediska jednání devianta, ale z perspektivy společnosti, která určité jednání 

za deviantní považuje a označuje [Becker 1966, Schur 1971]. 
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"s"tění Číňané a Vietnamci naopak většinou dělají všechno proto, aby deportace 
Zajl 

neproběhla, fabulují azylové případy a využívají všech opravných možností, které jim zákon 

nabízí. Zajištění v Bálkové je pro většinu z nich zastávkou na jejich cestě, podmínky v tomto 

centru snášejí lépe než zajištění cizinci pocházející z "evropských" států. 

Číňané tvoří více homogennější celek, než ostatní skupiny zajištěných. Přispívá k tomu 

skutečnost, že ke komunikaci dochází z důvodu jazykové bariéry obtížně. 3D3 Přesto je patrný 

rozdíl mezi těmi z Číňanů, kteří se v Bálkové ocitli poté, co již určitou dobu v ČR žili a 

pracovali a těmi, kteří byli zadrženi během transportu přes naše území. Jeden z mých klientů, 

čínský novinář, byl ve vlasti pronásledován kvůli článku, který nesledoval oficiální mediální 

linii hanění hnutí FLG a informovalo jejich nenásilné demonstraci nestranně. Byl zatčen a ve 

vězení týrán, než se po několika měsících podařilo jeho rodině dosáhnout jeho propuštění 

zaplacením úplatku řediteli věznice. Ten muž musel během krátké doby uprchnout a i když ke 

stoupencům FLG nepatřil, únik a následnou cestu do Evropy zařídil jeden z vysokých 

představitelů tohoto hnutí. Po příchodu do ČR požádal o azyl a po neúspěšném řízení byl 

umístěn v Bálkové. Po krátké době se ukázalo, že být ubytován společně s dalšími Číňany je 

pro něj nebezpečné a musel být přemístěn do jiné budovy mezi migranty z Evropy. Podobně 

na tom byl jiný z mých klientů, který byl synem majitele čínské restaurace v jednom 

z českých měst a poté, co jeho otec nešťastně zemřel, byla odhalena jeho ilegalita a byl 

zajištěn pro deportaci. Je zřejmé, že migrace čínského obyvatelstva je v rukou 

organizovaných skupin převaděčů, které určují pohyb jednotlivých osob během cesty a 

nedovolí jiným lidem, aby se pohybovali v blízkosti této komunity. Tito lidé pak svým 

"svěřencům" radí, ať mají zájem jen o takové právní služby, které zajistí prodloužení jejich 

deportačního řízení, aby je tak měli možnost po uplynutí 6 měsíců (kdy dojde k propuštění ze 

ZZC) znovu kontaktovat. Je zřejmé, že převaděčské organizace jsou přesně informovány, kdy 

a kde bude ze ZZC propuštěna konkrétní osoba. Někteří policisté se domnívají, že čínskou 

migraci subvencuje pekingská vláda, aby tímto způsobem přispěla k ekonomickému růstu 

zaostalých oblastí Číny a že pobyt v detenci je pro řadu těchto lidí vítaným odpočinkem 

s možností regenerace po obtížné cestě, kterou mají za sebou. 

---303 ----------

Zpráva CPT také vyzývá české úřady k zabezpečení pravidelné přítomnosti tlumočníků v zařízení Bálková. 
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Strážní a "psycholožky" mluví na Číňany česky, svá slova doprovázejí výraznou gestikulací 

a příkazy se omezují na nejnutnější minimum. Číňané většinou sami kontakt nenavazují, 

vpřípadě společného problému situaci řeší jejich "předák". Většinou je totiž v čínské 

komunitě určitá osoba, kterou ostatní respektují jako vůdce a poslouchají ho. Na tento způsob 

řešení problémů přistoupili i zaměstnanci, kteří se obracejí jen na něho. Tlumočníci do 

čínštiny financovaní státem dojíždějí do zařízení jen v případě azylových pohovorů, policie 

v případě, že je nutné sdělit čínským zajištěným něco ohledně jejich pobytu v zařízení, 

využívá tlumočníky nevládních organizací. Občas se mezi Číňany se vyskytne někdo, kdo 

rozumí nebo i částečně mluví anglicky. Tím se stává zprostředkovatelem výměny informací 

mezi "předákem" a zaměstnanci. Jeho sociální status se tím v rámci komunity zvýší. 304 Čínská 

komunita je v ZZC nejhlasitější, jejich pokřikování je většinou prvním setkáním se 

zajištěnými ještě před vstupem do areálu. 

Ke styku mezi Číňany a ostatními zajištěnými dochází na vycházce nebo při cestě do jídelny. 

Podle respondentů je vzájemný vztah mezi čínskou komunitou a ostatními cizinci napjatý. 

Podle zajištěných Ukrajinců nebo Bělorusů jsou Číňané příliš uzavření, hluční a "neumějí se 

chovat". 

Jsme jiní, je to prostě Asie. Pokud mě nechají být, nevšímám si jich. Většinou ti co jsou tu dýl, 

tak se to zlepší, začnou se chovat normálněji. 

Potíže s dodržováním hygienických standardů a vůbec chováním Číňanů je častou výtkou 

zaměstnanců ve vztahu k nim. V roce 2005 došlo k několika incidentům, kdy byly uklízečky, 

které denně uklízejí během vycházek ubytovací místnosti, terčem adolescenčních gest a 

zbytků jídla. 

--304 ---------

b. V jednom případě byl zajištěn občan Číny, který již v ČR pobýval řadu let, ale právě z toho důvodu nechtěl 
Yt ubytován na "patře" se svými krajany a dosáhl toho, že byl umístěn do "evropské části" 
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-,-, 
j 
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, Nedostatek možností smysluplně trávit čas, kdy zajištění vlastně nevykonávají žádnou práci, 

; žijí v čistě mužské společnosti a nemají jistotu ohledně nejbližší budoucnosti, vede k situaci, 

; kdy naštvání, roztrpčenost a skrývaný strach často sublimují v otevřenou agresivitu. Verbální 

atoky doprovázejí nedorozumění mezi jednotlivci i komunitami. Fyzický útok se často 

, odehrává bez vysvětlení, bez předchozího varování. Pokud by Napoleon Chagnon [1996]305 

hledal další komunitu žijící v atmosféře vzájemné animozity a rezervovaného nepřátelství, 

Bálková by byla správnou volbou. 

K fyzickým útoků dochází poměrně často, jednotlivé národnosti se snaží ovládnout "patra", 

na kterých žijí. V současnosti převažují mezi zajištěnými Ukrajinci, podle respondenta M. 

jsou problémy např. s "Kosováky (kosovskými Albánci) a hlavně s Číňany. "Číňané jsou ale 

agresivní nejvíc. Číňané jsou malý, ale hned na chlapa skáčou. Je neuvěřitelný, co si dovolí. 

Vůbec nemají respekt před silnějším, provokují." Podle několika respondentů je celkem 

běžné, že Číňané vtrhnou na cizí pokoj a surově někoho zbijí. Častým důvodem konfliktů 

bývá možnost telefonovat, protože na kartu je v Bálkové jen jeden z telefonních automatů?06 

Zajištění šetří kredit tím, že pouze "prozvoní" číslo své rodiny nebo známých a ti jim potom 

volají zpátky. Podle Ukrajinců v případě, pokud telefon "obsadí" Číňané, po zbytek dne už 

kněmu nikoho nepustí. Možnost volání je sice povolena po celou dobu vycházek, ale situaci 

by spíše vyřešila instalace dalšího telefonního přístroje. Respondent M. chtěl dokonce vedení 

navrhnout, aby byly přesně specifikovány hodiny, kdy mohou telefon Číňané používat, aby se 

tak předešlo konfliktům. Zajištění většinou nemají zájem na tom, aby do vnitřních konfliktů 

mezi nimi zasahovala policie. V praxi to podle informátorů vypadá tak, že pokud jde o 

izolovaný útok, policie se snaží uklidnit situaci a bojující osoby od sebe odtrhnout. Pokud 

rvačka probíhá mezi několika lidmi, policie čeká, dokud na "patře" není ticho a vstup do těch 

prostor je bezpečný. Na podzim 2004 vypukl mezi Číňany v Bálkové skupinový protest, 

zajištění zničili celé křídlo jedné z budov, vytloukli okna a dokonce se jim podařilo vylomit 

-lOS ----------

Americký antropolog, který se proslavil svými terénními výzkumy mezi brazilskými indiány Yanomam6, 
dospěl k závěrům, že celá Yanomamská kultura je založena na agresivitě a boj i o ženy a prestiž. Před několika 
lety byly jeho výzkumy zpochybněny jako neetické, měl údajně svým informátorům podávat nebezpečné léky a 
~~6vzbuzovatje k boji. K dispozici na http://www.anth.ucsb,edu/chagnon.html 

Zpráva CPT vyzývá české úřady, aby prozkoumaly možnost instalace dalších telefonů pro cizince v zařízení 
Bálková." 
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· d u z okenních mříží. Policie neměla situaci pod kontrolou celou noc, situaci musela řešit 
Je n 

, hovájednotka. Škoda byla po následném přemístění těchto osob odhadnuta na více než tři 
zasa 

sta tisíc Kč. 

Současná podoba režimu, kdy je možné volně procházet mezi jednotlivými patry, pozitivně 

působí na psychiku zajištěných, kdy ve srovnání s předchozí praxí není svoboda pohybu 

omezena na minimum. Policie na vynucování disciplíny v původní podobě částečně 

rezignovala. Souvisí to i s plánovaným odchodem policie z vnitřních prostor zařízení a 

budoucím poskytování pouze vnější ostrahy (provozovatelem ZZC se stal v lednu 2006 SUZ). 

Cely v přísném režimu se jako možná sankce za porušení vnitřního řádu uplatňují jen 

výjimečně. Na druhou stranu se toto uvolnění, které je patrné od počátku roku 2005, projevuje 

i tím, že přibylo zranění a modřin (na jaře 2005 tři zajištění utrpěli zlomeninu nohy, došlo 

k několika fyzickým napadením). Ke zlomeninám a úrazům došlo při rvačkách, dvakrát byl 

důvodem fraktury fotbal, protože vycházkový prostor je ke sportu nevhodný (šikmá betonová 

plocha a malý a měkký gumový míč). 

Nedávné uvolnění režimu se projevilo i tím, že se snížil počet psychicky nemocných 

zajištěných cizinců. Dřívější podmínky se na psychice zajištěných projevovaly mnohem 

výrazněji. 

Při oslovení zajištěného většinou používají policisté čísla - to má přidělené každý cizinec, 

každé patro a každý pokoj. Policisté většinou jména zajištěných ani neznají, používají navíc 

tykání, zajištěné osoby naopak znají své identifikační číslo nazpaměť.307 Většina personálu 

považuje zajištěné cizince za osoby, které svým předchozím jednáním zapříčinily svůj pobyt 

v detenci a umístění v ZZC je pro ně spravedlivým trestem. Často také zdůrazňují finanční 

náklady, které ČR s detencí a vyhoštěním cizince nese. Coyle tento rys dozorců vysvětluje 

[2004: 92] "Personál, ať už vlivem instinktivního strachu z neznámé skupiny lidí, anebo aby 

------------------------]07 
Coyle [2004: 89] uvádí příklad z Anglie, kde na počátku 90. let 20. století vedení věznic rozhodlo, že 

personál bude nosit identifikační jmenovku se svým jménem, aby byly strážní rozpoznatelní pro vězně i 
návštěvníky. Po nějaké době zasáhly odbory - argumentovaly, že vězni by se mohli dozvědět o rodinách 
personálu a mstít se jim. Nakonec dozorci začali nosit pouze identifikační čísla. Identita vězňů i dozorců tak byla 
zredukována na číslo. 

130 



lapůsobil na své rodiny a známé při líčení prostředí, v němž musí pracovat, má tendenci 

aémonizovat vězně, za které nese odpovědnost. Zaměstnanci budou podporovat mýtus o tom, 

íejde o mimořádně nebezpečné lidi, před kterými spolu s kolegy ochraňují společnost a že 

JSou v práci neustále vystaveni fYzickému ohrožení." Policisté vnímají cizince jako narušitele 

zákona, kteří by měli být vráceni do svých zemí, protože v ČR nemají co pohledávat. Jejich 

hodnocení přestupku porušení pobytového režimu je srovnatelné s hodnocením krádeže nebo 

jiného majetkového deliktu. Cizinci bez dokladů podle nich "nejsou pod kontrolou, " mohou 

se dopouštět trestných činů aniž by jejich údaje a předchozí trestní záznamy byly obsaženy 

v kriminalistických databázích, neplatí ze svých výdělků daně, doplácí na ně český zdravotní 

systém atd. Byl jsem svědkem dialogu mezi zajištěným mužem z Ukrajiny a policistou, kde se 

cizinec ohrazoval proti své detenci a argumentoval tím, že má v ČR přítelkyni a pomáhá jí 

svýchovou dětí, pracuje dvanáct hodin denně a navíc přichází ze zakarpatské Ukrajiny, která 

má k ČR historicky blízko. Policista žádný z těchto důvodů nepovažoval za důvod pro 

odpuštění zákazu pobytu. 

Pokud si zajištění cizinci stěžují na dozorce, jde převážně o mladé policisty, kteří údajně ještě 

., 308" 
"nemaJl rozum . 

Nikdo z policistů nás přímo neuráží, jak si zavřeme dveře, není možné pozorovat, co uvnitř 

děláme - máme trochu soukromí. 

Jde většinou o urážlivé verbální poznámky, s fyzickým napadením zajištěného Clzmce 

policistou jsem se setkal v jednom případě, a sice v červnu 2003, kdy údajně jeden z Číňanů 

na policistu zaútočil jako první. Čínský migrant utrpěl několik zranění a musel být 

hospitalizován?09 Před rokem 2003, tedy v době, kdy jsem ještě Bálkovou nenavštěvoval, byl 

------------------------
308 

Coyle [2004: 87] konstatuje, že nejproblematičtější skupinou vězeňského personálu jsou relativně mladí 
ro~licisté, kteří slouží teprve pár let. 

Incident měl proběhnout tímto způsobem: Tři z čínských zajištěných napadli strážného, protože jim při 
! ,:dávání jídla vždy plivl před očima do jejich talíře. Při odvedení zpět na celu vsunuli do zámku mříže sirku a 

tlIn znemožnili její uzamčenÍ. Potom podnikli útok. Dozorce byl zraněn lehce. Otázka přiměřenosti zákroku je 
zde plně na místě.[Fryšták 2004: 42] "Zakročující policista si musí uvědomit, že existují situace, kdy vlídné slovo 
Je mnohem účinnější než tvrdý, i když oprávněný zákrok. To se týká zejména rozhodování o použití donucovacích 
P~Ostředků dle příslušných ustanovení zákona Č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
Predpisů. Právě při jejich použití se opětovně dostáváme nepřímo k otázce vlivu osobnostního profilu policisty a 
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jeden z policistů propuštěn, protože měl pohlavní styk se zajištěnou cizinkou. V prvním 

období fungování Bálkové se také podařilo několika cizincům uprchnout. Podle respondenta 

M.. by se dnes o únik většina zajištěných nepokusila, i kdyby měla příležitost. Podle něj každý 

ví, že by se tím stejně nic nevyřešilo. Zpráva CPT ohledně špatného zacházení policistů 

"doporučuje, aby vyšší policejní důstojníci vhodným způsobem a v pravidelných intervalech 

pravidelně připomínali svým podřízeným, že špatné zacházení je nepřípustné a bude přísně 

postihováno. Je obzvláště důležité toto připomínat příslušníkům kriminální policie." V praxi 

jsem se jednou setkal s případem, kdy policista v přítomnosti několika osob v češtině prohlásil 

před skupinou Číňanů, kteří měli být v nejbližší době deportováni, že " vás tam stejně všechny 

postřílí. " Zpráva CPT také doporučuje, aby "policistům v záchytném zařízení Bálková bylo 

dáno jasně na vědomí, že všechny formy špatného zacházení, včetně slovního napadání, jsou 

nepřípustné a budou přísně postihovány. " 

v zze nedochází na rozdíl od věznic k tetování. Ti, co tetováž mají, ji získali již před 

příchodem do ZZC3IO
. V Bálkové se od roku 2004 objevují Jehovisté, několik zajištěných se o 

toto nekonvenční náboženské hnutí zajímalo? II 

žebříčku jeho morálních hodnot na jeho jednání. V uvedeném případě by totiž případné selhání policisty či jen 
jeho pouhý vztek, citová nevyrovnanost nebo jeho nevyřešené osobní problémy mohly mít za následek 
"přehnanou aktivitu a snaživost" (pozn. zdůrazněno cit. autorem), která by si v uvedeném případě vybrala daň 
ze všech nejcennější, a to vážné ublížení na zdraví nebo dokonce i smrt osoby, vůči které je donucovacích 
prostředků použito. Velmi intenzivně a citelně lze tuto skutečnost vnímat u všech donucovacích prostředků, 
jejichž použití zákon o policii nabízí. Při každém, byť i legitimním a oprávněném použití těchto prostředků je 
naprosto nepřípustné, aby policista zacházel se svým okolím krutě, nelidsky nebo dokonce ponižujícím 
způsobem. Jeho zásah musí být vždy přiměřený a humánní. " Etický kodex policisty, vypracovaný výkonným 
výborem lnternational Association of Chiefs of Police během 96. výroční konference, která se konala dne 
17.10.1989 v Louisville, Kentucky, USA. [Fryšták 2004: 46] "Jednou ze zásad je kritérium použití síly: policista 
nebude nikdy používat nadbytečné síly nebo násilí a bude při plnění svých povinností používat pouze takové síly, 
která je za všech okolností rozumná. Pokud je použití síly nevyhnutelné, každý policisty se musí vyvarovat 
zbytečného působení utrpení a nikdy se nesmí dopustit krutého, degradujícího nebo nelidského zacházení 
s jakoukoli osobou. " 
3m P . 

odle výzkumů ve věznicích [Snyps, Kotenová, Maršálek 2001: 24] se asi třetina tetovaných vězňů nechala 
tetovat v průběhu výkonu trestu odnětí svobody. Mnozí odsouzení se nechávají tetovat z nudy a stereotypní 
rl~doby života ve vězení. 
• Na téma sekty a jejich vliv na sociálně oslabené a znevýhodněné osoby existuje řada literatury. Např.: 
Stampach, O.: Sekty a nová náboženská hnutí, Praha, Oliva, 1995. Enroth, R.: Za novými světy. Praha, 1994. 
Vojtíšek, Z.: Nové náboženské směry u nás. Praha, Dingir, 1998. Chmelík, J.: Extremismus a jeho právní a 
sociologické aspekty. Praha, Linde, 2001. 
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, 
· D.l. Výzkum v ZZC Bálková 

i Do Bálkové vede úzká silnice, která je před sjezdem z hlavní komunikace opatřena značkou 

· zákaz vjezdu (mimo zásobování). Žádná informační tabule na existenci ZZC neupozorňuje, 

neznalý člověk by mohl odbočku považovat za vyasfaltovaný začátek lesní cesty. Povrch 

. silnice je na rozdíl od okolních komunikací hladký, bez výmolů a děr. Uvolnění tenze 

v podvozku auta dává poznat, že byla v posledních letech opravena a není příliš používána. 

