
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2008/115/ES

ze dne 16. prosince 2008

o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících
státních příslušníků třetích zemí

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
a zejména na čl. 63 odst. 3 písm. b) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada na zasedání v Tampere ve dnech 15.
a 16. října 1999 stanovila jednotný přístup týkající se
přistěhovalectví a azylu, jehož součástí je vytvoření
společného azylového systému, politika v oblasti legál
ního přistěhovalectví a boj proti nedovolenému přistěho
valectví.

(2) Evropská rada na zasedání v Bruselu ve dnech 4.
a 5. listopadu 2004 vyzvala k vypracování účinné poli
tiky pro vyhošťování a dobrovolný návrat založené na
společných normách pro navracení osob humánním
způsobem a při plném respektování jejich lidských práv
a důstojnosti.

(3) Výbor ministrů Rady Evropy přijal dne 4. května 2005
„Dvacet pokynů pro nucené navracení“.

(4) Je třeba stanovit jasná, průhledná a spravedlivá pravidla
pro účinnou návratovou politiku jakožto nezbytnou
složku dobře řízené migrační politiky.

(5) Tato směrnice by měla zavést průřezový soubor pravidel
platných pro všechny státní příslušníky třetích zemí, kteří
nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu,
pobytu nebo bydliště v členském státě.

(6) Členské státy by měly zajistit, aby se ukončení neopráv
něného pobytu státních příslušníků třetích zemí prová
dělo ve spravedlivém a průhledném řízení. V souladu
s obecnými zásadami práva Evropské unie by rozhodnutí
podle této směrnice měla být přijímána individuálně
a měla by být založena na objektivních kritériích, a

měly by se tudíž zohlednit i jiné skutečnosti než samotný
neoprávněný pobyt. Členské státy by při používání
jednotných formulářů pro rozhodnutí týkající se navrá
cení, totiž rozhodnutí o navrácení, a pokud jsou vydá
vána, rozhodnutí o zákazu vstupu a rozhodnutí
o vyhoštění, měly uvedenou zásadu dodržovat
a postupovat plně v souladu se všemi souvisejícími usta
noveními této směrnice.

(7) Je třeba zdůraznit, že pro usnadnění procesu navracení je
třeba dvoustranných dohod i dohod na úrovni Společen
ství se třetími zeměmi o zpětném přebírání osob. Před
pokladem pro zajištění udržitelného návratu je meziná
rodní spolupráce se zeměmi původu ve všech fázích
procesu navracení.

(8) Uznává se, že členské státy mají právo navracet neopráv
něně pobývající státní příslušníky třetích zemí, pokud
jsou zavedeny spravedlivé a účinné azylové systémy, jež
plně respektují zásadu nenavracení.

(9) V souladu se směrnicí Rady 2005/85/ES ze dne
1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení
v členských státech o přiznávání a odnímání postavení
uprchlíka (2) by státní příslušník třetí země, který požádal
o azyl v některém členském státě, neměl být považován
za osobu neoprávněně pobývající na území daného člen
ského státu, dokud nenabude platnosti rozhodnutí
o zamítnutí jeho žádosti nebo rozhodnutí o ukončení
jeho oprávnění k pobytu jakožto žadatele o azyl.

(10) Neexistuje-li důvod domnívat se, že by účel řízení
o navrácení mohl být zmařen, měl by být dobrovolný
návrat upřednostněn před nuceným návratem a měla by
se poskytnout lhůta k dobrovolnému opuštění území.
Pokud to vyžadují zvláštní okolnosti jednotlivých
případů, měla by být lhůta k dobrovolnému opuštění
území prodloužena. Za účelem podpory dobrovolného
návratu by členské státy měly rozšířit pomoc
a poradenství při navracení a co nejúčinněji využívat
příslušných možností financování, které poskytuje
Evropský návratový fond.

