
ZÁKON 

ze dne ………………………………… 2015, 

o detenčních centrech pro nelegální migranty v cizích státech 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

§ 1  

Věcná působnost 

Tento zákon se vztahuje na prosazování veřejného zájmu při neoprávněném pobytu 

cizinců na území České republiky. 

§ 2  

Osobní působnost 

(1) Tento zákon se vztahuje na ilegální migranty. 

(2) Ilegálním migrantem se rozumí 

a) občan cizího státu neoprávněně pobývající na území České republiky, takový 

bezdomovec, nebo 

b) žadatel o mezinárodní ochranu, který byl do České republiky relokován v rámci 

krizového relokačního mechanismu. 

(3) Cizím státem se rozumí stát, který není členem Rady Evropy. 

§ 3  

Detenční centrum 

(1) Česká republika zřizuje pro ilegální migranty detenční centra. 

(2) Detenčním centrem se rozumí 

a) pobytové středisko, nebo 

b) zařízení pro zajištění cizinců, 

které je umístěno v cizím státě. 

(3) Zřizovatelem a správcem detenčního centra je úřad pro přesídlení ilegálních migrantů. 

(4) Detenční centrum se řídí právním řádem stanoveným mezinárodní smlouvou podle § 

4, přičemž režim je obdobný jako v pobytovém středisku nebo zařízení pro zajištění cizinců 

na území České republiky s přihlédnutí k místní situaci. 

(5) Úřad pro přesídlení ilegálních migrantů vydá řád detenčního centra, v němž stanoví 

oprávnění a povinnosti jeho uživatelů, včetně míry jejich autonomie. 

§ 4  

Mezinárodní smlouva 

(1) Úřad pro přesídlení ilegálních migrantů uzavře jménem České republiky s cizím 

státem mezinárodní smlouvu o zřízení detenčního centra na jeho území. 
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(2) Česká republika koordinuje sjednávání smluv podle odstavce 1 s členskými státy 

Evropské unie. 

§ 5  

Přesídlení ilegálního migranta 

(1) Ilegální migrant, který v České republice požádá o udělení mezinárodní ochrany nebo 

byl do České republiky relokován, je přesídlen na náklady úřadu pro přesídlení ilegálních 

migrantů do detenčního centra, ledaže to není účelné, přičemž je zvoleno takové, které je 

nejblíže jeho zemi původu. 

(2) Je-li to účelné, je do detenčního centra před vyhoštěním přesídlen ilegální migrant, 

který o mezinárodní ochranu nepožádal. 

§ 6  

Řízení o přesídlení ilegálního migranta 

(1) Řízení o přesídlení ilegálního migranta je zahájeno 

a) žádostí ilegálního migranta o mezinárodní ochranu, 

b) zajištěním ilegálního migranta, nebo 

c) relokací ilegálního migranta z členského státu Evropské unie. 

(2) Opravný prostředek proti rozhodnutí o přesídlení ilegálního migranta nemá odkladný 

účinek. 

§ 7  

Uživatel detenčního centra 

(1) Okamžikem přesídlení do detenčního centra se ilegální migrant stává uživatelem 

detenčního centra. 

(2) V detenčním centru jsou s uživatelem detenčního centra vedena správní řízení podle 

jiných zákonů. 

(3) Je-li uživateli detenčního centra udělena mezinárodní ochrana, má nárok na přesídlení 

zpět do České republiky na náklad úřadu pro přesídlení ilegálních migrantů. 

(4) Uživatel detenčního centra je z něho vyhoštěn též, je-li mu zamítnuta žádost 

o mezinárodní ochranu nebo ji vezme zpět. 

§ 8  

Chartovní město 

(1) Požádá-li o to většina uživatelů detenčního centra, úřad pro přesídlení ilegálních 

migrantů přemění detenční centrum na chartovní město jako plně autonomní zónu volného 

obchodu. 

(2) Chartovní město se řídí obecním zřízením obdobně, přičemž dosavadní uživatelé 

detenčního centra se okamžikem přeměny detenčního centra na chartovní město stávají jeho 

občany. 

(3) Jinak se chartovní město považuje za detenční centrum. 
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§ 9  

Úřad pro přesídlení ilegálních migrantů 

(1) Působnost v řízeních podle tohoto zákona má úřad pro přesídlení ilegálních migrantů. 

(2) Úřadem pro přesídlení ilegálních migrantů je ministerstvo vnitra. 

§ 10  

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2016. 
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