Cesta pozvolna stoupá mezi poli, pak prudce klesá do rozlehlého údolí. Na protější straně se 

zvedá do výše masivní krajinný zlom, porostlý jehličnatým lesem. V dohledu není žádné 

lidské sídlo, pohled lákavě ulpívá na obrysech lesa, jehož tmavá a klidná mohutnost dominuje 

ustupující obloze. V nejnižším bodě údolí se objevuje komplex budov, obehnaný vysokým 

železným plotem opatřeným ostnatým drátem. Vrchní parkoviště je zpola zaplněné vozy 

policistů, kteří dojíždějí do služby z celého Plzeňského i Ústeckého kraje. Práce začíná, je 

nutné vyndat z kufru vozu kopírku, notebook, složku s dokumenty a zahraniční tisk a 

sestoupit po betonových schodech k vrátnici. Nemám zbraň a nedoprovází mě pes, neodvážil 

bych se nerespektovat příkazové tabule visící na stěně budovy vrátnice. Následuje rituál, který 

mi už dávno přestal připadat bizardní a koneckonců jsem na něj byl univerzitním studiem 

náležitě připraven312 . Po více něž dvou letech pravidelných návštěv žádá policista na vrátnici 

odpověď na otázku, pro jakou organizaci pracuji, co je účelem mojí návštěvy a zda je to 

vedením povoleno. Pak telefonuje do kanceláře ředitele pro ověření, zda to, co říkám, platí. 

Konečně zapisuje moje údaje do knihy návštěva jeho kolega mě doprovází do útrob budovy 

plné chladných dlouhých chodeb, kde na stěnách rozptyluje návštěvníkovu pozornost 

nástěnková výzdoba. Potvrzuje se teorie, že kvůli kulturnímu šoku není nutné cestovat daleko. 

Vím o jedné možnosti kousek od Plzně. Zařízení v Bálkové původně sloužilo jako rekreační 

středisko pro školy, nejspíše pro svojí odlehlost a okolní zachovalou přírodu. Výzdoba kdysi 

sloužící pozitivnímu emočnímu naladění odpočívajících školáků odstraněna nebyla. Dětské 

kresby hrušek a jablk, společně s postavami plyšových medvědů a ručně vyrobených 

strakatých gobelínů, dostávají mezi fotografiemi služebních odznaků německé policie, 

-----------------------]12 
· Pedagog Oldřich Kašpar se na přednáškách se studenty podělil o podobnou zkušenost, když vyprávěl 
Jak v sovětském Rusku bádal v Moskevském archivu a když každé ráno přicházel, předkládal stejné povolovací 
dokumenty stejnému vojákovi, na stejném místě a ve stejný čas. 
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~střižkama z novin o nutnosti přísného postupu vůči cizincům, informačními letáky, jak má 

policista postupovat v případě žádosti o dovolenou nebo v případě zájmu zúčastnit se 

pOlicejních soutěží ve střelbě, fotbale nebo bojovém umění, netušené významy. 

Uvnitř se pohybují dva hlavní aktéři - zajištění cizinci a policisté. Ti první stojí nebo si sedají 

(al11, kam jim ti druzí ukáží. Místa propojení chodeb oddělují silné mříže. Je cítit napětí a 

návštěvník má pocit, že lidé kolem něho jsou neustále ve střehu. V zařízení dále pracují dvě 

sociální pracovnice ("psycholožky"), kuchařky a uklízečky, v komplexu sídlí i vedení zařízení 

a další administrativní pracovníci. 

S informátory jsem se seznámil během mých návštěv v ZZC Bálková. Nejdříve byl náš vztah 

čistě pracovní, konzultant - klient. Díky opakovaným rozhovorům o případu a jeho možných 

řešeních se vytvořil důvěrnější vztah, který posléze vedl k souhlasu se zveřejněním 

konkrétního příběhu. Rozhovory tak většinou neprobíhaly během jedné návštěvy, ale obraz o 

životní historii klienta vznikal v horizontu měsíců. Obě strany tak mohly přemýšlet, vracet se 

kvýznamným událostem, odstraňovat nejasnosti a nedorozumění. Vzájemný respekt a 

pochopení pro averzi k hovoru o určitých událostech dovoloval případně jemnými narážkami 

verifikovat případně původně fabulovanou verzi příběhu. Vyprávění neměla chronologickou 

osnovu, epicentrem každého příběhu byla skutečnost, proč vlastně věci došly až 

k synchronnímu stavu - situaci zbavení svobody aktéra v zařízení. Byl to respondent, který 

inicioval rozhovor a ve svém zájmu líčil podstatné okolnosti svého případu. Já, jako právní 

poradce, kladl doplňující otázky. V případech, kdy vznikl pevnější vztah, rozhovory 

tematizovaly i jiné otázky než ty bezprostředně spojené s konkrétním právním případem 

klienta. Takových sezení bylo v závislosti na vývoji případu klienta několik, konzultovaly se 

otázky právního zastupování, docházelo k vysvětlování obsahu došlé korespondence od 

Správních a soudních orgánů, sepisovaly se repliky resp. podání atd. Hájení zájmů klienta se 

v řadě případů dostalo i do mimopracovní roviny vzájemné blízkosti a sympatií. Nešlo ani tak 

o to, formálně se dotazovat na možnost poslechnout si životní příběh klienta. Situace žadatele 

o azyl nebo člověka usilujícího o propuštění ze zajištění je specifická právě v tom, že jde pro 

tato řízení o inherentní informace. Pokud měla být naše argumentace před institucemi 
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úspěšná, bylo nutné detailně biografii popsat a dokázat tak případné azylově relevantní 

pronásledování v zemi původu nebo nezákonnost zajištění. 

6.3. pamět' v zajištění 

pojem paměť, a zvláště kolektivní paměť, má svou historii. Jde o reaktivaci "přítomnosti 

minulého". Pojem paměť je podle Lavebreové [2005: 58] vágní a je nutno jej jednoznačně 

ohraničit, neboť není dále udržitelné jeho používání s předpokladem shody toliko na intuitivní 

rovině, která není více schopna abstrahovat komplexnost jeho významů.313 Autorka analyzuje 

paměť v díle F. Nietzscheho, který rozlišoval historii monumentální, antikvární a kritickou. 

Monumentální historie má edukační funkci a působí na etické myšlení a emoce. Lavabreová 

[2005: 62] ji popisuje jako "vynikající učitelku314", která je lékem na rezignaci, zakládá víru 

v soudržnost a kontinuitu velikosti napříč časem: sbližuje nepodobné, zobecňuje a vyhlašuje 

identitu. Podle Nietzscheho tento přístup aplikuje "násilí na individualitu minulého" a může 

reprezentovat "mýtickou fikci", která je však poškozováním minulosti. Antikvární 

(tradicionalistická) historie odmítá synchronní impulsy a honoruje minulé kvality (staré = 

osvědčené = dobré). Kritický přístup k historii uznává legitimitu tvorby hodnocení událostí 

z minulosti. Kritériem soudů je "historická pravda", která je konstruována a etablována 

pomocí autorit společenského diskurzu. "Kolektivní paměť je vzpomínkou nebo souborem 

vědomých či nevědomých vzpomínek na zkušenost, kterou prožila a/nebo zmýtizovala 

kolektivita žijící jistou identitu, jejíž integrální součástí je minulost." 315"Nietzschovi tři druhy 

historie označují různá užití minulosti, která bychom mohli zahrnout pod paměť, přičemž 

historii vymezujeme odlišením od paměti jako "čisté vědění", nebo spíše intelektuální činnost, 

313 
Lavabreová [2005: 58J v citovaném textu podřazuje pod termín "paměť" vzpomínky na prožité zkušenosti, 

různé formy komemorací, archivy a muzea, politické mobilizace dějin a "vynalézání tradice", památky a 
historické popisy, konflikty interpretací, ale také zapomnění, příznaky a stopy minulosti, zamlčování a falšování 
historie. Poukazuje tak na metaforický charakter uzance tohoto slova. 
]14 Vzorem chování jednotlivce se stávají akce z období "silné" epochy národní minulosti a inspirující činy 
(Voje)vůdců 
]15 Nora, P. '1978. Mémoire collective. In. J. Le Goff, ed. Lanouvelle historie. Paris: Retz-CEPL. Str.. 398-401. 
Cit. dle Lavabre [2005: 59]. Nora zde představil badatelský program Místa paměti, kde praktikuje novou metodu 
historického výzkumu. Jde o zohlednění konfliktu interpretací, relativitu historického poznání a reflexi 
politického užívání minulosti. [Lavabreová 2005:59J "Paměť (. .. ) ospravedlňuje nárok politických sil na moc, 
představuje nástroj moci v rukou politických manipulátorů, a sama se tím pádem stává mocenským kapitálem. " 
I-listorie je zároveň historií minulého i historií reprezentací a užívání minulosti. 
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." ž cílem je učinit minulost čitelnou a vyhnout se anachronismům, tj. vytvořit distanci 
JeJlm 

I
· minulostí a přítomností." Lavabreová [2005: 62] dedukuje, že paměť, jak ji dnes 

meZ 

většinou chápeme, má nejblíže k tradicionalistickému pojetí historie. Rekonstrukce minulosti 

je omezena našimi heuristickými možnostmi (např. nedostatkem pramenů). Nemáme právo 

rezignovat na snahu rozumět minulosti, ale je nutné smířit se s tím, že určité informace 

zůstanou nedostupné. Víme, že z mozaiky života našich předků známe a můžeme poznat jen 

malou část plného obrazu?16 Naše kolektivní identita je "živena minulostí" a proto má 

antikvární historie punc originality v rámci konzervativního myšlení. Myslím, že v prostoru 

našeho sociovědního diskurzu by pojem paměť, ač tuto intuitivnost cítíme, měla zůstat 

pojmem spojeným zejména s orali tou a jejímu výzkumy. 

V říjnu 2003 došlo v Bálkové k několikadenním nepokojům, které pronikly do médií317 a 

donutily vedení cizinecké policie ke změnám v režimu zajištění. Po 4 dny drželo kolem 30 

zajištěných cizinců absolutní hladovku (nepřijímali jídlo ani pití). Protestující požadovali 

zkrácení doby pobytu v ZZC, delší možnost vycházek, kvalitnější a pestřejší stravu, 

důkladnější zdravotní péči a častější možnost osobní hygieny. Iniciátorem a hlavním 

protagonistou byl pan c., muslim pocházející z Makedonie. Žil v ČR od roku 1991 

na dlouhodobý pobyt, v důsledku politických změn na Balkáně však o povolení přišel. 

V Bálkové byl na podzim 2003 zajištěn již podruhé, poprvé to bylo v roce 2001. Tehdy 

fungovala odlišná praxe - každý kdo požádal v zařízení o azyl, byl během dvou tří týdnů 

převezen do azylového tábora. Při prvním pobytu v Bálková tak pan C. strávil v tomto 

zařízení jen několik dní. Tato zkušenost, společně se znalostí českého prostředí, v něm 

povzbudila odhodlání domáhat se zlepšení situace pro zajištěné. 

Jl6 Přítomnost minulosti kolem nás, utvrzenou její nedostupností, se pokusil vystihnout básník J.V. Sládek 
[1989: 58]. Až bude skončeno - Až bude vyřčeno to slovo poslední, až zcela setmí se, neb znovu rozední, až bude 
skončeno a nic už vzápětí, - ze země nepůjdu, - jen z lidské paměti.! To ucho bez slechu, ty oči bez vidu, ty ruce 
bez hnutí, to čelo v poklidu: - chvilku jen vzpomene kdos ještě na jméno, a bude vyřčeno a bude skončeno.! 
"Zamžené dálavy, hvězdnaté výšiny!" - Doufají, zoufají ... nic neví jediný. Země se přichýlí - zas matka -
kJ dítěti: ze země nepůjdu, jen z lidské paměti. 
~ v 

O události reportoval Plzeňský deník, Mladá fronta Dnes, Blesk, Ceská televize. 

136 



S panem C. jsem se seznámil právě při jeho pobytu v Bálkové, kdy jsem se věnoval jeho 

azylovému případu. V létě 2005 jsem se s ním setkal znovu a proběhl řízený rozhovor o 

protestních událostech, které tak bylo možno analyzovat z odstupem necelých dvou let. 

Po příchodu v září 2003 byl jako ostatní izolován na karanténě, kde strávil 3 týdny bez 

možnosti celu opustit, předávání jídla a komunikace probíhala přes otvor ve dveřích. 

Následnou dobu po karanténě pan C. využil ke studiu právních předpisů upravujících pobyt 

v zařízení. V té době byla kapacita Bálkové 304 ubytovacích míst, polovina v přísném, 

polovina v mírném režimu. Kapacita byla plně vytížena, mezi zajištěnými převládali Číňané a 

Indové. Zajištěno tehdy bylo i dvacet žen a dvě osoby mladší 18 let. Pan C. byl umístěn "na 

patro" s převážně, jak on říká, "Evropany". Popis následujících událostí je založen na 

zúčastněném pozorování v době vrcholení krize, kdy jsem několikrát týdně do Bálkové 

zajížděl, rozhovorech se zajištěnými a hlavním aktérem, panem C. Vyjádření vedení Bálkové, 

resp. vedení cizinecké policie proběhlo na tiskové konferenci věnované protestům. Případná 

výtka napadající objektivitu našeho obrazu by měla zohlednit skutečnost, že data byla získána 

standardními etnologickými metodami a tato práce vychází z předpokladů aplikované 

antropologie a biografických metod, které zdůrazňují důležitost a koneckonců i prospěšnost 

"vidění světa" očima minorit a znevýhodněných. 

Na patře s panem C. bylo 36 zajištěných, z toho 24 muslimů, dále několik Ukrajinců, 

Jugoslávec, Nigerijec a občan Hondurasu. Pan C. se rozhodl k akci. Říká k tomu: "Svolal jsem 

si celé patro. Ostatní lidé neznali svoje práva, neznali řeč. Na začátku nebylo nic, nic jsme 

nesměli. Vycházka byla půl hodiny denně. Psychicky se člověk v Bálkové vyřídil, i když věděl, 

že ho převezou do azylového tábora." Pan C. sepsal petici s požadavky a vyzval ostatní, aby 

se k němu připojili. Na konci prvního dne měl šedesát pět podpisů. Požadavky byly 

adresovány vedení Bálkové. Druhý den zástupce ředitele, pan T., nechal zajištěné předstoupit 

a ptal se, kdo ten dopis napsal. C. po krátkém zaváhání předstoupil. "Psal jsem to já. (( Pan T. 

zareagoval. "Jak to, že se nebojíte?" C. s každým slovem získával sebevědomí: "Nemám 

důvod se bát. Nikomu jsem nic neudělal, nikoho jsem nenapadl. Jen chci, aby se respektovala 

naše práva. Všichni lidé co jsou tu, tady neprávem trpí. Nikdo nespáchal žádný trestný čin. 
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Nejsme tady z vlastni vůle. Nechceme žádný luxus, jako satelit, bazén nebo pouštět na 

diskotéku. Chceme jen, aby ten pobyt tady byl snesitelnější." Z počátku policie požadavky 

ignorovala. Až když se po několika dnech ukázalo, že protestující jsou jednotní a vytrvale 

usilují o splnění svých cílů, " ... zjistili, že nemelu kraviny. Že nemluvím jen za sebe." 

Protestující zahájili hladovku (předcházelo písemné prohlášení se jmény, datem zahájení a 

účelem hladovky) , pan C. požadoval intervenci nadřízených, aby přešetřili dodržování práv, 

která zajištění mají. Udržoval také disciplínu mezi protestujícími. Přes své známé v ČR získal 

kontakty na média a informoval je o protestu. Zdůrazňoval šok" co se to tady děje? 

Otroctví? ", který cizinci po příchodu do Bálkové zažívají, totální izolaci na karanténě bez 

možnosti použít telefon318
, půlhodinovou vycházku, kdy byl zajištěný cizinec nucen chodit 

vzástupu do kola" kroužil jsem jak tele ", nemožnost používat zásuvky a ohřívat si tak horkou 

vodu na zalití kávy nebo polévky. Paradoxní byla i možnost koupě cigaret, ale zákaz koupě 

sirek nebo zapalovače, panovaly problémů se stravou (vepřové maso, např. v paštikách bylo 

vydáváno k večeři jako jediná příloha k pečivu i muslimům). Po dalším jednání, kdy zástupce 

vedení pan T. "viděl že už hoři", přišel v doprovodu sociální pracovnice a chtěl slyšet 

"rozumná vysvětlení, protože viděl, že to myslím vážně". Stále se však nedělo nic. Pan C. 

následně telefonoval do regionálních i celostátních tištěných médií, kontaktoval i islámskou 

nadaci" volal jsem Prahu a Občanské JUDO ". C. se všechna telefonní čísla naučil zpaměti, 

z obavy že mu policie osobní dokumentaci zabaví. Lékařka Bálkové sloužila v pohotovostním 

režimu a sledovala zdravotní stav hladovkářů. V deníku Mladá Fronta Dnes vyšel můj článek 

kritizující přístup policie [Krahulík 2003]. 