(11) Mělo by se zavést společné minimum právní ochrany ve
věci rozhodnutí týkajících se navrácení, aby se zajistila
účinná ochrana zájmů dotčených osob. Osobám, které
nemají dostatečné prostředky, by měla být zpřístupněna
nezbytná právní pomoc. Členské státy by měly ve svých
vnitrostátních právních předpisech stanovit, ve kterých
případech se právní pomoc považuje za nezbytnou.
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(12) Řešena by měla být situace neoprávněně pobývajících
státních příslušníků třetích zemí, kteří zatím nemohou
být vyhoštěni. Jejich základní podmínky živobytí by
měly být vymezeny v souladu s vnitrostátními právními
předpisy. Tyto osoby by měly být vybaveny písemným
potvrzením, aby mohly v případě správních kontrol či
prověrek prokázat své zvláštní postavení. Členským
státům by měl být ponechán široký prostor, pokud jde
o formu a podobu písemného potvrzení, a měly by
rovněž mít možnost toto potvrzení zahrnout do rozhod
nutí týkajících se navrácení přijatých podle této směrnice.

(13) Používání donucovacích opatření by mělo výslovně
podléhat zásadám proporcionality a účinnosti, pokud
jde o použité prostředky a sledované cíle. Měla by se
zavést minimální ochrana při výkonu nuceného návratu
s přihlédnutím k rozhodnutí Rady 2004/573/ES ze dne
29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem
navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se
vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území
dvou nebo více členských států (1). Členské státy by
měly být schopny využívat různé možnosti sledování
nuceného návratu.

(14) Účinkům vnitrostátních opatření pro navrácení by měla
být přiznána evropská působnost zavedením zákazu
vstupu, který by se vztahoval na vstup a pobyt na
území všech členských států. Délka zákazu vstupu by
se měla určit po řádném zvážení všech významných
okolností jednotlivého případu a za běžných podmínek
by neměla překročit pět let. V této souvislosti by měla
být zohledněna zejména skutečnost, zda se již na dotče
ného státního příslušníka třetí země vztahovalo více než
jedno rozhodnutí o navrácení či rozhodnutí o vyhoštění
nebo zda tento státní příslušník vstoupil na území člen
ského státu během zákazu vstupu.

(15) Mělo by být ponecháno na členských státech, aby
rozhodly, zda má mít orgán či subjekt provádějící
přezkum rozhodnutí týkajících se navrácení pravomoc
nahradit původní rozhodnutí týkající se navrácení
vlastním rozhodnutím.

(16) Využití zajištění za účelem vyhoštění by mělo být
omezeno a mělo by podléhat zásadě proporcionality,
pokud jde o použité prostředky a sledované cíle. Zajištění
je odůvodněné pouze pro přípravu navrácení či pro
výkon vyhoštění a pouze v případě, že by uplatnění
mírnějších donucovacích opatření nebylo dostatečně
účinné.

(17) Se zajištěnými státními příslušníky třetích zemí by se
mělo zacházet důstojně, za dodržování jejich základních
práv a v souladu se zásadami lidskosti a s mezinárodním
a vnitrostátním právem. Aniž je dotčeno počáteční

zadržení donucovacími orgány, jež je upraveno vnitro
státními právními předpisy, mělo by se zajištění zpravidla
vykonávat ve zvláštních zajišťovacích zařízeních.

(18) Členské státy by měly mít rychlý přístup k údajům
o zákazech vstupu vydaných ostatními členskými státy.
Toto sdílení informací by se mělo uskutečňovat
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení,
provozu a využívání Schengenského informačního
systému druhé generace (SIS II) (2).

(19) Provádění této směrnice by mělo být doprovázeno spolu
prací mezi institucemi, které jsou na všech úrovních
zapojeny do procesu navracení, a výměnou a podporou
osvědčených postupů, a být tak pro Evropu přínosem.

(20) Jelikož cíle této směrnice, totiž zavedení společných
pravidel pro navracení, vyhoštění, používání donucova
cích opatření, zajištění a zákazy vstupu, nemůže být
uspokojivě dosaženo na úrovni členských států, a proto
jej může být z důvodu jejího rozsahu a účinků lépe
dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství
přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity
stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou
proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepře
kračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro
dosažení tohoto cíle.

(21) Členské státy by měly provést tuto směrnici, aniž by
docházelo k diskriminaci na základě pohlaví, rasy,
barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetic
kých rysů, jazyka, náboženského vyznání či přesvědčení,
politického či jiného smýšlení, příslušnosti k národnostní
menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku
nebo sexuální orientace.

