USTANOVENÍ §§ 200o – 200u
ZÁKONA č. 99/1963 Sb., v platném znění
ze dne 4. prosince 1963
Občanský soudní řád
Řízení o propuštění cizince ze zajištění
§ 200o
(1) Jestliže nebylo ukončeno zajištění cizince podle zvláštního právního předpisu (zákon o
pobytu cizinců, č. 326/1999 Sb.) může se cizinec obrátit na soud s návrhem, aby nařídil jeho
propuštění na svobodu z důvodu, že nejsou splněny podmínky pro trvání jeho zajištění
stanovené zvláštním právním předpisem.
(2) Návrh musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4, § 79 odst. 1) obsahovat označení
rozhodnutí, jímž bylo pravomocně rozhodnuto o zajištění navrhovatele, musí být uvedeno, v
jakých skutečnostech navrhovatel spatřuje nezákonnost trvání zajištění, označení důkazů,
jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá.
(3) Navrhovatel je povinen k návrhu připojit listinné důkazy, jichž se dovolává, pokud nejde
o listinné důkazy, které jsou obsaženy ve spisech odpůrce, které se vydaného rozhodnutí
týkají.
§ 200p
(1) K řízení je příslušný soud, v jehož obvodu je zařízení pro zajištění cizinců (dále jen
"zařízení"), v němž je navrhovatel povinen se zdržovat; pokud navrhovatel v době podání
návrhu není do zařízení umístěn, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo orgánu
policie, který rozhodl o zajištění navrhovatele.
(2) Účastníky řízení jsou navrhovatel a příslušný orgán policie, který vydal rozhodnutí o
zajištění.
§ 200q
(1) Návrh se podává u příslušného soudu nebo prostřednictvím orgánu policie, který vydal
rozhodnutí o zajištění.
(2) Soud si vyžádá spisy, které se zajištění navrhovatele týkají. Orgán policie je povinen je
neprodleně soudu předložit. Je-li návrh podán prostřednictvím orgánu policie, je tento orgán
povinen k návrhu připojit spisy, které se navrhovatele týkají, a doručit je spolu s návrhem do
24 hodin příslušnému soudu.

§ 200r
(1) Příslušný orgán policie, který vydal napadené rozhodnutí, je povinen umožnit
navrhovateli účast při jednání.
(2) Jednání není třeba nařizovat, jestliže z obsahu spisu je nepochybné, že nejsou splněny
zákonné podmínky pro trvání zajištění.
§ 200s
zrušen
§ 200t
Dojde-li soud po projednání návrhu k závěru, že nejsou splněny podmínky pro trvání
zajištění stanovené zvláštním právním předpisem, rozhodne o propuštění navrhovatele na
svobodu. Byl-li návrh zamítnut, přísluší navrhovateli právo domáhat se ze stejných důvodů
dalšího přezkoumání zákonnosti trvání zajištění nejdříve po uplynutí 3 týdnů od právní moci
rozhodnutí.
§ 200u
(1) Soud je povinen návrh projednat přednostně a s největším urychlením.
(2) Soud rozhoduje usnesením.
(3) Proti usnesení soudu nejsou opravné prostředky přípustné.
(4) Doručením navrhovateli je usnesení vykonatelné.
(5) Nařídil-li soud usnesením propuštění navrhovatele na svobodu při jednání, doručí toto
usnesení účastníkům řízení bezprostředně po jeho vyhlášení. Bylo-li rozhodováno bez
jednání, doručí soud usnesení účastníkům řízení do 24 hodin od jeho vydání. Orgán policie,
který vydal rozhodnutí o zajištění, je po doručení usnesení povinen neprodleně učinit
opatření, aby orgán policie, který provozuje zařízení, v němž je navrhovatel zajištěn,
navrhovatele bez průtahů propustil.