Policie následně na většinu požadavků přistoupila a po 4 dnech protestující přijali první vodu 

a jídlo. Následující den byl servírován sváteční oběd. Během několika dní Český Telecom 

nainstaloval další telefonní přístroj. Délka vycházek se prodloužila na dvě hodiny dopoledne a 

dvě odpoledne. Dveře "cel-pokojů" se nyní ne zamykaly a zajištění měli možnost se navzájem 

navštěvovat. Na požádání strážní umožňovali osprchování častěji než jednou týdně, zejména 

muslimům z náboženských důvodů" není nutné každý den, ale třeba se někomu zdál sprostý 

-318 ----------

V té době byl v Bálkové jeden telefonní přístroj pro všech 300 zajištěných, osoby v karanténě měli volání 
zakázáno. 
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atom se musí vykoupat, aby mohl na motlitbu" a také přinášeli horkou vodu. Zlepšila se 
sen, p 
kValita stravy. Policie s týdenním odstupem zorganizovala v Bálkové tiskovou konferenci. 

v" 10 mnoho novinářů a televizní štáby, "ukazovali Indián/19
, jak jsou spokojení, při jídle. 

pnJe 
Je fotili. Nás pozavírali do cely. Přitom my jsme to patro, které něco požadovalo. Pro Indii a 

Čínuje Bálková Amerika. Vůbec jsme neměli možnost říct, jaké máme problémy a starosti. " 

Změny se tedy podařilo dosáhnout, experimentálně došlo k úpravě režimu pouze na patro, kde 

byl pan C., posléze byl volnější režim rozšířen na všechna patra. Došlo ke snížení ubytovací 

kapacity ze 300 na 150 osob. Cely v přísném režimu byly uzavřeny a jsou dnes využívány 

pouze v případě nutnosti izolovat agresivní nebo jinak nepřizpůsobivé jedince. 

V červenci 2005 zajištění v Bálkové o velké revoltě z podzimu 2003 už nevěděli. Přes svůj 

pozitivní dopad na situaci v zařízení, kdy došlo ke čtyřnásobnému nárůstu délky 

vycházkových hodin, možnosti vybírat z více druhů jídla (včetně vegetariánského) povědomí 

o této události vymizelo během jednoho roku. Za dva měsíce po konci protestů byl hlavní 

organizátor propuštěn, nově příchozí již pobývali ve změněných podmínkách. Část přímých 

aktérů mluvila o protestech pouze v případě, když byli dotázáni, k reflexi nutnosti ústní 

tradice (která by zajistila případně silnější vyjednávací pozici budoucím nespokojencům -

poukazem na možnost opakování protestů) nedošlo. Jak dále uvidíme, tato skutečnost 

dokládá, že co a jak si komunita uchovává a pamatuje, je důležitou informací o její identitě. 

Hlavní organizátor pan C. při odchodu nabádal k nutnosti informovat nově příchozí o jejich 

úspěšném snažení, aby po jeho odchodu nedošlo k revizi získaných privilegií. Pan C. před se 

před propuštěním dohodl s velitelem směny, že vše bude pokračovat podle "nových" pravidel 

a "ustanovil" jako svého nástupce jednoho ze svých krajanů. 

S odchodem přímých účastníků se však povědomí o revoltě vytratilo. Vypovídá to jasně o 

individualizmu zajištěných, slovy respondenta F.: "každej si hledí jen svýho a čeká na svůj 

den ". Tím že se na protest zapomnělo, v původním kontextu jakoby zmizel. Skupinová 

identita není v ZZC posilována vyprávěním o společné minulosti. Andrews [1999: 87] 

-----------------------
319 

Občané Indie jsou obecně v Bálkové označováni tímto termínem. 
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lakonicky konstatuje, že "realita existuje pouze v lidské mysli. Změníme-li vzpomínku na 

jistoU událost, změníme událost samu. Tento pohled sice kontrastuje s pojetím, jak události 

zaznamenává eschatologický záznamník a naše nedůvěra ke kolektivistickým teoriím, ale pro 

konstrukci reality v ZZC platí, že budeme operovat s pojmem "kolektivní paměť320". 

Paměť je sociálně konstruována. Málokterá událost je v detenci tak významná, jako otevřená 

vzpoura a boj za lepší podmínky. Přesto k ústní tradici událostí z října 2003 nedošlo. 

Kolektivní paměť adaptuje minulou událost tak, aby vyhovovala potřebám přítomnosti. 

Z hlediska šestiměsíčního zajištění by se mohlo zdát, že důvodem ztráty zkušenosti je krátký 

čas, který mají aktéři na to, aby vznikl homogennější kolektiv. Ztráta zkušenosti je pro 

skupinu deficitem, je vždy výhodněj ší být informován o předchozích protestech, ať už 

dosáhly svého cíle nebo ne. Jsou tak k dispozici (1) údaje o mezích, za které autority 

neustoupí, (2) indicie o tom, kam je možné v protestech zajít, aniž by to policii pokládala za 

významné, a pak "protivníka" překvapit náhlou akcí, (3) zkušenosti vypovídající o tom, jaké 

prostředky využít, (4) poznatky o tom, jakou reakci policie zvolené prostředky vyvolají; tyto 

informace ovlivňují (5) strategii protestujících a (6) taktiku vyjednávání. Argument 

poukazující na nedostatečný prostor podmínek pro tradici však nemůže uspět. V detenci lidé 

společně tráví 24 hodin denně, společně bydlí, jí, spí, tráví volný čas. Soukromí jak ho znají 

lidé na svobodě v Bálkové neexistuje. I sféra toho, co člověk považuje za privátní, se v ZZC 

posunuje. Hranice "osobní blízkosti" jsou v zajištění v pohybu. Projevuje se to jakoby 

mimoděk, limes osobní integrity, který ukazuje na somatickou distanci, jež je subjektivně 

v přítomnosti jiného člověka pociťována, se zmenšuje. Při jídle přestává vadit, že se vás 

spolustolující dotýká při zacházení s příborem lokty. Při výdeji pošty stojíte tak blízko za 

člověkem ve frontě před vámi, že vidíte kořeny jeho vlasů. V sepraném a vytahaném 

uniformním oblečení (černobíle kostkovaná košile a hnědozelené plátěné kalhoty) rezignujete 

na úsilí dosáhnout spokojenosti s vlastní vizáží. V zařízení dochází k extenzivnější gestikulaci 

či naopak apatii ajiným psychosomatickým projevům neurotického chování. 

----------------------
320 Tento tennín poprvé použil Mauric Halbwachs, Durkheimův žák. Podle něj je "Kolektivní paměť v podstatě 
rekonstrukcí minulosti, která obraz pradávných faktů adaptuje tak, aby vyhovoval přesvědčením a duchovním 
Potřebám přítomnosti. "[cit. dle Andrews 1999: 88]. 
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Velice nízká úroveň ústní tradice, která by se týkala událostí, které se v zařízení přihodily 

před příchodem "nováčků" platí přesto, že k výměnám osazenstva dochází až na výjimky 

plynule, nikoli nárazově. Fluktuace zajištěných závisí na úspěšnosti policie při zjišťování 

osob v nelegální situaci. Stává se, že několik týdnů jsou přiváženi pouze jednotlivci, a pak 

přijde okamžik, kdy je nutné umístit desítky čínských migrantů, kteří byli objeveni někde 

v kamiónu. Propouštění ze zajištění je naproti tomu mnohem více individualizované321
. 

Hromadné deportační transporty jsou výjimečné. To vede ke kontinuitě "genia loei ". Vždy 

když někomu končí předepsaných 6 měsíců, má možnost (samozřejmě i předtím) mluvit 

s nově příchozím. K tradici kolektivních událostí však nedochází, "zkušení" mazáci obvykle 

vysvětlují nováčkům režim dne, "tohle se dělá takhle; když něco chceš musíš jít za tímhle 

člověkem; sprchování je jen ... ; právníci tu budou ve ... ; na tohohle policajta pozor!" a jejich 

právní možnosti, "Tys ( nepožádalo azyl? Teď už je pozdě ... 322
; Kasační stížnost ti musí 

napsat advokát s odkladným účinkem ... Jde tedy o mentální bariéru, která brání sdělení 

informace s kolektivním významem, nelegální migrant svůj boj předpisy a úřady chápe jako 

osobní záležitost. Ke společnému postupu dochází v okamžicích krize a ohrožení, kdy je 

nutná mobilizace kolektivu. Někdy jde o zřejmé ohrožení, kdy dojde k situaci, kterou chápou 

jako zásah do svých práv všichni (např. v roce 2004 vznikla nově povinnost zajištěnému 

cizinci hradit si náklady na zajištění 323) jindy je nutná přítomnost agitátora, který nahlíží 

situaci odlišně, zdá se mu nepřijatelná a dokáže o tom přesvědčit ostatní324
. 

321 Důvody pro propuštění: deportace, převoz do pobytového střediska pro žadatele o azyl Ca to bud' po uplynutí 
zákonné lhůty 180 dnů nebo dříve - tak aby mohla být uvolněna kapacita pro nově zachycené migranty), 
propuštění na základě rozhodnutí soudu o nezákonnosti rozhodnutí o zajištění, propuštění po uplynutí maximální 
180 denní lhůty pro zajištění. 
m V poslední době se tyto případy v Bálkové objevují poměrně často. Cizinci podepíší bez přečtení všechny 
dokumenty a poučení, které na policejní stanici před převozem do ZZC Bálková dostanou, tedy včetně poučení o 
možnosti požádat o azyl. K projevení úmyslu požádat o azyl musí v ZZC dojít do 7 dnů od poučení o této 
možnosti C§ 3b azylového zákona). Cizinci během karantény z neznalosti o ochranu formou azylu nepožádají aje 
velice obtížné posléze tuto chybu napravit (nutnost sepsat žádost o prominutí na OAMP v Praze, popsat důvody 
proč se dotyčný obává návratu do země původu a doufat v kladné vyřízení). 
23 Tuto povinnost upravil § 123 cizineckého zákona. Před zavedením tohoto pravidla, probíhalo zajištěním 

následujícím způsobem: pokud cizinec do zařízení přišel s finanční hotovostí, bylo mu vypláceno 360 Kč 
měsíčně, dokud se částka nevyčerpala, pokud určitá peněžní suma po uplynutí lhůty pro propuštění zbyla, 
VYplatila se cizinci při jeho odchodu. Od roku 2004 se tato zbylá suma nevrací a hradí se z ní náklady na správní 
VYhoštění. Po zavedení tohoto pravidla zajištění v Bálkové společně neorganizovaně protestovali. Dalším 
momentem, kdy došlo k všeobecné alianci byl okamžik, kdy policie vyhostila jednoho ze zajištěných Ukrajinců i 
přesto, že měl podánu kasační stížnost. Jeho advokát ex offo totiž nepřipojil ke kasaci žádost o její odkladný 
účinek. 
324 

Hladovka zajištěných v Bálkové v říjnu 2003 vedla ke změně režimu v Bálkové a ovlivnila i novou podobu 
PříSlušných partií cizineckého zákona, které od roku 1999 do té doby zůstávaly beze změny. 
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Za panem C. poté, co si vybudoval respekt i ze strany policie, chodili zajištění s jejich 

osobními problémy "dokud jsem tam byl, každý měl, co potřeboval. Zavedl jsem 5ystém 

společných telefonních karet - kdo potřeboval prozvonit příbuzné, aby hned zavolali zpátky 

nebo jim jen dal krátce vědět, jak se má, používal společnou kartu. Když někdo potřeboval 

horkou vodu nebo jít se osprchovat, šel za mnou a já zazvonil na strážné. Říkali mi taťko. " 

Kolektiv zajištěných cizinců se spojí pouze v případě vypjatých okamžiků a pod vedením 

charismatických vůdců, kteří mají odvahu se autoritám postavit. Úlohu jednotlivce při 

společenském vývoji zdůrazňují nemarxističtí badatelé, např. Leopold Pospíšil se zmiňuje o 

jistém polynéském etniku, kde smrt náčelníkova syna způsobená člunem vedla náčelníka 

k rozhodnutí zakázat jejich výrobu i používání. Populace, která byla dříve subsistenčně z části 

závislá na rybolovu, díky tomu musela změnit způsob získávání obživy. I po smrti tohoto 

vůdce byl zákaz dodržován a stal se součástí zvykového práva325
. Pan C. řešil veškeré situace, 

které vznikaly mezi zajištěnými na "jeho" patře a policie26
. Vnímání historie jako dějinného 

pohybu nezadržitelných sil a kompetence společenských vrstev, které jednotlivce "semelou" 

bez ohledu na jeho přání a vůli vyvrátil ve svém díle K. R. Popper, zejména v Bídě 

historicismu [Popper 2002]. V antropologii práva stejně jako při analýze sociální revoluCÍ, jak 

dokumentuje náš příklad hladovky v Bálkové, tedy platí [Pospíšil 1995: 23-24].: .. (. .. ) žádné 

,proudy', ,kolektivy', ,vůle lidu', a podobná clichés marxistů a přifařených sociálních 

,vědců', ale z počátku jedinec, stojíci proti téměř všem a zvykovému právu. ( .. .) právo není 

pOuze ,zvykové' (od nepaměti), ale mění se a zvykové právo, internalizované většinou, má svůj 

počátek obyčejně v autoritativních rozhodnutích jedince, či jedinců a pouze časem je přijato 

za správné a nezbytné. " 

325 
Dalším příkladem, který Pospíšil [1995] zmiňuje, je změna incestních pravidel, kterou v jedné ze sublinií 

klanu Papuánského kmene Kapauků prosadil náčelník Ijaaj Awiitigaaj. Ten porušil incestní tabu, když se oženil 
se svojí paternální, paralelní sestřenicí třetího řádu (Kapaucká pravidla pro vznik manželství jsou exogamní). 
Obratným vyjednáváním a úskoky dosáhl změny zvykového práva - jeho delikt, který on eufemisticky 
označoval za "reformu" rodinného práva, byl společností akceptován a vyvolal dalekosáhlé změny v právu a 
sociální struktur Ve 
326 • 

Jeden ze zajištěných podle pana C. předstíral šílenství, aby byl propuštěn do azylového tábora. Byl izolován 
týden na samotce. Policie dovolila panu C., aby s ním promluvil. Dohodli se, že pokud chce být propuštěn ze 
samotky, bude se chovat klidně a nebude agresivní. Pan C. se za něj zaručil. Tento cizince se posléze režimu 
v zařízení plně přizpůsobil. Pan C. dosáhl v jiném případě po dohodě s policií převezení vážně duševně 
nemocného cizince do azylového tábora, když se v ZZC pokoušelo sebevraždu. 
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6.4. Fáma v zajištění 

úvahami nad úlohou ústní tradice při kolektivním povědomí o minulosti se věnuje 

afrikanista Kandert327. Kandert [2002] ve své analýze afrického umění zdůrazňuje společně 

s Vansinem, [1985] že je možné vycházet jen z takových dat, která byla získána od přímých 

účastníků událostí, kterých se data týkají. Všechna data, která si není možné ověřit 

rozhovorem s pamětníky, je nutné brát s rezervou328 . Zajištění ve své izolované akceleritě 

střídání "generací" je vlastně takovou miniaturní "kulturou", kde bylo možné sledovat 

folkloristické jevy v jejich rapidní evoluci?29 Typickým příkladem je fáma. Setkali se s ní 

snad všichni, kdo v zařízeních pro zajišťování cizinců nebo táborech pro žadatele o azyl žijí 

nebo pracují. Setkal jsem se celou řadou takových "zaručených informací", které většinou 

komplikují práci. Je nutné je vyvracet a stejně po odchodu klienta máte pocit, že vám tak 

úplně nevěří. V době vstupu České republiky do EU se např. šířila v Bálkové fáma, že všichni 

žadatelé dostanou azyl, protože to "nařídil Brusel".33o Neustále se vracející fámou je tvrzení, 

že "advokáti" nepodávají kasační stížnosti s žádostí o odkladný účinek (což může způsobit 

deportaci cizince i během řízení u Nejvyššího správního soudu) nebo že se platí poplatek 

nevládní organizaci za sepsání žaloby proti rozhodnutí o neudělení azylu. Častou opakující se 

fámou je i znepokojení, že české úřady údajně kontaktují orgány přímo v zemi původu 

migranta a ověřují si jeho tvrzení. 331 Na základě nedostatečné komunikace vznikají v táborech 

327 Jedním z cílů orálních výzkumů byla i snaha datovat předměty nebo události z historických pověstí, 
hrdinských zpěvů a mýtů. Kandert [2002: 6] uvádí příklad portrétů kubských (bušongských) panovníků, které 
byly přivezeny do Evropy na počátku 20. století maďarským cestovatelem Emilem Tordayem. Po desetiletích 
sporů a srovnávacích výzkumů se ukázalo, že portréty vznikly o sto až dvě stě let později, než udávali 
informátoři. 

328 Kandert, [2002: 6-7] dodává, že "ústně tradované útvary podléhají rychlým změnám - rychlejším než texty, 
které bylo možné zaznamenat na nějaký, nosič paměti' (. . .) Pro osudy obou typů textů (ústních i písemných, 
pozn. MK) je totiž důležitá lidská snaha mít dějiny a události ,k obrazu svému' - tedy snaha upravovat události a 
dějiny podle okamžitých potřeb společnosti, anebo jen podle potřeb určité mocenské skupiny. V případě ústně 
tradovaných textůje možné dosti snadno zamezit zpětné kontrole. " 
329 Kjejich vzniku nebo (re)produkci v zařízení zajisté dochází, někteří zajištění si vyprávějí večer humorné 
(vtipy) i jiné příběhy, zpívají si, dochází ke vzniku fám. Mezi folklórní žánry patří: pohádka, memorát, humorka, 
anekdota a tzv. malé folklórní žánry (přísloví, pořekadla, pranostiky, hádanky, nápisový folklór). Toto rozdělení 
je u nás nejčastější, vychází ze souborných folkloristických prací. Karbusický, V. 1968. Československá 
vlastivěda. Díl III. Lidová kultura. Praha, a Leščák, M. - Sirovátka, O. 1982. Foklór a folkloristika. Bratislava. 
330 Rychlost, s jako se informace šíří, je pozoruhodná. Kandert [2004] při výzkumu Filipovska zmiňuje událost, 
kdy mu večer manželka hostitele domu, ve kterém při výzkumech pobýval, dokázala přesně rekonstruovat jeho 
aktivity uskutečněné toho dne ve vesnici, aniž by ho doprovázela. Vše se dozvěděla od sousedů a přátel, které 
ten den potkala 33 . 

1 Azylové právo takový postup přímo zakazuje. 
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i fámy mezi zaměstnanci a pracovníky nevládních organizací. Jsou to skupiny osob, které 

zaujímají k práci odlišné přístupy a mají i rozdílnou motivaci. 