(22) V souladu s Úmluvou OSN o právech dítěte z roku 1989
by při provádění této směrnice členské státy měly v první
řadě zvážit „zájem dítěte“. V souladu s Evropskou
úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod
by členské státy měly při provádění této směrnice
zohlednit zejména respektování práva na rodinný život.

(23) Používáním této směrnice nejsou dotčeny závazky vyplý
vající ze Ženevské úmluvy ze dne 28. července 1951
o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského
protokolu ze dne 31. ledna 1967.

(24) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady
uznané zejména Listinou základních práv Evropské unie.
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(25) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska,
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě
o založení Evropského společenství, se Dánsko neúčastní
přijímání této směrnice, a proto pro ně není závazná ani
použitelná. Vzhledem k tomu, že tato směrnice navazuje
na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy
o založení Evropského společenství v tom rozsahu, ve
kterém se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí,
kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu
podle Schengenského hraničního kodexu (1), rozhodne se
Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do
šesti měsíců po přijetí této směrnice, zda ji provede ve
svém vnitrostátním právu.

(26) Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na
státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přes
tali splňovat podmínky vstupu podle Schengenského
hraničního kodexu, ta ustanovení schengenského acquis,
kterých se neúčastní Spojené království v souladu
s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května
2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie
a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá usta
novení schengenského acquis (2); kromě toho se Spojené
království v souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení
Spojeného království a Irska, připojeného ke Smlouvě
o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského
společenství, a aniž je dotčen článek 4 uvedeného proto
kolu, neúčastní přijímání této směrnice, a proto pro ně
není v celém svém rozsahu závazná ani použitelná.

(27) Tato směrnice rozvíjí v rozsahu, ve kterém se vztahuje na
státní příslušníky třetích zemí, kteří nesplňují nebo přes
tali splňovat podmínky vstupu podle Schengenského
hraničního kodexu, ta ustanovení schengenského acquis,
kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady
2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby
se na něho vztahovala některá ustanovení schengenského
acquis (3); kromě toho se Irsko v souladu s články 1 a 2
Protokolu o postavení Spojeného království a Irska,
připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě
o založení Evropského společenství, a aniž je dotčen
článek 4 uvedeného protokolu, neúčastní přijímání této
směrnice, a proto pro ně není v celém svém rozsahu
závazná ani použitelná.

(28) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí tato směrnice
v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní příslušníky
třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat
podmínky vstupu podle Schengenského hraničního
kodexu, ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu
dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou

republikou a Norským královstvím o přidružení těchto
dvou států k provádění, uplatňování a rozvoji schengen
ského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě
C rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května
1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené
dohody (4).

(29) Pokud jde o Švýcarsko, rozvíjí tato směrnice v rozsahu,
ve kterém se vztahuje na státní příslušníky třetích zemí,
kteří nesplňují nebo přestali splňovat podmínky vstupu
podle Schengenského hraničního kodexu, ta ustanovení
schengenského acquis ve smyslu Dohody mezi Evropskou
unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací
o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňo
vání a rozvoji schengenského acquis, která spadají do
oblasti uvedené v čl. 1 bodě C rozhodnutí
1999/437/ES, ve spojení s článkem 3 rozhodnutí Rady
2008/146/ES o uzavření uvedené dohody jménem
Evropského společenství (5).

(30) Pokud jde o Lichtenštejnsko, rozvíjí tato směrnice
v rozsahu, ve kterém se vztahuje na státní příslušníky
třetích zemí, kteří nesplňují nebo přestali splňovat
podmínky vstupu podle Schengenského hraničního
kodexu, ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu
Protokolu mezi Evropskou unií, Evropským společen
stvím, Švýcarskou konfederací a Lichtenštejnským knížec
tvím o přidružení Lichtenštejnského knížectví k dohodě
mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím
a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfe
derace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského
acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodě
C rozhodnutí 1999/437/ES, ve spojení s článkem 3
rozhodnutí Rady 2008/261/ES ze dne 28. února 2008
o podpisu uvedeného protokolu jménem Evropského
společenství a o prozatímním uplatňování jeho určitých
ustanovení (6),

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Tato směrnice stanoví společné normy a postupy, které jsou
v členských státech používány při navracení neoprávněně pobý
vajících státních příslušníků třetích zemí v souladu se základ
ními právy jakožto obecnými zásadami práva Společenství
i s mezinárodním právem, včetně závazků v oblasti ochrany
uprchlíků a dodržování lidských práv.
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Článek 2