Když dosáhne fáma svého vrcholu, tvoří hlavní téma debat, následující týden si na její 

předmět už vzpomene málokdo. Po nějaké době je možné, že se opět podle zákonů své 

iracionální sinusoidy objeví. Uzavřené komunity bez otevřeného přístupu k původním 

informacím, které jsou tak tlumočeny cizincům až druhotně, vytvářejí pro vznik fám ideální 

prostředí. 
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7. Závěr 

Pokusili jsme se o tematizaci otázek, souvisejících se snahou ČR vyhošťovat cizince, jejichž 

pobyt je v rozporu s cizineckým zákonem. Ukázalo se, že současná právní úprava nakládání 

s těmito osobami má tendenci akcelerovat, kdy je EU a ČR jako její součást nucena reagovat 

na současné migrační trendy a pohyb osob v globalizovaném světě. Technická dostupnost 

překonávání geografických distancí přivádí na území ČR osoby, jejichž pobyt je v rozporu 

s právním řádem naší společnosti. Regulace migrace by měla s maximální ochotou otevírat 

dveře legálně přicházejícím cizincům třetích zemí, jejichž znalosti a pracovní sílu požaduje 

český pracovní trh.332 Ti z nich, kteří se v důsledku okolností ocitnou na našem území 

ilegálně, by měli při prvním kontaktu s úřady dostat možnost vrátit se do své domovské země 

dobrovolně a na vlastní náklady. Pouze v případech, kdy je prokazatelná snaha cizince, 

vyhýbat se odchodu z ČR a nerespektovat tak přes výzvu úřadů své povinnosti, a zároveň 

s přihlédnutím k jeho potenciálnímu negativnímu vlivu na bezpečnost nebo veřejný pořádek, 

je účelné přistoupit ke správnímu zajištění takové osoby. Až na výjimky by tak nemělo dále 

docházet k případům, kdy je zajištěna osoba, která české úřady kontaktovala dobrovolně a ve 

vycestování ji brání neodkladné rodinné nebo soukromé záležitosti, po jejichž vyřešení 

cizinec svojí povinnost opustit ČR splní. Boj s nelegální migrací není pouze bojem o 

ztotožňování cizinců a jejich navracení, jde především o potrestání organizátorů a dalších 

osob, kteří na snaze obyvatel třetího světa nalézt bezpečí, důstojný život a ekonomickou 

prosperitu vydělávají. 333 

~32 Melis argumentuje nutností komplexního zvážení všech aspektů ilegálního přistěhovalectví [2001: 172 - 173]. 
Ríká, "pozitivní nálada evropského obyvatelstva k přistěhovalcům je již v Evropě minulostí, ale ve zdrojových 
zemích se situace nezměnila. Vlády členských zemí i obyvatelé Evropy cítí, že "loď je už plná ". Podle těchto 
názorů ti s nelegální statusem musejí být repatriováni, ale řada sektorů ekonomiky ve skutečnosti z přítomnosti 
těchto pracovníků benefituje. Někteří zaměstnavatelé shledávají ilegální migranty přizpůsobivými, poctivě 
pracujícími a bez nároků na jinou formu zabezpečení než je jejich mzda. Podle těchto podnikatelů jsou nelegální 
migranti ideální pracovní silou - stačí jim relativně nízký plat, odborově se neorganizují a nestěžují si na 
pracovní podmínky. Jsou flexibilní a snadno nahraditelní. Využívají je často zemědělské firmy v jižních částech 
Evropy. Tyto státy přijaly přísné předpisy na stabilizaci migrace nebo její snížení na minimum případů, ale 
právě z důvodu pozitivního vlivu nelegálních pracovníků na rychlý růst ekonomiky a konkurenci na místních 
trzích, nepostupují dostatečně rigidně při vymáhání těchto pravidel. " 
]33 Ve strategický návrzích evropské komise je uvedena [Melis 2001: 182] nutnost aplikace trestních a správních 
sankcí nulové tolerance vůči těm, kteří provádějí nelegální migraci a nutnost efektivně konfiskovat jakékoliv 
zisky či zdroje financování nelegální migrace, tak aby se nikdo nemohl z nelegální migrace obohacovat. 
Nelegální migrace přesto pokračuje. Zdá se, že imigranti, kterým byl odepřen legální vstup, neváhají 
VYužít ilegální způsob příchodu do unie. Pouze menšina osob, které se nacházejí v nelegální pozici na území 
unie, je v tomto postavení v důsledku ilegality svého příchodu. 
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Melis upozorňuje [2001: 175], že přes velké úsilí vynaložené na kontroly na vnějších 

hranicích EU, Shengenských hranicích i hranicích samotných zdrojových zemí, tak, aby bylo 

zabráněno nelegálnímu vstupu do prostoru unie, velká většina nelegálních migrantů ve 

skutečnosti přijíždí do unie v souladu s cizineckými předpisy a jednoduše překročí dobu 

pobytu nebo pracují bez pracovního povolení. Jsou používána turistická nebo krátkodobá 

víza. Po usazení těchto osob a jejich začlenění do podpůrných imigračních komunit 

v členských zemích je zahájení řízení vedoucí k jejich deportaci obtížné, drahé a nepopulární. 

V ČR i kvůli slabosti veřejného mínění na podporu migrantů k poslednímu problému 

nedochází, běžně jsou vyhošťovány osoby, které na našem území pobývají velice dlouhou 

dobu, dokonce mají vytvořený vztah k českým občanům. V detencích je možné se setkat 

s Vietnamci, kteří přijeli do ČSSR na počátku SO.let, z různých důvodů nezískali trvalý pobyt 

a ztratili možnost svůj pobyt dále legalizovat.334 V zajištění čekají na deportaci i Ukrajinci, 

kteří přijeli do ČR v první polovině 90. let, našli si zde českou družku, dokonce se podílejí na 

výchově jejích dětí nebo se stali otci. Dlouhodobě však pobývali v ČR bez povolení. Veřejné 

mínění si dosud nevynutilo, na rozdíl od řady zemí v západní Evropě, tzv. "generální 

pardon," tj. možnost legalizace pobytu všem dlouhodobě nelegálně pracujícím cizincům, kteří 

se v určité lhůtě po oznámení úřadům přihlásí. Před několika lety bylo takto postupováno 

např. ve Španělsku, v Německu je známa kampaň nevládní organizace Pro Asyl, která formou 

petic ovlivňuje politiky tak, aby žádná rodina cizinců žijících v Německu déle než pět let, 

nebyla nedobrovolně vyhoštěna. 

Předkládaná analýza prezentuje hlavní ohniska problematiky nuceného opouštění území ČR 

cizinci, upozorňuje na aktuální legislativní změny a možný budoucí vývoj. Cílem orgánů 

aplikujících tematizované právní normy by mělo být prostřednictvím spravedlivého procesu 

rozhodnout o tom, zda v konkrétním případě nelegálně pobývajícího cizince převažuje zájem 

státu na jeho vycestování, nebo zda cizinec splňuje kritéria pro poskytnutí určité formy 

ochrany nebo udělení některého z druhu pobytu. 

334 K v 

omunistická CSSR uzavřela smlouvu s tehdejším Vietnamem, jejímž předmětem byla možnost využití 
pracovní síly občanů Vietnamu přímo na našem územÍ. Šlo o ideologicky spolehlivé pracovníky, kteří byli 
VYužiti zejména v průmyslu. Jednalo se o tisíce Vietnamců, jejich pobyt byl koncipován jako dlouhodobý. 
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Ukázali jsme, že české cizinecké právo je v souladu s mezinárodními a evropskými závazky 

ČR a jde jen o to, tyto normy náležitě aplikovat. V jedné z kapitol jsme mohli sledovat 

evoluci nelegální migrace od situace v polovině 90. let 20. století. 

Viděli jsme, že současná podoba řízení o správním vyhoštění, které má vést k vycestování 

cizince do domovského státu (ať už dobrovolně nebo s použitím donucení), klade velké 

nároky na efektivitu a rychlost soudních přezkumů rozhodnutí, na jejichž základě je deportace 

prováděna. Zákonná lhůta pro zajištění je 180 dní a v této době musí být pro úspěšný průběh 

deportačního procesu všechny případné žaloby a kasační stížnosti vyřízeny v neprospěch 

cizince a být v právní moci. 335 Cizinec má po umístění do detence možnost požádat o azyl, 

což jej opravňuje v případě negativního rozhodnutí využít možnosti SŘS (žaloba ve správním 

soudnictví, kasační stížnost). Nově je zákonem Č. 428/2005 Sb., upravena povinnost policie 

v rozhodnutí o správním vyhoštění uvádět výrok o případné existenci překážek vycestování. 

Také zde se cizinci otevírá cesta postupu ve správním soudnictví. Cizinec je v režimu SŘS 

oprávněn rovněž napadnout zákonnost rozhodnutí o zajištění nebo navrhnout své propuštění 

v řízení podle § 2000 OSŘ. 

Pokud teď zaměříme naši pozornost na otázky související s azylovou politikou ČR, 

připomeňme, že odpovědní úředníci OAMP hovoří o zvláštní skladbě žadatelů u nás, když 

odůvodňují nízký počet azylantů ve srovnání s jinými evropskými zeměmi. 336 Harmonizační 

obsese Evropské komise je v případě azylu a migrace obecně na místě, legálním pobytem na 

území jednoho členského státu získává držitel oprávnění možnost cestovat po celé unii. Právo 

ES determinuje stát odpovědný za prošetření žádosti o azyl na základě jiných kritérií, než je 

vůle žadatele a jeho příchod na hraniční přechod členského státu?37 V důsledku tohoto 

pravidla klesl počet žadatelů o azyl v ČR v roce 2004 o více než polovinu, přičemž většina 

335 U kasační stížnosti hraje roli i skutečnost, zda stěžovatel požádalo odkladný účinek svého podání. 
336 Např. v Rakousku je počet uspokojených žadatelů z Čečenska přes 90%. 
337 Nařízení Rady ES Č. 343/2003 ze dne 18.2.2003 stanovující kritéria a postupy pro určení členského státu 
příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém ze členských států 
(Dublin II.) Jedná se o následující kritéria: - rodinné vazby; vízum, povolení k pobytu; nelegální překročení 
vnější hranice ES; překročení hranice členského státu, kde je žadatel zbaven vízové povinnosti; místo podání 
~ádosti o azyl. Více o implementaci aktuální vízové, azylové a přistěhovalecké politiky do vnitrostátního práva 
CR v článku Jana Hrabáka [2005] a Miroslava Jurmana [2005]. 
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těchto žádostí spadá do období roku před květnem.338 Vstoupit do české azylové procedury je 

dnes maximálně obtížné. 339 Restriktivní politika přinesla výsledek v podobě poloprázdných 

pobytových středisek a detencí, z nichž několik má ministerstvo vnitra v úmyslu v nejbližší 

době uzavřít. Jde také o to, aby lidé, kteří splní kritéria pro vstup do azylové procedury 

v zajišťovacích zařízeních, měli možnost opustit toto zařízení co nejdříve a byli umístění 

v pobytových střediscích, která v současnosti kapacitně vyhovují. Nejde jen o to, že paušální 

1 udělování správního vyhoštění je v rozporu s Ženevskou úmluvou,34o současná praxe je 

deziluzivní i z hlediska skutečnosti, že policejní autority ospravedlňovaly půlroční držení 

žadatelů o azyl v detencích právě skutečností, že pobytová střediska jsou plná žadatelů o azyl, 

kteří vstoupili na naše území legálně. V důsledku Dublinského nařízení je detence využívaná i 

v případech, kdy je nutné omezit svobodu cizince, jenž bude předán odpovědnému státu 

k dalšímu řízení, alternativy k detenci přitom existují.341 Proti masivnímu zajišt'ování žadatelů 

o azyl nehovoří jen skutečnost, že pobyt v tomto typu zařízení má silně negativní dopad na už 

tak často narušenou psychiku uprchlíka. Faktem je, že lidské potřeby jsou v detencích 

uspokojovány na nižší úrovni (hygiena, volnočasová aktivita, nedostatek soukromí, možnost 

vzdělávání) a že podobný přístup odsuzují doporučení UNHCR342 i nevládních organizací343 . 

Jde rovněž o morální hledisko - osobu, která hledá v demokratickém státě ochranu před zvůlí 

svého vlastního státu, čeká po často strastiplné cestě hazardu s vlastním životem v rukách 

převaděčů namísto kýžené svobody další mříž a ponížení. 

338 Jurman [2005: 45] ., Ze statistik ministerstva vnitra je zřejmé, že po 1. květnu 2004 došlo k výraznému poklesu 
počtu žadatelů o azyl na území ČR. Vliv Dublinského řízení je zde zcela zřejmý a vyplývá jlz ze samotné 
geografické polohy ČR, kterou ze všech stran obklopují jiné členské státy EU a s výjimkou mezinárodních letišť 
nikdy nebude mít tzv. vnější hranici EU. " 
339 O azyl už nemá základní právo žádat cizinec, který přijíždí z tzv. třetí bezpečné země. V těchto případech mu 
může být odmítnut vstup orgány pohraniční kontroly již na hranicích, aniž by s ním bylo zahájeno azylové řízení 
[Pipková 2004: ll]. 
340 I v případě, že se žadatel o azyl prokáže padělanými doklady, čl. 31. odstl úmluvy přikazuje takovou osobu 
nepenalizovat, pokud prokáže, že přichází přímo (tj. ze země původu nebo zjiné země, kde by její ochrana a 
bezpečí nemohly být zaručeny), bez prodlení (tj. ve lhůtě odpovídající jejímu zdravotnímu stavu, jazykovým 
problémům, nedostatku informací atd. se dobrovolně státním orgánům přihlásí) a má k své falešné identitě dobrý 
důvod (tedy např. jiným způsobem nebylo možné z pronásledujícího státu uprchnout). 
341 Podle doporučení UNHCR z února 1999 může jít o ohlašovací povinnost (tj. po dobu azylového řízení se 
žadatel pravidelně hlásí příslušným úřadům), pobytovou povinnost (tj. žadatel není zajištěn pod podmínkou, že se 
Zdržuje na určité adrese nebo v rámci určité správní oblasti), ručitele (tj. za předpokladu peněžní odpovědnosti 
této osoby za docházku žadatele na oficiální pohovory), propuštění na kauci a pobyt v otevřených zařízeních 
~romadného typu (tj. žadatel má povoleno zařízení opouštět a vracet se během vymezené doby). 
42 UNHCR Revised Guidelines on Applicable Criteria and Standard s relating to the Detention of Asylum 
~eekers, únor 1999. K dispozici na www.unhcLch 
43 [Hughes, Lieabaut 1998: 6] ., Whilst many NGOs acknowledge that a limited period oj detention may be 

necessary in some specific instances, they oppose the almost routineuse oj detention in many countries. " 
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Cizinecký zákon upravující zákonné podmínky pro zajištění omezuje svobodu pohybu části 

uprchlické populace, skutečně nebezpeční lidé však většinou síti policejně-detekčních 

nástrojů uniknou. Čím silnější je tlak na "obyčejné migranty", tím obezřetnější jsou tyto 

osoby, skutečně ohrožující naši bezpečnost a sociální harmonii. Převaděči a zločinecké 

organizované skupiny musí své metody přitvrzovat a zacházet s migranty stále 

manipulativněji, aby nebyli odhaleni. Představa půlročního pobytu v detenci odrazuje osobu 

hledající mezinárodní ochranu od dobrovolného přihlášení se úřadům. Dobrovolnost kontaktu 

úřadů by přitom měla být rozhodujícím hlediskem pro cizineckou policii, zda žadatele umístit 

do přijímacího střediska nebo ZZC. Nevíme, jak velká část nelegálních migrantů dokáže 

projít Evropou, aniž by policejní orgány její výskyt zaznamenaly. Bohužel současná praxe 

činí rezervovaný postoj vůči státním orgánům pro žadatele výhodnější, než výkon zaručeného 

, d 'h" . , d' h'" 1 344 prava na oma am se mezmaro m oc rany lormou azy u. 

Naše analýza nelegální migrace ukázala, že v poslední době došlo v této oblasti k několika 

podstatným změnám. Snížily se počty zajištěných migrantů, protože v důsledku zrychleného 

odbavování na státních hranicích po vstupu ČR do EU nejsou hraniční kontroly tak účinné. 

Z toho důvodu dnes v ZZC převažují osoby původně nelegálně na našem území pracující nad 

tranzitními migranty. Naopak lze pozorovat vzrůst efektivity policie při provádění deportací 

(v minulém roce bylo z Bálkové vyhoštěno 44% zajištěných cizinců), který je zapříčiněn 

zrychlením azylového řízení a zejména skutečností, že řada zajištěných se rozhodne v ZZC 

k dobrovolnému návratu do země původu. 

Došlo ke změně strategie v překonávání hranic - místo převádění v terénu převaděčské 

organizace spoléhají na průvoz migrantů v úkrytu nákladního vozidla. Mnohem častěji se také 

objevuje využívání neregulérních cestovních dokladů. Ukázali jsme, že některá ustanovení 

]44 Melis k tomu uvádí [2001: 171] "Since the 1970s, the struggle to control the flows has resulted in increasing 
restrictive measures but it had only been in the last decade that a system oj contol has been developed at EU 
level. It is notewhorty that the entire system to gain control over migratory flows in Western Europe is based on 
the asumption that a very restrictive admission policy aimed at limiting new entries is the prerequisite 
(zvýrazněno cit. autorem) to a successJul and peaceJul integration oj those already settled within its 
boundaries. " 
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současného znění cizineckého zákona j sou v rozporu s mezinárodními závazky ČR a že tyto 

nedostatky budou odstraněny novelizací, která vstoupí v platnost v lednu 2006. Osm let po 

vzniku detenčního systému by tak s přispěním nevládních organizací a úřadu ombudsmana 

mělo dojít k humanizaci českých ZZC (provozovatelem se namísto policie stane Správa 

uprchlických zařízení). Prostřednictvím biografických metod jsme ukázali, že pobyt v ZZC je 

pro zajištěné silně stresující. Řada z nich má před návratem do vlasti opodstatnělou obavu 

z nebezpečí, jež jim tam hrozí. Zmínili jsme se o podobě azylového řízení v detenci. 

podmínky života v ZZC jsou vzhledem k tomu, že tam zadržované osoby nespáchaly trestný 

čin, ale přestupek, v řadě ohledů nedůstojné. Demonstrovali jsme, že v ZZC dochází často 

knásilí a mezi zajištěnými různých národností panuje napětí. Zážitky nejsou memorovány 

kolektivně. S pomocí klasifikace R. E. Parkra jsme dokázali, že jsou zajišťováni cizinci, kteří 

jsou v určitém ohledu sociálně oslabeni a nemohou saturovat své základní potřeby. Jejich 

pobytové dokumenty za ně vyřizují zprostředkovatelé - klienti. Zabývali jsme se situací na 

hraničních přechodech s ohledem na právní normy, které upravují kompetenci policie. Popsali 

jsme způsob, jakým organizovaná nelegální migrace probíhá a rizika, která jsou s ní pro 

převáděné osoby spojena. Ukázali jsme, že alternativy k detenci existují a policie by neměla 

přistupovat k paušálnímu zajištění každého cizince, který je na našem území bez dokladů. 

Další výzkumy by měly potvrdit hypotézu, zda vlivem snadnějšího překonávání hranic 

v rámci EU došlo k poklesu ceny poplatku za převoz z Číny do Evropy. Mělo by také dojít 

k srovnávacímu výzkumu podmínek zajištění a výkonu trestu odnětí svobody. Potvrdilo se, že 

nelegální migrace v případě migrantů z Asie je vysoce organizována a je spojena s jejich 

žádostmi o azyl. Převaděčské organizace mají kontakty vazylových táborech. Jelikož 

předmětem našeho zájmu je podle názvu práce situace v ČR, nezařadil jsem do textu právní 

Úpravu zajištění v okolních zemích, se kterou jsem se seznámil při projektu ICF, práce 

neobsahuje ani popisy ZZC v těchto zemích (slovenský Medvedov, polský Krosno Odzransk, 

maďarský Gyor), protože moje návštěvy nebyly dostatečně intenzivní. 

Sociální vědy by se podle Leopolda Pospíšila měly pokoušet o předvídání budoucího vývoje 

společenských segmentů, které studují. V otázce nelegální migrace v ČR tak lze krátkodobě 
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usuzovat na pokračování nastoleného vývoje, kdy se počet zajištěných clzmců snižuje. 

Naopak bude vzrůstat potřeba nových detenčních kapacit ve státech tvořících východní 

schengenskou hranici EU. Pravděpodobně dojde k uzavření některých českých ZZC i 

v souvislosti s chystanou mezivládní dohodou ČR a Ukrajiny o zaměstnávání státních občanů, 

která by měla zjednodušit získání pracovních víz a snížit tak počet Ukrajinců, kteří u nás 

pracují bez povolení. 

Jak jsem se zmínil v úvodu, tato práce se pokusila rozlišit emickou a etickou perspektivu tak, 

aby zprostředkovala "vidění světa" očima nelegálních migrantů a upozornila tak na problémy, 

kterým jsou tito lidé v ZZC vystaveni. Mým záměrem bylo touto analýzou ukázat, že to, 

jakým způsobem dnes s těmito lidmi ČR nakládá, není v pořádku a je nutno přivítat nový 

systém, který bude zaveden příští rok. Tím, že jsem v práci použil různé etnologické metody 

výzkumu, jsem mohl na tyto skutečnosti lépe upozornit. Alexandr [1998: 182] k použití 

aplikované antropologie345 říká: "Nemyslím si, že lidé, kterým se dostalo antropologického 

vzdělání a teď pracují v neakademickém zaměstnání jsou automaticky aplikovanými 

antropology. Abychom byly aplikovanými antropology, myslím, že musíme systematicky 

používat nashromážděné znalosti naší disciplíny při řešení konkrétních problémů. (( 

Etnologické vzdělání nám díky znalosti metody zúčastněného pozorování umožňuje nahlížet 

různorodost lidské sociální adaptace a problematizovat na první pohled "jisté" předpoklady, 

na kterých fungují sociální organizace. Kulturní antropologové v USA často pracují ve 

věznicích, jak popisuje Grobsmith [1998: l79], zejména tam, kde tvoří velké procento 

vězněných osoby z indiánských nebo afroamerických minorit. "Je veliká poptávka po 

antropolozích v nápravných zařízeních. Značnou část vězeňské populace totiž tvoří příslušníci 

menšin. Vadministrativě většinou menšiny zastoupení nemají, proto antropologové slouží 

Jako obhájci, znalci kultur346
, nebo jen jako angažovaní poradci, kteří mohou pomoci člověku 

345 Aplikovaná kulturní antropologie má význam [Alexandr 1998] např. v medicínské antropologii, kde 
Umožňuje lepší komunikaci mezi lékařem a nativním pacientem, identifikuje kulturní limity předepsané léčby a 
Upozorňuje na [Stix 1998] neuniverzalitu psychických nemocí. Antropologie obchodu pomáhá při marketingu na 
globálních trzích, při analýze pracovních vztahů mezi zaměstnanci z různých kultur a upozorňuje na lingvistická 
nedorozumění při uzavírání smluv. Důležitou roli hraje aplikovaná antropologie při poskytování vzdělání 
menšinám a při právní pomoci osobám v závislém postavení. Apeluje na nutnost reflexe etnocentrismu. 
346 Grobsmith se zmiňuje o příkladu, kdy antropolog zabránil nedorozumění mezi dozorci a vězni z indiánských 
komunit. Při náboženských obřadech indiánů ve věznicích jsou používány tradiční postupy, např. spalování 
"sladkého dřeva," které bylo nezkušenými dozorci považováno za vůni marihuany. Vězni byli dotčeni 
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zjiné kultury vstupovat do interakcí se složitým právním světem, který ho obklopuje. I státní 

správa z přítomnosti antropologů benejituje - prostřednictvím zlepšení vztahů mezi vězni, 

snížením počtu stížností, zklidněním atmosféry v zařízení. "Nešpor s Jakoubkem [2004] ve své 

kritice současné české etnologie zcela tento otevřený studijní prostor opomíjeje47
. V ČR se 

v zajišťovacích zařízeních a azylových táborech nacházejí stovky lidí přicházejících z oblastí, 

které jsou předmětem etnologického studia a za každý zájem, možnost rozhovoru, jsou 

většinou velice vděční, protože narušuje jejich stereotyp. 

Existuje specifický vztah mezi antropologem/etnologem a společností, kterou studuje348
, ale 

studium uprchlíků vyžaduje kvalitativně jinou investici. Uprchlíci žijí v antropologově vlastní 

společnosti, intervence v jejich prospěch je proto snadnější a méně eticky podezřelá, než by 

byla intervence v cizí společnosti. Zde mohou antropologové stát na straně outsiderů, aniž by 

riskovali nepřátelský postoj studované komunity a expulzi. 

Při poskytování právního poradenství v Bálkové jsem se několikrát setkal se situací, která 

byla eticky problematická. Například jsem se dozvěděl, že jsou v Bálkové užívány některými 

zajištěnými drogy nebo že jeden ze zajištěných má a používá mobilní telefon. Také jsem od 

klientů dostal informaci, že skupina Vietnamců je údajně zajištěna pod jiným jménem, než je 

jejich skutečné, na které jim však budou vydána pracovní víza a nové doklady, protože jejich 

advokát podplatil policii. Několikrát jsem byl také požádán o zkopírování mapy česko-

německého pohraničí. Znal jsem i skutečnost, že mezi zajištěnými se nachází člověk, který 

patří k vyděračům mafie a pomocí výhružek a násilí terorizoval na svobodě své krajany. 

Vždy jsem postupoval v zájmu klienta, záleželo na něm, zda si přál informaci zveřejnit. 

Grobsmith [J 998: 180 J uvádí, že "antropolog musí za každou cenu chránit důvěru svého 

podezřením, že zneužívají drogy při svých posvátných obřadech a raději odmítli podstoupit lékařský test, čímž 
jakoby přiznali vinu, než aby ponížili sami sebe souhlasem s testem. 
347 [Nešpor, Jakoubek 2004: 76]: "Pro české etnology nemá význam zkoumat indiány, či přírodní etnika. Pokud 
se to ale umí, proč ne. Ve vyspělých zemích se naopak zajímají o naše výzkumy východní ajihovýchodní Evropy, 
Ruska. To ale tady nikdo nedělá. Na západě je po tom poptávka, tamní antropologové většinou neumějí 
relevantní jazyky. Jestli si nepospíšíme, oni se je naučí a my svou příležitost (patrně navždy) promarníme. " 
348 Jedním z nebezpečí při terénním výzkumu je tzv. efekt Co native - odvrácená strana pocitu cítit se jako 
doma. Jde o vztah k terénu, který může znamenat přehlížení těch skutečností Uejich vnímání jako latentně 
samozřejmých), které jsou pro cizince v daném terénu zřejmé na první pohled. 
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klienta - a to i v případě, kdy se dozví o připravovaném trestném činu, nezákonném užívání 

drog nebo alkoholu ve vězení, nebo při získání informace, že ve skutečnosti odsouzený 

spáchal i jiné trestné činy, než za jaké by I postižen." 

Gui11emin a Gillam [2004] rozdělují výzkumnou etiku na procedurální a "praktickou", 

přičemž prvním pojmem označují získání souhlasu příslušných etických komisí k provedení 

výzkumu na lidech a s lidmi a "etikou v praxi" běžné etické otázky, které se během výzkumu 

objevují. Argumentují, že etika se dotýká jakéhokoli výzkumu, který se týká lidí. Nejen tedy 

kvalitativního výzkum, ale i klinických testů, výzkumu zvířat, zkoumání lidských pozůstatků 

nebo dokumentů souvisejících s lidmi. V textu hovoří o "eticky důležitých okamžicích" mezi 

něž by patřily momenty, kdy jsem se dozvědělo výše zmíněných skutečnostech. Dostal jsem 

se tak do pozice "komplice", kterému, přestože se ničeho nezákonného nedopouští, je tak 

stržena maska profesionální nestrannosti. Cestou ven z tohoto dilema je podle autorek 

reflexivní výzkum, který [Manson, cit. dle Guillemin, Gillam 2004: 24] ,,znamená, že 

výzkumník by se měl neustále bedlivě zabývat svými vlastními kroky a jejich dopady pro 

průběh výzkumu a měl by je podrobovat stejnému kritickému zkoumání jako kterákoli jiná 

"data H. 
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8. Přílohy 

Názvy osob a některých lokalit byly změněny. 

1.: pan M. 

M. Ukrajinec, 58 let, v ČR od roku 1994. S návratem domů nepočítá. Rozhovory se 

uskutečnily na jaře 2005 v českém jazyce. 

Pan M přijel do ČR z důvodu, že utíkal před výhružkami ze strany zločinců, kteří zavraždili jeho příbuzného. 

Jako svědek, který případ nahlásil, byl v bezprostředním ohroženi Na Ukrajině nechal manželku a vyženěného 

syna, dcera s prvního manželství žije v ČR, ale nestýkají se. Manželství je v důsledku dlouhého odloučení 

v troskách, ženu viděl M. naposledy před necelými třemi lety. Od svého příjezdu v roce 1994 byl doma pouze 

pětkrát, délka pobytu na Ukrajině nepřesahovala jeden měsíc. Rodinu stabilně finančně nepodporoval. Po 

krátkém období po příjezdu v roce 1994 pobýval M určitou dobu v ČR bez potřebných povolení, od roku 1995 

do roku 2004 měl platná víza. Více než osm let pracoval jako pomocná síla u českého podnikatele. Ten ho 

posléze obvinil z krádeže a nevyplatil mu dohodnuté peníze za mnohaletou službu. Ztrátou stabilního 

zaměstnavatele se M ocitl bez přístřeší a v situaci kdy musel přijmout jakoukoli práci. Několik měsíců pracoval 

pouze za možnost přespání a směšný honorář. Dohodnutá provize také nebyla vyplacena. Začal pracovat u svého 

zetě na venkově, kde se stal terčem několika napadeni Při posledním byl převezen v bezvědomí do nemocnice, 

kde případ převzala cizinecká policie. M. byl na 6 měsíců zajištěn v ZZC Bálková. Žádost o propuštění ze 

zdravotních důvodů byla neúspěšná s využitím všech zákonných možností. Byla zamítnuta Krajským soudem a 

nerozhodnuta ve lhůtě Okresním soudem. V současné době je M. na svobodě v právním postavení cizince s vízem 

za účelem strpění z důvodu podání kasační stížnosti proti zamítnuté žalobě proti rozhodnutí o neudělení azylu. 

Na jeho případě pracují nevládní organizace a advokát přidělený ex OjJ0 349. 

349 
Organizace pro pomoc uprchlíkům a La Strada. Pan M. je posuzován jako obě/' otrocké práce, případ 

vyšetřuje Policie ČR .. 
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" 
Dědo, pojedeme na diskotéku do lesa. " 

Narodil jsem se ve Lvovském kraji. Podruhé jsem se oženil na Podkarpatskou Rus. V roce 

1994 jsem musel utéct. Můj bratranec podnikal se dřevem, byl dost bohatý. Jeho otec za 

Sovětského svazu bral lidi na Sibiř a vozili dřevo. To pak dělal i syn. Bratranec půjčil 

policistovi peníze na barák, ten mu nevracel. Hádali se kvůli tomu. Jednou jsem se s dalším 

příbuzným autem vracel do vesnice. Byla noc. Jeli jsme kolem městského úřadu. Viděl jsem, 

jak nějací lidé táhnou bezvládné tělo do náklaďáku. Myslel jsem si, že ten člověk je opilý. Ve 

skutečnosti to byl můj bratranec, kterého ten policista zastřelil. Táhli už mrtvolu. Nějakým 

způsobem zastavili náklaďák a přinutili řidiče, aby je odvezl několik kilometrů za vesnici. 

Tam bratrance přejeli, aby to vypadalo jako nehoda. Přejeli ho nadvakrát, i při couvání. Ráno 

našli chlapa mrtvého na cestě. Po několika dnech jsem se rozhodl, že nahlásím, co jsem viděl. 

Jel jsem až do Kyjeva, protože v oblasti měli ti policisté velkou moc. Bylo jich sedm bratrů a 

většina byla ve vedení policie. Okresní ředitelé. Když přijeli z Kyjeva vyšetřovat, dva bratry, 

kteří zločin spáchali, zatkli a vyhodili je od policie. Potom mi někdo telefonoval, byl to jeden 

z těch bratrů, co zůstali na svobodě. Říkal, že teď jsem na řadě já a že se mi pomstí. Musel 

jsem utéct. Ten příbuzný, co jel tu noc se mnou, taky nemohl zůstat. Tenje v Rusku. 

Do Čech jsem se dostal přes známou mojí manželky, byla ředitelkou ve škole, její muž tady 

začal podnikat. Nebyl to klient. Neměl na to povahu, teď už vůbec nepracuje. Byl to zvláštní 

člověk, třeba dvě hodiny seděl za stolem a nepromluvil ani slovo. Oženil se zde s Češkou, 

s Ukrajinkou, tou ředitelkou, se rozvedl. On tu sloužil na vojně, tehdy se s Češkou seznámil. 

Začal j sem u něho dělat - vytápění, zateplení. Tam j sem se seznámil s podnikatelem B. Byl to 

Čech. 

Přišel jsem v roce 1994, zůstal tu chvíli načerno. Potom od roku 1995 až do 2003 jsem měl 

všechny papíry v pořádku. Na Pracovním úřadě v Praze podnikatel B. nahlásil, že potřebuje 

lakýrníka, tak jsem dostal pracovní povolení. Potom jsem měl živnostenský list. Pracoval 

jsem tolik let, ale nic jsem neušetřil. Myslel jsem si, že to bude vždycky v pořádku, nemyslel 

jsem na budoucnost. Ale stala se ta nepříjemná věc a o všechno jsem přišel. 
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U podnikatele B. jsem pracoval osm a půl roku. Potřeboval fušku, hledal lidi přes klienty. 

Nejdřív na jeho chalupě. Pan B. mi důvěřoval, celý týden jsem tam byl sám. Měl mi dávat 60 

korun na hodinu. Ale na konci mi nezaplatil. Dluží mi hodně, hodně peněz. Nebyla pevná 

pracovní doba, řekl mi: "Kolik chceš, tolik pracuj." Nebylo to tak, že by mi dával výplatu, 

vždycky když jsem potřeboval, tak jsem mu řekl. Zeptal se mě, kolik potřebuju. Já: "Kolik 

dáte šéfe." Nestěžoval jsem si, nebyl jsem bez peněz. Ani jsem peníze nepotřeboval. Vždycky 

říkal: "Až pojedeš domů, tak tě vyplatím." Dával zálohy. Měl v Praze firmu barvy-laky, 

bydlel jsem přímo tam. Já jsem vyučený elektrikář, ale tam jsem se naučil malířskou a 

lakýrnickou práci. Nejdřív jsem jenom pomáhal se škrábáním zdí a věcí, co se měly natřít, ale 

pak jsem uměl všechno. B. říkal: "Mám právo ti dát dokument, že jsi vyučený lakýrník." 

(trpký úsměv). Nabídl mi, že ho můžu oslovovat křestním jménem, úplně mi věřil, měl jsem 

klíče ode všech dveří v firmě, od skladu, od obchodu. B. říkal: "Věřím víc tobě než Čechům." 

Řídil jsem jeho dodávku. Ve skladu jsem měl kuchyň, postel, televizi. Asi v roce 1998 šly 

obchody dost špatně, pan B. prodal firmu a začal podnikat se dřevem. Přestěhovali jsme se, 

pracoval jsem dál pro něj. Otevřel si truhlárnu. Uklízel jsem, čistil, jezdil s truhlářema. Bylo 

tam nejmíň patnáct truhlářů. Když odešli, já uklízel, barvil, lakoval dveře, palubky, trámy ... 

V budově truhlárny jsem si ohradil půlku šatny. Budova stála dva a půl metru vedle věznice, 

slyšel jsem, jak v noci na sebe vězni pokřikovali. 

Pan B. mi zařídil živnostenský list, potom jsem si už každý rok všechny papíry vyřizoval sám. 

Ale rozešli jsme se ve zlém. Když končila truhlárna, všechno se stěhovalo pryč. Do L., to je 

vesnice 16 kilometrů za Prahou. Pan B. neplatil nájem, elektriku, topení. To jsem slyšel. Ze 

skladu zmizely dva bojlery a nějaké další drobnosti. Pan B. mě obvinil z krádeže. K čemu by 

mi ty věci byly? Měl jsem tolik možností vzít mnohem cennější věci. Nikdy jsem nic 

neukradl. Udělali to Ukrajinci, kteří také pro B. dělali. Všichni jsme ten den byli opilí. Ještě 

jsem pár dní u B. pracoval, pak jsem odjel na Ukrajinu. To bylo v prosinci 2002. Do Čech 

jsem se vrátil v únoru 2003. Zavolal jsem B. a on mi řekl, že jsme spolu skončili a že mi už 

nic nedá. Bydlel jsem u jednoho známého. Ten známý mi řekl, že mu na chodbě pořád 

překážejí nějaké pytle, které tam zůstaly po stěhování pana B. Když jsem se do nich podíval, 
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byly tam ty ukradené věci. Musel jsem ale shánět práci, navíc jsem byl nemocný. Měl jsem 

platnou zdravotní kartu do konce května, chodil jsem po doktorech. Byl jsem i na 

živnostňáku, na sociálce, na finančáku a na cizinecké policii. Prodloužil j sem si vízum o rok. 

Byl jsem na neschopence, dostával jsem nemocenskou ze sociálky. 

Než jsem se s panem B. spojil, někdo ty ukradené věci odvezl. Práci jsem potom, co jsem se 

dal celkem do pořádku, našel přes tržnici Na KnížecÍ. Tam je hodně stánků, kde pracují 

Ukrajinci, prodávají levné cigarety. Další možností je dneska tržnice na Novodvorské. Ta 

nová práce nebyla dobrá, za několik měsíců j sem začal dělat u jednoho Litevce. Mezitím jsem 

bydlel u jednoho známého Čecha, důchodce. Za několik týdnů už to nešlo, jeho rodina byla 

proti. Jeden člověk mi dovolil přespávat u něj ve sklepě v sousedním domě. 

Na Ukrajině jsem byl během svého pobytu v Čechách od roku 1994 asi jen pětkrát šestkrát. 

Jezdil jsem tak jednou za dva roky. Vždy maximálně na tři týdny. Skoro tajně, aby ostatní 

nevěděli. Třikrát jsem jel se zetěm pana B., měl potíže se zády a já mu doporučil jedny lázně 

u nás na Zakarpatské Ukrajině. Říkal: "Jó, pojedu. Zkusím." Vyšlo ho to na čtyřicet čtyři 

dolarů na dva týdny a pomohlo mu to. Vzali jsme auto aj eli jsme. Jeto přesně tisíc kilometrů. 

Když jsme přijeli poprvé, zrovna byla u nás na vesnici zabíjačka. On si myslel, že na Ukrajině 

trpíme hlady a teď viděl ty stoly plné klobás a jitrnic ... Mám na Ukrajině manželku, jsem 

podruhé ženatý, vychovával jsem jejího syna. Peníze jsem neposílal, vždy když jsem přijel, 

přivezl jsem něco. Pračku, ledničku, televizi. Celkem dvě televize. 

V květnu 2003 jsem začal pracovat na stavbě v Praze u jednoho Litevce. Tu práci jsem dostal 

skrz jednoho známého, dal mi mobilní číslo. Zavolal j sem Litevci v neděli a v pondělí už jsem 

šel do práce. Slíbil mi 50 Kč na hodinu. Pracoval jsem pro něj více než 8 měsíců. Ve 

skutečnosti jsem dostával 500 Kč týdně a najíst. Přespávali jsme na zemi v jedné z místností 

na stavbě. Bez deky. Denně jsem pracoval 12 až 14 hodin, včetně sobot, často i v neděli. 

Vytrhávali jsme dlaždice, beton, vozili písek, ručně jsme nosili bordel do kontejneru. Pak ten 

Litevec zmizel. Ani předtím jsem ho moc nevídal, dával nám peníze přes parťáka. Tomu 

Litevci jsem odevzdal svůj pas, aby mi vyřídil prodloužení víza. Chtěl za tuto službu 10 tisíc, 

to bylo moc, nakonec jsme se dohodli na 7 tisících. (smích). Vzal peníze a stejně jsem skončil 
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v Bálkové. Ani ostatní na téhle stavbě nedostávali výplatu, pořád jsme věřili, že nás Litevec 

vyplatí. Oškubal mě jako slepici. Na stavbě bylo 8-9 lidí. Společně se mnou ještě další 

Ukrajinec, jinak několik Litevců, také dva Slováci a jeden narkoman. Litevec měl dvě party, 

ta druhá pracovala někde jinde. Vzpomínám si, jak jeden z těch Slováků dal svoje doklady do 

zastavárny. 

Když mi v březnu 2004 skončilo vízum, nemohl jsem odjet zpátky, neměl jsem žádné peníze, 

šel jsem na naši ambasádu, že nemám pas, protože jsem ho odevzdal tomu Litevci. Chtěli po 

mně poplatek 3600,- Kč a potvrzení od zaměstnavatele, chtěli také vědět, kde bydlím a kolik 

mám peněz. Tohle všechno jsem jim nechtěl říkat. 

Moje původní vízum bylo platné do března 2004, měsíc potom co mi prošlo, mě 

zkontrolovala policie a dostal j sem správní vyhoštění. Předtím mě 10 let nekontrolovali! 

Taková smůla ... 

Mafie je střechou nad klienty. Klient zaměstnává několik lidí, třeba od deseti až po stovku. 

Zprostředkovává jim práci, vyřizuje pobytové doklady, stará se o ubytování. Za každého 

člověka platí mafii tisíc korun měsíčně. Mafie mu na oplátku poskytuje ochranu. Stane se, že 

konkurenční mafiáni bojují o své pozice. Přijdou za klientem a chtějí po něm, aby začal platit 

jim. Většinou to dopadne tak, že klient jim dá telefon na "svoje" mafiány. Oni zavolají a 

diskutují, jak spor vyřeší. Většinou se dohodnou. Pokud ne, dají si schůzku a pomlátí se. 

Mafiánem se stane mladý člověk, kterému se nechce pracovat, má sílu a chce vydělat rychle 

hodně peněz. Dostane auto, zbraň ... O kterých jsem slyšel já, byli z Čečenska, Ruska a 

Ukrajiny. Ne ze Zakarpatské Ukrajiny. Policie na Ukrajině se s těmito lidmi nesnaží bojovat, 

spíš se navzájem podporují. Jednou mě mafiáni zastavili na LP. Pavlova. Ptali se: "Komu 

platíš?". To znamená - kdo je tvůj klient, komu platíš daň. Měl jsem u sebe zrovna dost peněz 

od pana B. na nákup materiálu, byl jsem společně s dalšími Ukrajinci. Podařilo se mi utéct. 

Chodí po městě a poznají, kdo je Ukrajinec. Pan B. mi potom přivezl z Německa sprej na 

obranu, ale pak už se to nikdy nestalo a sprej jsem nepoužil. 
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V dubnu 2004 mi zeť nabídl, že můžu pracovat pro něj, je to Čech, krmil jsem mu slepice a 

dělal pomocné práce. Sliboval mi, že má hodně práce. Bydlel j sem u něj na chatě ve vesnici P. 

Slíbil mi 100,- Kč denně a 40,- Kč na hodinu. Také jsem pracoval na chmelnici, která byla 

hned za plotem, ale výdělek si bral zeť. Napracoval jsem 210 hodin a nic jsme nedostal! Tam 

jsem taky pracoval 12 hodin denně. Sliboval mi, že mi to všechno splatí, ale nedával mi nic. 

Když jsem pracoval pro zetě vP., R. mě několikrát zmlátil, nejméně šestkrát. Říkali mu tam 

"černý drak," sám chtěl, aby se mu tak říkalo. Chodil celý v černém. Zničil mi zdraví, neměl 

důvod mě bít, starého chlapa, udělal ze mě invalidu. V noci nemůžu spát, budím se, hlava mě 

pořád bolí. Neměl žádný důvod mě mlátit. I jeho kamarád, který byl při tom, mu to říkal. 

Přesto do mě kopal. Používal většinou nohy. Byl jsem v šoku, když jsem ho uviděl 

v Bálkové35o
. Byl se mnou na patře, po celou dobu jsme spolu vůbec nepromluvili. Ani 

jednou nepřišel, aby se mi omluvil. Chtěl jsem ho zabít, ale rozmyslel jsem si to ... 

Na začátku prosince 2004 mě ten kat, ten bandita zase zmlátil. Říkal: "Dědo, pojedeme na 

diskotéku do lesa." Zkopal mě do bezvědomí, odvezla mě sanitka, kterou zavolal někdo 

z vesnice. Třetí den v nemocnici si pro mě přijela policie, asi abych jim neutekl. 

Měl jsem chuť toho člověka zabít. Do té doby jsem byl zdravý a dokázal se o sebe postarat. 

Teď mám zdraví zničené, musím se spoléhat na druhé. Zničil mi život. 

Ráno mně odvezli z nemocnice v půl osmé, vezli mě z F. do Ústí, tam mi vzali otisky. Ta 

policistka to vůbec neuměla, trvalo to nejmíň tři hodiny. Dělala desetkrát každý prst. Pak mě 

vezli do Chomutova, tam jsme byli někdy odpoledne. Vyslýchali mě tam. Do Bálkové na 

karanténu mě dovezli, ještě nebyla tma (pozn. byl počátek prosince). Celý den jsem nepil a 

nejedl, nikdo z policie mi nic nedal. Po příjezdu jsem se musel osprchovat studenou vodou. 

Přitom jsem byl na umření, potřeboval jsem péči v nemocnici! Moje věci dali do pytle. V cele 

byl jeden Vietnamec, pak přivezli dalšího. Bavili se spolu. Najíst a napít jsem dostal až ráno. 

350 Útočník byl také z Ukrajiny a neměl v pořádku dokumenty. 
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Na karanténě mi byla velká zima, voda tekla jenom studená, v té jsem se musel mýt. Já byl 

nemocný, už jak mě přivezli a v Bálkové jsem ještě dostal chřipku. Ležel jsem na posteli a 

pokoušel se tu izolaci a bolesti přežít. Nemohl jsem ani pořádně chodit. Nemohl jsem se 

zvednout z postele, jak se mi točila hlava. O možnosti požádat o azyl jsem se dozvěděl asi 

desátý den karantény. Zrovna jednoho člověka propouštěli. Zakřičel na mě otevřeným oknem, 

že mám požádat o azyl. Hned jsem to řekl policistovi, a pak jsme šli společně podepsat nějaké 

papíry. To byla ta žádost. Na karanténě nic není. Jen strop, zdi a mříže. Jinak nic. 

Čas na karanténě byl jedním z nejhorších období mého života. Strávil jsem tam čtyři týdny 

v jedné místnosti. Bez možnosti vycházek, bez možnosti trávit čas smysluplně. Nebylo tam 

nic. Jedna místnost. Žádná možnost číst knihy, hrát hry. Být aktivní. Jen já a stěna. Koukal 

jsem čtyři týdny do zdi. Rentgen dělají jen v úterý jednou za čtrnáct dní a ten můj zkazili. 

Nedělá to doktorka, ale jezdí jeden člověk z Plzně. Musel jsem čekat dalších 14 dní. Několik 

dní byl se mnou jeden Ukrajinec, byl to narkoman. Moc se s ním mluvit nedalo. Jediné, co 

tam můžeš dělat, je zbláznit se. Měl jsem podezření na cukrovku, přivezli mě do nemocnice 

v Karlových Varech. Byl jsem celý zafačovaný, všichni pacienti na mě koukali. 

Když mě přiváželi, měl jsem celou dobu vautě pouta, přitom jsem byl v tak špatném 

zdravotním stavu, že bych neutekl, ani kdybych chtěl. Policisté říkali, že mají špatného 

ředitele, že mi nemohou dovolit cestovat bez pout. 

V karanténě jsem vůbec nevědělo možnosti mluvit s právníkem. Před propuštěním ze ZZC 

Bálková jsem na tom zdravotně lépe, než když jsem sem přišel. Hlava už mě tolik nebolí, 

netočí se. 

Na našem patře jsou většinou Ukrajinci, jen několik Vietnamců, Číňané jsou v jiné budově. 

Nikdo z policistů nás přímo neuráží, jak si zavřeme dveře, není možné místnost pozorovat, ve 

dveřích není žádný průhled. Pak máme soukromí. Na jedné chodbě je 10 místností, pokoje 

jsou po třech až čtyřech lidech. Pod námi je karanténa. Budova má dvě patra. Na chodbě je 

místnost, kde je televize. Dříve byla televize na chodbě, všichni leželi na zemi na dekách nebo 
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na zemi. Televize byla přesunuta do místnosti někdy v dubnu. Dříve se tam modlili 

muslimové, ale teď je jich tu málo. 

policie se snaží rozdělovat lidi podle země původu. Chtějí, aby vše probíhalo v klidu, už aby 

měli šichtu za sebou. Hlavně v noci by mělo být ticho. Práce, kterou můžeme dělat, je dost 

málo, pomůžeme s vykládkou zboží, uklidíme něco venku, složíme prádlo. Je to naprosto 

dobrovolné, jak kdo chce. 

podívejte, já jsem nikdy nikomu nic neudělal, teď nemůžu pořádně chodit, nemůžu pořádně 

spát, cítím se bídně, jsem nemocný. Měl jsem známého Ukrajince, rozbil sklo jednoho auta a 

seděl na Pankráci 3 měsíce! Já jsem nic neprovedl a budu tady 6 měsíců! Odsud nemá smysl 

utíkat. Myslím si, že i kdyby byla příležitost, nikdo by ji nevyužil. Možná jeden člověk ze 

třiceti. Stejně by člověka chytli za týden nebo za dva a odseděl by si dva roky na Pankráci. 

Jen jsem slyšel od paní psycholožky, že několik lidí z Bálkové uteklo, ale nic bližšího nevím. 

Den svého propuštění jsem si spočítal sám, věděl jsem, že mohu být propuštěn i dříve. Podle 

případů ostatních lidí v Bálkové jsem viděl, že zpráva o propuštění může přijít kdykoliv. 

Prostě člověka ráno přivedou na kontrolu k doktorce a během dne je odvezen. Když Vás 

propouští, tak jen ráno jdete k doktorce, ta se zeptá, zda máte nějaký potíže a to znamená 

výstupní prohlídka. Já u ní byl v pátek, ale pustili mě v sobotu. O víkendu tam totiž doktorka 

není. 

Na začátku 90. let byla situace jiná, ukrajinská vláda sice nejdříve vydávala pasy dost pomalu, 

ale cesta do Čech byla snadnější. Práci sis mohl najít sám. Jezdilo se přes Slovensko, dnes se 

musí přes Polsko. Také nejdřív jezdili jen lidé ze Zakarpatské Rusy, mojí země, dnes už jezdí 

lidé ze všech oblastí Ukrajiny. Dříve byl voucher, poprvé jsem tu byl na čtyři měsíce v roce 

1994. 

Když člověk odjížděl zpátky domů a neměl dokumenty v pořádku, dostal jen pokutu na 

hranicích, asi 500,- Kč, žádná Bálková neexistovala, žádný zákaz pobytu se nedával. 
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Jak jsem přešel z karantény nahoru, už to bylo lepší, všechno bylo volnější, byli tam lidé, se 

kterými jsem mohl mluvit. Nikdy v životě jsem toho tolik nepřečetl jako v Bálkové. Paní 

psycholožka mi přinesla nějaké detektivky, vzpomínám si že jedna se jmenovala "Jak zabít 

manžela ... " ta se mi líbila. Četl j sem všechno včetně starých novin, vůbec mi nevadilo, že jsou 

staré. Ostatní mi kvůli tomu říkali "profesore". Večer se někdy sešlo dost lidí u nás 

v místnosti, vyprávěl jsem anekdoty a příběhy. Zpíval jsem jim. Byli tam i Vietnamci. 

S některými jsem se dal dohromady, hráli jsme karty. Karty už tam byly, když jsem přišel, 

jednou nám nějaký dala i charita. Ven se mohlo jít dvakrát denně, dopoledne tak od deseti do 

dvanácti, záleželo na policistech, odpoledne od dvou do čtyř. Na vycházce jsme byli na 

betonovém dvoře, kolem je plot a hlídají policisté. Psa mají jen jednoho a myslím, že ho moc 

nepoužívají. Je v kleci tam nahoře u vjezdu. Při vycházce je možné hrát volejbal nebo fotbal, 

ale máme jen jeden míč. Ty míče se rychle zničí, hraje se na betonu. Mužstva se pořád 

proměňují, jak má kdo chuť hrát, není to tak, že by pořád proti sobě hráli stejní lidé. Já jsem 

sportovat nemohl, když pak začalo být na jaře hezky, lehával jsem ve stínu a kouřil. V zimě 

jsem se jen chvíli procházel, byla mi zima. Za tu dobu, co jsem byl v Bálkové, vím o třech 

případech, kdy si lidé zlomili nohu. Jedním z nich byl i R. Jednoho dne upadl tak nešikovně, 

že si zlomil nohu. V čase vycházky je možné se jít vykoupat, policie nechává sprchy otevřené, 

a taky si můžeš jít zavolat. 

Povlečení na postel se mění jednou za dva týdny, uklízečky chodí uklízet denně. Celou dobu 

jsme měl přidělené oblečení, moje mi dali jen, když jsem jel na soud. 

Seznámil jsem se i s jedním Číňanem, to bylo na karanténě. Měl jsem oheň a cigarety, 

připaloval jsem mu. S námi na cele byli i ti dva Vietnamci. Když přišel Číňanovi velký balík, 

měl v něm spoustu cigaret, pak mi dával spoustu. A těm Vietnamcům nedal! 

Policisté se většinou chovali bez problémů. Jenom jeden mladý na karanténě, ten na mě pořád 

řval. Také když jsem jednou zapomněl papíry nahoře a musel jsem se pro ně vrátit, když jste 

je chtěl vidět. Taky na mě křičeli, že se mnou musí vracet. Jeden z policistů je ale kulturní 
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člověk, je už starší, má zkušenosti. Vím, když jednou Kosovci plivali na policisty, ale ti je 

neposlali na přísný režim. 

Jak jednou Číňané obsadí telefon, už se k němu nikdo nedostane. Pro všechny je tam jenom 

jeden telefon, další je v karanténě. Ten je na mince, ten venku je na kartu. Je vedle koupelen, 

když se telefonuje, policie se nedívá. Člověk může mluvit úplně otevřeně. Když potřebuješ 

volat po večeři, musíš se nahlásit a čekáš, jestli ti to dovolí. Než jsem odešel, chtěl jsem říct 

psycholožce, že nejlepší by bylo, aby policie přesně stanovila čas, kdy budou telefon používat 

Číňané a kdy ostatní, ale neudělal jsem to. Tam totiž začíná nejvíc konfliktů. Během pobytu 

v Bálkové se paní psycholožka ptá lidí, jestli se nechtějí vrátit. Jak Kosovci tak Gruzínci nebo 

Arabové byli agresivní, pokud by nás (Ukrajinců) bylo méně, určitě by nás napadli a byla by i 

bitka. Důvod? Jen proto, aby ukázali kdo na patře poroučí. Ale my měli silný chlapy, 

nedovolili si na nás. 

Číňané JSou ale agresivní nejvíc. Číňané JSou malý, ale hned na chlapa skáčou. Je 

neuvěřitelný, co si dovolí. Vůbec nemají respekt před silnějším, musí se jim to pořád 

připomínat. 

V televizi jsme měli tři české programy. Já už kolem třetí hodiny ráno neusnu, někdy jsem si 

už takhle brzy potichu pustil televizi. Je to úplně volné, můžeš se na televizi dívat, kdy chceš. 

Jediný protest, o kterým já vím, byl 8.června, kdy jsme všichni odmítli jít na oběd. Bylo to 

kvůli tomu, že ten den deportovali jednoho Ukrajince, i když měl kasační stížnost. Jeho 

advokát nepodal žádost o odkladný účinek. Někdo to nevedl, ale nejvíc se bouřili jeho 

kamarádi. On byl narkoman a oni bydleli spolu. Byli tam čtyři narkomani, dva Ukrajinci, 

jeden Gruzínec a ještě jeden. Policie jim dovolila bydlet spolu. Vím, že drogy brali i tam. 

Dostávali to v balících. Kouřili tam i konopí. Vždyť byli někdy strašně veselí a nepřirozeně se 

smáli. Na večeři už se šlo. Ten den stejně byla studená večeře, jako každou středu. Suchá 

večeře je vždy ve středu a v neděli. K snídani je chleba nebo rohlíky, mně to stačilo, neměl 

jsem hlad, ale ostatní si přidávali, někteří i třikrát. Někdo se styděl si o přídavek říci. 
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Taky si pamatuju, když v květnu Číňané zmlátili Bělorusa D. Přišli k němu na pokoj a začali 

mu trhat matraci. On se jich ptá - "Co to děláte?" A oni ho začali mlátit. Utekl před nimi do 

druhé místnosti, ale oni šli pořád po něm. Zavřeli dveře, aby se tam nedostala policie. Byl na 

tom dost špatně. Policie pak ty Číňany zavřela na cely. 

Číňané se vyznačují tím, jak drží při sobě. Všechno mají dohromady. Jinak je to jako 

s každým, jsou mezi nimi dobří i špatní. 

II.: pan F. 

Bělorus, 32 let, v ČR od roku 1998. S návratem do Běloruska nepočítá. Rozhovory 

proběhly v ZZC Bálková na jaře 2005 

Politické problémy v Bělorusku ho přinutily tuto zemi opustit. Žil v Čechách nelegálně řadu let a po zajištění 

policií v únoru 2005 požádal v ZZC Bálková o azyl. Z důvodu velké časové prodlevy mezi vstupem na území a 

datem žádosti byla tato zamítnuta jako zjevně nedůvodná podle § 16 azylového zákona. Odvolání k soudu bylo 

neúspěšné. na řadu přišla kasační stížnost. V současnosti pobývá na svobodě. propuštěn po 5 měsících v zajištění 

v červnu 2005 okresním soudem. Důvodem bylo těhotenství jeho české přítelkyně a skutečnost. že jejich vztah je 

opravdu hluboký. Policie podle názoru soudu řádně nezohlednila míru zásahu zajišťovacím opatření do 

soukromého a rodinného života pana F. V současnosti žije na malém středočeském městě a požádalo státní 

finanční příspěvek pro cizince s vízem za účelem strpění - kasační stížnost byla podána s žádostí o odkladný 

účinek. 

"Co tady dělám? Hodně přemýšlím. Od S. jsem si půjčil některé zákony, které jste mu dal. 

Chci znát svoje práva. Rozhodl jsem se, že už nebudu utíkat. Vy jste mi dal sebevědomí. 

Budu se soudit. Vy jste to změnil. Budu bojovat o svůj případ. " 

Narodil jsem se v roce 1972 ve Vladivostoku. Žil jsem tam do svých 16 let. Potom se otec 

rozhodl přestěhovat se do Běloruska. Říkali mu to příbuzní, co tam už žili. Ať přijede, že tam 
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se žije líp. Byli jsme na tom finančně špatně. Prodali jsme barák a odstěhovali se. To byla 

doba. Ve škole jsme se učili, že Lenin žije a hledí nám do očí (smích). Vystudoval jsem 

vysokou - tělocvik. Rokjsem učil sedmileté děti! 

Přijel jsem na voucher v roce 1998. Můj bratr dělal v Českých Budějovicích, proto j sem zvolil 

Českou republiku. Nevěděl jsem, že existuje instituce jakou je ZZC, věděl jsem, že v případě 

pobytu, jak se říká na černo, následuje trest. Ale neměl jsem představu jaký. Rozumíte, 

nepřijel jsem pracovat, nepřijel jsem kvůli penězům. Nemohl jsem snášet dál život 

v Bělorusku. S Lukašenkem se nedá vydržet. Zavede zákon, jaký chce, dělá si s lidmi, co 

chce. 

Účastnil jsem se demonstrací proti Lukašenkovi. Byl jsem ve straně BNF - Běloruská 

Národní Fronta. Nebyl jsem ve vedení, jenom pěšák. Chlap, jehož úkolem bylo rvát se. 

Takových nás bylo víc. Náš úkol byl chodit před demonstranty a prorážet cestu policejním 

kordonem. Mám speciální výcvik v Německu. Byl jsem tam jako voják v letech 1990 - 1993. 

Dva roky povinně a jeden rok jako dobrovolník u výsadkářů. Dobrovolníci dostávali víc 

peněz. Skákali jsme z vrtulníku, stříleli ostrýma a cvičili bojová umění. Utrpěl jsem zranění 

při výsadku (ukazuje hluboké jizvy). Mám taky tetování svojí jednotky (ukazuje znak 

výsadkové jednotky na levém rameni). Bylo nás osm kluků, pět Rusů a tři Bělorusové. 

Jak říkám, my jme chodili první v řadě. Policie s námi měla dost práce. Většinou nás začali 

mlátit už na místě, ale také až potom, co nás odvezli v autobusech někam na odlehlé místo. 

Tak to fungovalo. My zabavili policii a za námi šly davy. Ženy a politici, kteří vykřikovali 

hesla. 

Po návratu z vojny jsme s bratrem podnikali. Dělali jsme to asi rok. Rok 1994. Chovali jsme 

na venkově prasata. Ale bylo to neudržitelné. Samé problémy. Hodně věcí se mi nelíbilo a 

říkal jsem to veřejně. Lukašenko oblbuje lidi. Chce, aby se nikdo nezamýšlel nad politikou. 

Proto je v Bělorusku alkohol levnější než chleba. Lukašenkovi to tak vyhovuje. Museli jsme 
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platit spoustu zbytečných poplatků. Jeden kamarád mi řekl, že když jsem tak proti oficiální 

politice, měl bych vstoupit do strany BNF. To jsem také udělal. 

V roce 1995 zmlátila policie na jedné demonstraci bratra i mě. Zlomil jsem žebro jednomu 

policistovi, ten za tu bolest určitě ještě dostal vyznamenání. Jájsem dostal obuškem do hlavy, 

tekla spousta krve. Už předtím jsem dostal několikrát ránu, ale tehdy jsem byl několik hodin 

v bezvědomí. Probral jsem se až v nemocnici. Doktoři na mě byli sprostí, říkali: "Proč tě ty 

svině máme ošetřovat, když si za to můžeš sám?" Trvalo dlouho, než mě ošetřili, šli se nažrat, 

zatímco já ztratil spoustu krve. Ležel jsem na stole nejmíň 40 minut, než se mi začli 

v nemocnici věnovat. Pamatuji si, jak doktorka řekla: "Táhni do prdele nebo chcípni." Tu 

ránu j sem si nechtěl nechat zašít, jen zastavit krvácení, abych měl důkaz, že mě policie málem 

zabila (ukazuje jizvu na lebce). Ležel jsem tam 7 dní, pořád se mi točila hlava. Za ošetření 

jsem musel zaplatit při propuštění hotově 200 dolarů. 

Víte, policejní obušky v Čechách nejsou jako v Rusku nebo Bělorusku. Rusové vždycky 

vymyslí něco speciálního. Tam mají obušky uvnitř péra. Taková věc vám zlomí kost, aniž by 

byla vidět modřina na povrchu. Jsou chytrý. 

Po téhle zkušenosti jsem z Běloruska odešel, šel jsem na Sibiř pracovat jako dřevorubec. 

Dělal jsem s motorovou pilou. Řezal jsem dva roky, potom se do Běloruska vrátil. Byl jsem 

na další demonstraci a zase jsem dostal namláceno. To už jsem věděl, že musím odejít. Věděl 

jsem, že po mně pudou. Jak jsem odjel do Čech, byli u nás doma a ptali se mámy, kde se 

nacházim. I teď vím, že mě pořád hledají, česká policie sdělila moje jméno velvyslanectví. 

Máma to psala. Zase se po mně ptali. Opravdu se vrátit nemůžu. 

V Čechách jsem pracoval na stavbách. No, na černo. Našel jsem si v Čechách přítelkyni. 

Chceme se brát. Neměl jsem představu o tom, že v Čechách existuje vězení pro cizince jako 

je Bálková. Radši jsem vůbec nemyslel na to, co by se stalo, kdyby mě chytili. Několikrát 

jsem svý holce říkal, že půjdu a požádám o azyl, ale ona se vždycky rozbrečela a přemlouvala 

mě, abych nikam nechodil, že jí mě přeberou. 
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Co tady dělám? Hodně přemýšlím. Od S. jsem si půjčil některé zákony, které jste mu dal. 

Chci znát svoje práva. Rozhodl jsem se, že už nebudu utíkat. Vy jste mi dal sebevědomí. 

Budu se soudit. Vy jste to změnil. Budu bojovat o svůj případ. 

Když jsem přišel, měl jsem 1500,-Kč: Dostával jsem 360 korun měsíčně, než se to vybralo 

celý. Každý se tady spoléhá jen sám na sebe. Vím, že až mě pustí, už se s nikým odsud 

neuvidím.Všichni mi tu závidí, že mám českou přítelkyni. Ten soud o tom propuštění - měl 

jsem sen, že mě pustí. Víte, v naší rodině je předpovídání budoucnosti tradicí. Babička 

vykládala z karet a já cítím, že je ve mně nějaká tajemná síla. Opravdu ... 

Za tu dobu, co jsem tu já, byly dvě zlomené nohy. První případ byl v květnu. Hráli jsme 

fotbal, jednomu člověku zůstala noha v plotu. Nevšiml si toho, chtěl hrát dál, běžel za míčem 

a ta noha byla pořád v plotě! (smích). Tak dostal sádru. Druhý případ bylo něco později, 

jeden Ukrajinec prostě upadl. Říkal: "Chtěl jsem si zapálit, koukám na oblohu a zakopnu o 

obrubník. " 

V dubnu jsme se normálně dívali na televizi a Číňané zaútočili na jednoho Ukrajince. Nikdo 

z nich nešel na přísný režim, policie o tom nechce mluvit. Na mě vystartoval ten jejich šéf. 

Udeřil j sem ho přímo do hlavy. Stačila jedna rána a už se o nic dalšího nepokusil. Vůbec jsem 

po něm dál nešel, byl jsem v klidu. Mohl jsem ho mlátit dál, ale nechtěl jsem. Vím, jak dát 

ránu, aby už se člověk nezvednul. Mám speciální výcvik. Od té doby si na mě nikdo 

nedovolil. Respektují mě. 

Nemám tu skutečného přítele. U nás na patře je 27 lidí. Většina je z Ukrajiny, několik Rusů, 4 

Vietnamci a jeden Nigerijec. Hrajeme fotbal nebo volejbal. Ten míč je hrozný. Dřív byla 

kontrola, teď je možné se dívat na televizi neomezeně. 

O tom, co se tady dělo před mým příchodem, vím málo. Neslyšel jsem o žádných hladovkách. 

Každý čeká na svůj čas a drží hubu. Byl tu šachový a volejbalový turnaj, jinak se hrají karty. 
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Bodně se kouří. Psycholožka nakupuje cigarety za peníze, které jí dáme. Ve středu a neděli je 

holení. Sprchovat se můžeme každý den. Strava je vyhovující. 

Asiati, když přijdou noví, nevědí, jak se chovat, mají debilní mentalitu, neznají slušnost. 

Vietnamci bývají slušnější než Číňané. 

III: Pan Ch. 

Ch. Čína, 20 let, s návratem do Číny nepočítá, rozhovory proběhly v létě 2003 

V ČR zajištěn v roce 2003. Současný pobyt není známý. Po propuštění ze ZZC Velké Přílepy pravděpodobně 

opustil ČR. Rozhovory byly provedeny v červnu 2003 s pomocí tlumočníka. Cesta z Číny do ČR trvala dva 

měsíce. 

"Bylo jasné, že jsem doma přítěží, cítil jsem se prostě navíc. Svého rozhodnutí nelituji, 

udělal bych to znovu, i kdybych věděl, že skončím na cestě opět v detenci. " 

Do ČR jsem přijel v květnu 2003. Naše skupina byla zadržena německou policií, když jsme 

přecházeli hranici. Jsem z provincie Fuging, vesnice jménem Tian Zhu Jiao. Jsem katolického 

vyznání. 

Odešel jsem z Číny, protože jsem nemohl najít práci a moje rodina nemohla vydělat dost 

peněz, abychom žili spokojeně. Důvodem našich obtíží bylo to, že se místní vláda rozhodla 

poblíž naší vesnice postavit rybí sádky a odvedla do těch míst veškerou vodu z okolí. Naše 

pole byla skoro bez vody, neměli jsme čím zavlažovat. Pole nedávala úrodu. Do dvou let byla 

půda úplně rozpraskaná. Neměli jsme žádnou vodu na zalévání a i pitné vody byl nedostatek. 

Nebyla tím zasažena jenom naše vesnice, ale i dvě další v okolí. Sádky byly postaveny v roce 

1998. Většina lidí z vesnice se rychle odstěhovala. Co vím, tak nejméně 200 lidí odešlo bud' 

do západní Evropy nebo do velkých měst v Číně. Nikdo proti té stavbě před jejím vznikem 

neprotestoval, nikdo netušil jaký dopad na životní prostředí to bude mít. Vláda nám 
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neposkytla žádnou náhradu za ztracenou možnost obživy. Ta vesnice ještě existuje, ale už tam 

nejsou žádní rolníci. Většina lidí pracuje bud' v továrně na zpracování ryb nebo se stali 

obchodníky. 

Předtím, než zmizela voda, jsem žil se svými rodiči a mladším bratrem poklidně ve vesnici. 

pěstovali jsme zeleninu a další plodiny. Pokud vím, tak naše rodina žila v Tian Zhu Jao velice 

dlouho. Byli jsme katolíky, pravidelně jsme chodili na mše. Mše byla každou neděli v domě 

jednoho ze sedláků, neměli jsme kostel ani kněze. Většina lidí ve vesnici nebyla křesťany, ale 

k náboženské nesnášenlivosti tam nedocházelo. Křesťané neměli výsadní postavení ve 

vesnici, patřili k těm chudším. V zajištění mi schází bible v čínštině. 

Než byly postaveny chovné sádky, nežili jsme si špatně. Ale já jsem věděl, že chci odejít do 

Evropy ještě dřív, než to postavili. Je to rozumné, vím o řadě lidí z vesnice, kteří odešli do 

Evropy a stali se z nich bohatí lidé. Odcházet za prací má v oblasti, odkud pocházím, dlouhou 

tradici. Nejvíc odcházejí mladí svobodní muži, ale i někteří ženatí. 

V letech 1992 až 2002 jsem chodil do školy. Snažil jsem se nějakou dobu najít slušnou práci, 

ale spíš jsem byl doma a pomáhal rodičům. Odjel jsem v prosinci 2002. O svém odjezdu jsem 

řekl pouze svým rodičům. Můj kamarád se to dozvěděl a snažil se mě zastavit, ale já věděl, že 

můj odjezd pomůže mým rodičům. Bylo jasné, že jsem doma přítěží, cítil jsem se zkrátka na 

víc. Svého rozhodnutí nelituji, udělal bych to znovu, i kdybych věděl, že skončím na cestě 

opět v detenci. 

Moji rodiče stále žijí v Tian Zhu Jiao, pracují na částečný úvazek v továrně na zpracování ryb. 

Když jsem jim řekl, že chci odejít do Evropy, nejdřív s tím nesouhlasili, přemlouvali mě ať 

zůstanu. Ale když jsem jim řekl, jak se cítím, přijali to. Můj bratr stále chodí do školy. Chce 

se stát obchodníkem a nemá zájem odejít z Číny. Na studia potřebuje peníze, chci mu pomoci. 

Naposledy jsem své rodiče viděl v prosinci roku 2002, doprovázeli mě na vlak, kterým jsem 

jel do Pekingu. Mluvíme spolu telefonem, volají mi sem každý týden. Otec ví, že jsem 

zavřený, ale uznává moje rozhodnutí a nenaléhá, abych se vrátil. Spíše se snaží mě 
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povzbuzovat. Chci zůstat v Evropě. Nelituji svého rozhodnutí a udělal bych to samé, i když 

bych věděl že skončím v Čechách v zajištění. 

Fuging jsem opustil v prosinci, byl jsem jediný, který ten den odjížděl z našÍ vesnice, aby se 

dostal do Evropy. Měl jsem představu, že se chci dostat do Holandska, to mi poradil jeden 

člověk z vesnice, ale teď možná zůstanu nějakou dobu tady. Když jsem se rozhodl odjet, to 

bylo v říjnu 2002, zkontaktoval jsem jednoho člověka z čínské mafie. Jsou známý jako "Hadí 

hlavy", myslím, že každý Číňan zná někoho ze svého okolí, kdo k nim patří. On mi cestu 

zorganizoval. Řekl jsem mu, že se chci dostat do Holandska a dohodli jsme se na ceně 10 tisíc 

dolarů. Ty peníze zaplatí moji rodiče, až se skutečně dostanu do Holandska. Myslím, že bych 

měl ty peníze vydělat tak za tři roky, a potom svůj dluh rodičům splatím. Mám v Holandsku 

jednoho známého, je z naší vesnice, není můj příbuzný, ale pomůže mi najít tam práci. Můj 

otec je s ním v kontaktu. 

Při odjezdu z Pekingu jsem měl pas s platným ruským vízem a jel jsem vlakem do Moskvy. 

Cesta trvala 6 dní. Na nádraží čekal člověk, který měl cedulku s mým jménem. Ten muž mi 

vzal pas a odvedl mě do jednoho bytu, kde už bylo mnoho jiných Číňanů. Tam jsem byl 4 

dny, a potom jsme jeli dodávkou někam pryč. Jeli jsme velice dlouho. Vysadili nás u silnice, 

všude byl sníh a vydali jsme se na pochod přes hranici. Přesun byl velice unavující, několik 

lidí se cítilo opravdu zle, každý se hrozně zpotil. Převaděč rozdával nějaké léky. Potom jsem 

strávil asi dva měsíce v jednom bytě, nejspíš v Kyjevě. Někteří lidé z mojí skupiny odešli, 

noví lidé přicházeli. Při přechodu slovenské a české hranice to bylo podobné. Také se šlo 

v noci, byla hrozná zima, lidé měli málo jídla. Na Slovensku jsem čekal asi jeden měsíc, 

v Čechách tři měsíce, než se vyrazilo dál. Když jsme přecházeli německou hranici, bylo to 

poprvé, co nás převaděči nechali jít samotné. Někam zmizeli. Byli to Rusové. Společně se 

mnou bylo dalších 15 lidí. Německá policie nás zadržela brzo ráno, bylo asi půl třetí. Když 

nás převaděči nechali samotné, byli jsme hladoví a některým lidem bylo zle a byli zesláblí. 

Slyšeli jsme nad sebou přelétávat vrtulník a někdo ze skupiny navrhl, abychom se rozdělili, že 

pak bude obtížnější nás najít. Vyslali jsme jednoho člověka, aby se podíval, co se děje. 

Nevrátil se. Po něm šli další dva lidé, zatímco my se skrývali v lesním porostu. Ani ti se 
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nevrátili. Pak se zbývajících 12 lidí rozdělilo na skupiny po třech a šli jsme pomalu z kopce 

dolů směrem, o kterém jsme předpokládali, že vede do Německa. Uviděl jsem policistu, měl 

zbraň a psa. Vůbec jsem nepomyslel na útěk. 

Byl jsem odvezen na policejní stanici, dostal jsem najíst a ráno přišel tlumočník. Policie se 

ptala, kdo jsem, kde je moje rodina a proč jsem odešel z Číny. Také mi byly sejmuty otisky a 

byl jsem fotografován. Ještě ten samý den nás německá policie naložila do auta a odvezli nás 

zpět na hranici, kde nás předali české policii. Tam mi pokládali podobné otázky a dali mi 

rozhodnutí o správním vyhoštění se zákazem pobytu na pět let. Řekli mi, že mě odvezou do 

zajištění, kde budu moci požádat o azyl. Nepožádal jsem o azyl v Německu, protože jsem 

vůbec nevěděl, co to azyl je. V době kdy mě chytili, jsem měl u sebe 250 Kč. 

Rád bych po nějaké době Čínu navštívil, abych viděl svoji rodinu, ale pojedu tam jenom, když 

si budu jistý, že budu moci zase volně odjet do Evropy. Chtěl bych, abych vydělal 

v Holandsku hodně peněz a moji rodiče za mnou mohli přijet. Až od vás jsem se dozvěděl co 

to vlastně znamená azyl. Na cestě mi říkala jedna žena abych, pokud nás chytí policie, říkal že 

jsem velice chudý a že potřebuji pomoc. 

IV.: pan L. 

L. Afgánec, 20 let, v ČR v roce 2003. S návratem domů nepočítá. Rozhovory probíhaly 

od května do listopadu 2003 v ZZC Bálková. Komunikace probíhala v angličtině. 

L. musel odejít z Pákistánu, kde studoval, jinak by riskoval život. O ten mu usilovali lidé z nepřátelského kmene, 

kteří soupeřili s jeho rodinou o moc. Studoval medicínu a původně mířil do Německa, kde chtěl studia dokončit. 

Po propuštění ze ZZC Bálková v září 2003 pravděpodobně opustil území ČR. Jeho současný pobyt není známý. 
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"Já bych sice nejradši zůstal v Pešhaváru, ale hrozilo nebezpečí. Proti otcovu rozhodnutí, že 

musím odjet, jsem neprotestoval. " 

Pocházím z provincie Nin Garhar, vesnice jménem Gardi Ghous. Tam jsem se narodil a 

vyrostl. Ta oblast se nachází v jižní části Afghánistánu a sousedí s Pákistánem. 

Odešel jsem, protože mOJe rodina měla spor s jedním kmenovým vůdcem. Já patřím do 

skupiny Othmansi a ten nepřítel je z rodu Sargani. S tím člověkem už máme spory řadu let. 

Důvodem je boj o to, kdo bude kontrolovat rozhodování ve vesnici a jejím okolí. Napětí 

začalo počátkem 90. let a pořád není vyřešeno. Kmenový soud už vydal dvě rozhodnutí 

potvrzující, že naše rodina je právoplatným držitelem moci v Gardi Ghous, ale lidé z rodiny 

Sargani nepřestali usilovat o získání moci. V létě 2002 byl náš dům podpálen stoupenci této 

rodiny a my jsme přišli o všechno. Volal jsem odsud z Bálkové rodině a otec mi řekl, že můj 

strýc byl nedávno zastřelen. 

Můj otec byl obchodníkem, patřili jsme k bohatším lidem, ale po požáru nám nic nezůstalo. Já 

jsem s rodinou už v té době nežil, v 10 letech jsem jako nejstarší syn odešel studovat do 

náboženské školy v Pákistánu. Tam se vyučovaly předměty: náboženství, literatura, 

matematika a angličtina. V roce 2002 jsem začal studovat medicínu v Pešhaváru, Pákistán. Už 

po měsíci na vysoké škole mi otec telefonoval a říkal, že musím odejít, že mě chtějí Sargani 

zabít. Přikázal mi, abych odešel do Evropy. Celá rodina se zavázala převaděčům, že jim 

vyplatí 5 tisíc dolarů, pokud mě dostanou do Německa. Když jsem mluvil s otcem 

telefonicky, řekl mi, že tu částku už zaplatili. 

Požádal jsem v Bálkové o azyl, ale zjistil jsem, že tady nevydržím. V jednu dobu se zdálo, že 

spory doma byly vyřešeny, a tak jsem svoji žádost stáhl a chtěl se vrátit zpět. Potom byl ale 

zastřelen můj strýc a později zraněn můj otec. Ted' nepřichází v úvahu, abych se vrátil351
. 

351 Problémem v tu chvíli bylo, že L. nebyl už v právním postavení žadatele o azyl, jeho otec předtím zaslal 
potřebné doklady na afghánskou ambasádu do Prahy, aby byl L. propuštěn z Bálkové co nejdříve a mohl se vrátit 
domů. Ambasáda L. ztotožnila a potvrdila, že jde o afghánského občana. Řízení o správním vyhoštění, vedoucí 
k deportaci bylo v posledním stádiu před realizací převozu. Z humanitárních důvodů byla deportace posléze 
odložena a L. po propuštění z Bálkové opět mohl požádat o azyl. 
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Po zastřelení mého strýce se rodina odstěhovala z Gardi Ghous do uprchlického tábora 

v Pákistánu. Otec začal pracovat jako řidič pro OSN, převáží zásoby potravin. Společně s ním 

v táboře žijí i moji tři mladší bratři a dvě sestry. 

Hlava Sarghanské rodiny je velice mocný muž, kmenový vůdce, který je nezávislý na 

rozhodnutích vlády v Kábulu. Jeho syn je bojovníkem a řídí jeho ochranku. To on a jeho 

bojovníci zastřelili mého strýce. Jejich moc zasahuje i do Pákistánu, proto jsem nebyl 

v bezpečí ani tam. Útok na mého otce byl proveden v Pákistánu. Nevím, co se přesně stalo, 

otec o tom nechtěl mluvit, nejspíš proto, že by mi tím jen přidělal další starosti. 

Když jsem žil v Pákistánu, bydlel jsem u své tety, rodiče přijížděli na návštěvu jednou za rok. 

Škola byla každý den od 7 do 12 hodin. Jen v neděli se do školy nechodilo. V každé třídě bylo 

asi 40 žáků. 

Své rodiče jsem naposledy viděl v prosinci 2002, když mi můj otec řekl, že musím odejít do 

Evropy a zorganizoval můj odjezd. Já bych sice nejradši zůstal v Pešhaváru, ale hrozilo 

nebezpečí. Proti otcovu rozhodnutí, že musím odjet jsem neprotestoval. 

Otci volám každý týden, povzbuzuje mě, abych zajištění vydržel, že všechno dobře dopadne. 

Chtěl bych se stát lékařem a žít v Čechách. Později bych rád, kdyby někdo z mojí rodiny 

přijel a také se tady usadil. Mám rád fotbal, kriket a knihy. Nemám žádný kontakt na 

převaděče, nevím na koho se obrátit, až mě pustí. 

Myslím, že je dobré, když byl odstraněn Taliban, ale v naší vesnici se nic nezměnilo, možná 

v Kábulu je to teď jiné ... Tam pořád rozhodují místní velitelé, jako je hlava rodu Sargani. I 

proto stále tolik lidí z Afghánistánu odchází. 

Jsem muslim, modlím se pětkrát denně. Před každou motlitbou bych se měl umýt, ale sprchy 

jsou povoleny jen dvakrát týdně. Výjimečně mi někdo z policistů dovolí se umýt před 
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motlitbou, jsem v mírném režimu. Mám obavu, až přijde ramadán, kdy nám budou dávat 

jídlo. Také mi nedovolují zavolat si, když potřebuju. Dost často dostáváme k jídlu vepřové. 

Když se to stane, jím pouze chleba. Délka zajištění je největší problém, "zešílím z toho". Není 

tu co dělat. Mám špatné sny, nemůže spát dobře. Také mě často bolí břicho, jak jsem pořád 

nervózní. 

Pákistán jsem opustil v prosinci 2002, letecky jsem se dostal do Dubaje a dalším letadlem do 

Moskvy. Tam jsem odevzdal pas jednomu převaděči. Byl to Pákistánec. V Moskvě jsem byl 

v jednom bytě přibližně dva měsíce. Potom jsem společně s dalšími dvanácti lidmi nastoupil 

do dodávky a jeli jsme k ukrajinským hranicím. Ty jsme přešli během noci. Bláto se mísilo se 

sněhem, měl j sem hlad a omrzliny na nohou. Převaděč mi dal něj aké prášky. Díky tomu jsem 

nedostal horečku. Cesta přes Ukrajinu a Slovensko trvala další dva měsíce. Cestovalo se 

dodávkou a přes hranice pěšky. V květnu mě jeden ruský převaděč odvezl z bytu v Praze 

autem na německou hranici a ukázal mi směr, kterým mám jít. Šel jsem lesem a asi za dvacet 

minut jsem uviděl policejní auto. Byla to německá pohraniční policie. Šel jsem k nim a žádal 

anglicky o pomoc. Chtěl jsem požádat o azyl. Odpověděli mi, že to není možné, že přicházím 

z ČR a budu se tam muset vrátit. Odvezli mě na stanici, kde se ptali, proč jsem odešel 

z domova a jak jsem se dostal až do Německa. Vzali si otisky prstů a vyfotili mě. Uvedl jsme 

cizí jméno, protože jsem měl strach a myslel jsem, že to tak bude lepší. Když jsem byl 

zadržen, měl jsem u sebe 5 euro a hodinky značky Prim. Z těch peněz mi koupili kolu a 

sendvič. V Německu jsem byl jen několik hodin, poté jsem byl převezen k české policii. 

Českým policistům jsem už řekl své pravé jméno. Probíhalo to podobně jako v Německu. 

Také pohovor s pomocí tlumočníka. Druhý den ráno jsem byl převezen do Bálkové. Až tam 

jsem dostal po více než dni najíst. Nikdo mi neřekl, že se mohu odvolat proti rozhodnutí o 

zajištění, ani že mám právo kontaktovat právníka. 

Y.: pan H. 

H. Vietnamec, 19 let, v ČR v roce 2003. S návratem domů nepočítá. Rozhovory 

probíhaly v květnu a červnu 2003 v ZZC Bálková s pomocí tlumočníka. 
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Zadržen Německou pohraniční policií. V ZZC Bálková požádalo azyl. Jeho současný pobyt je neznámý. 

"Žít bez otce je ještě těžší než žít s otcem, kterého režim považuje za nepřítele." 

Jsem z provincie Phú Da, z vesnice Thúa Thien Hué. Tato oblast leží v jižní části Vietnamu. 

Jsem křesťan. 

Odešel jsem z Vietnamu, protože jsem neměl žádnou práci ani peníze. Měl jsem to ve škole 

dost těžké, můj otec byl vojákem v armádě jižního Vietnamu, která bojovala s komunisty. I 

když byl obyčejným pěšákem, úřady o něm věděly a ztěžovaly život nejen jemu, ale celé 

rodině. Otec musel několik let po skončení války pracovat v internačním táboře. Od roku 

1984 pracoval otec jako rolník, pěstovali s matkou rýži a ovoce. Když mi byly 4 roky, otec 

zemřel na infarkt. 

Žít bez otce je ještě těžší než žít s otcem, kterého režim považuje za nepřítele. Když jsem se 

vracel ze školy, pomáhal jsem matce na poli. V naší vesnici je sklizeň třikrát do roka. Odešel 

jsem i proto, že bylo jasné, že nemůžu jít na střední školu. Nikdo z těch, jejichž otci bojovali 

proti komunistům, nesměli dosáhnout vyššího vzdělání. Já a moje matka jsme patřili k těm 

nejchudším lidem ve vesnici. Věděl jsem od mládí, že odejít do Evropy je pro mě nejlepší 

řešení. 

V listopadu má matka prodala náš dům, pole a dobytek a zaplatila převaděčům 5 tisíc euro, 

aby mě dostali do Evropy. Teď žije v domě pro nemohoucí a staré lidi. Nejsme vůbec 

v kontaktu, není tam telefon, nemůžu se s ní nijak spojit. Zbytek peněz utržených za prodaný 

majetek jsem použil na cestě sem aještě mi něco zbývá. 

Chtěl bych v Čechách zůstat a pracovat zde. Později chci žít v Německu. Lidé ve Vietnamu 

znají ČR a tato země má u nás dobrou pověst. Žije se prý u vás dobře. 
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Na cestu jsem vyrazil v listopadu 2002. Jel jsem vlakem do Číny, tam mi převaděč vzal pas. 

Hranici do Ruska jsme přecházeli pěšky. V Číně byly převaděči Číňané, v Rusku a na 

Ukrajině to byli Rusové. Společně se mnou cestovalo dalších deset lidí. Přespávali jsme 

v různých bytech, často tam nebyl záchod, museli jsme používat kýbl. Byl jsem hladový a 

unavený skoro celou cestu. Na jídlo jsme většinou dostávali jen suchý chleba. Cesta trvala 4 

měsíce. Když mně chytila německá policie, byli se mnou jen dva Vietnamci, ostatní šli 

jinudy. Auto nás vysadilo u hranic a převaděč nám řekl, že jiné auto nás čeká na druhé straně 

hranice. Bloudili jsme v lese asi 5 hodin. Ve tři hodiny ráno nás zadržela policie. 

VI.: pan A. 

Tento dopis je napsaný člověkem, který byl v zařízení ZZC Bálková352
. 

Tenhle člověk, pan A., už dorazil do Běloruska, dal svojí výpověď a napsal sem ten dopis, což 

je svědectvím o situaci, která se dosud vyskytuje v Bělorusku v souvislosti s politickými 

problémy a diktaturou samotného prezidenta - Lukašenka a jeho fašistickéma úchylnostma, a 

taky chováním českých policistů k cizincovi - A. Tento muž píše: 

Ahoj všem! 

Píšu vám tento dopis jak jsem už dorazil do Běloruska. Přivezli mě na letiště, a přišli do mé 

cely dva chlapi, kteří mě potom doprovázeli přímo do Minsku. Ti muži mi řekli, že poletím 

letedlem, na to jsem odpověděl, že nechci, bojím se výšek a nikdy v životě jsem letadlem 

neletěl. Oni říkali že všechno bude v pořádku, abych se nebál. Pak odešli pryč. 

Za nějakou dobu se vrátili a nasadili mi pouta, nejdříve opasek z kůže, který byl s těmi želízky 

propojený a odvedli mě k tomu letadlu. Začal jsem hrozně křičet, chlapi se lekli a odvedli mě 

zpátky do cely. Řekl jsem že v žádném případě nepoletím letadlem. Nechci! Chci odvézt 

autobusem! Řekli mi že za chvíli přijede ten autobus, abych se uklidnil a zavřel pusu. 

352 Překladatelem tohoto dopisuje pan F. Dopisje ponechán v původní verzi. 
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... 

Vyvedli mě z letiště a hodili do toho autobusu, poté jsme jeli tak asi 500 metrů někam, ale 

opět se vrátili na to letiště, k tomu letadlu. Dále si špatně pamatuji, když mě táhli dovnitř do 

toho letadla. Byly na mě čtyři policisté, jeden držel mě pod krkem, dva za nohy, jeden za ruce 

a doslova mě táhli dovnitř letadla, při tom jsem hrozně křičel ať toho nechají, že mě to hrozně 

bolí, ale nikdo mě nechtěl slyšet a nikdo z lidí v letadle si mě vůbec nevšímal! ... letěl jsem. 

Když jsme dorazili do Minsku, už na mě čekali Běloruští policisté. Začali mě okamžitě 

vyslýchat a psát protokol a vyhrožovali mi vězením. 

Ptali se kdo jsem, co jsem dělal v cizím státě, kde jsem se konkrétně pohyboval a s kým 

mluvil. Čeští policisté jim o mě všechno řekli, že jsem přišel do Čech a přešel nelegálně 

hranice a žil v Německu, kde jsem ztratil všechny doklady a potom byl umístěn do Bálkové. 

Musel jsem dlouho běloruským policistům vysvětlovat proč jsem přišel do Čech a potom do 

Německa. Chtěli vědět proč jsem to udělal. Říkali: "Tobě se nelíbí u nás v Bělorusku?" Na to 

všechno jsem dlouho odpovídal velice dlouho a musel jsem lhát, aby mě nezavřeli na delší 

dobu do vězení. Pro nic za nic ... 

Při propuštění z Bálkové po mě chtěli podepsat nějaké papíry, ale všechno to bylo v češtině, 

řekl jsem jim že česky neumím a proto to podepisovat nebudu! Také jsem nedostal zpátky 

toaletní vodu, holící žiletky a gel po holení. 

To je asi tak všechno co jsem chtěl napsat. 

Přeji Vám všechno nejlepší! 

A. 

březen 2005 
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