Oblast působnosti

1. Tato směrnice se vztahuje na státní příslušníky třetích
zemí neoprávněně pobývající na území členského státu.

2. Členské státy mohou rozhodnout, že tuto směrnici nepou
žijí na státní příslušníky třetích zemí,

a) jimž byl odepřen vstup v souladu s článkem 13 Schengen
ského hraničního kodexu nebo kteří byli zadrženi nebo
zastaveni příslušnými orgány v souvislosti s neoprávněným
překročením vnější hranice členského státu po zemi, po moři
nebo vzduchem a následně neobdrželi v tomto členském
státě povolení k pobytu či oprávnění k pobytu;

b) jejichž návrat je trestněprávní sankcí nebo důsledkem trest
něprávní sankce podle vnitrostátního práva nebo kterých se
týká vydávací řízení.

3. Tato směrnice se nevztahuje na osoby požívající práva
Společenství na volný pohyb, jak je stanoveno v čl. 2 odst. 5
Schengenského hraničního kodexu.

Článek 3

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

1) „státním příslušníkem třetí země“ osoba, která není občanem
Unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy a která není osobou
požívající práva Společenství na volný pohyb ve smyslu čl. 2
odst. 5 Schengenského hraničního kodexu;

2) „neoprávněným pobytem“ přítomnost státního příslušníka
třetí země, který nesplňuje nebo přestal splňovat podmínky
vstupu uvedené v článku 5 Schengenského hraničního
kodexu nebo jiné podmínky vstupu, pobytu nebo bydliště
v určitém členském státě, na území tohoto členského státu;

3) „navrácením“ proces navrácení státního příslušníka třetí
země, jako dobrovolné splnění povinnosti návratu nebo
jako nucený návrat,

— do země jeho původu, nebo

— do země tranzitu v souladu s dohodami o zpětném
přebírání osob či jinými ujednáními uzavřenými na
úrovni Společenství nebo dvoustranně, nebo

— do jiné třetí země, do níž se dotčený státní příslušník
třetí země dobrovolně rozhodne vrátit a jež ho přijme;

4) „rozhodnutím o navrácení“ správní nebo soudní rozhodnutí
nebo akt, kterým se rozhoduje nebo prohlašuje, že pobyt
státního příslušníka třetí země je neoprávněný, a kterým se
ukládá nebo prohlašuje povinnost návratu;

5) „vyhoštěním“ výkon povinnosti návratu, totiž fyzické dopra
vení osoby mimo území dotyčného členského státu;

6) „zákazem vstupu“ správní nebo soudní rozhodnutí nebo akt,
kterým se na určitou dobu zakazuje vstup a pobyt na území
členských států a který je spojen s rozhodnutím o navrácení;

7) „nebezpečím skrývání se“ existence důvodů týkajících se
konkrétního případu a založených na právem stanovených
objektivních kritériích, které vedou k domněnce, že by se
státní příslušník třetí země, o jehož navrácení probíhá řízení,
mohl skrývat;

8) „dobrovolným opuštěním území“ splnění povinnosti návratu
ve lhůtě stanovené k tomuto účelu v rozhodnutí o navrácení;

9) „zranitelnými osobami“ nezletilé osoby, nezletilé osoby bez
doprovodu, zdravotně postižené osoby, starší lidé, těhotné
ženy, rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi a osoby, které
byly mučeny, znásilněny nebo vystaveny jiné závažné formě
psychického, fyzického nebo sexuálního násilí.

Článek 4

Příznivější úprava

1. Touto směrnicí nejsou dotčena příznivější ustanovení

a) dvoustranných nebo vícestranných dohod mezi Společen
stvím nebo Společenstvím a členskými státy a jednou nebo
více třetími zeměmi;

b) dvoustranných a vícestranných dohod mezi jedním nebo
více členskými státy a jednou nebo více třetími zeměmi.

2. Touto směrnicí nejsou dotčena ustanovení, která mohou
být příznivější pro státního příslušníka třetí země a která jsou
stanovena v acquis Společenství vztahujícím se k přistěhovalectví
a azylu.

3. Touto směrnicí není dotčeno právo členských států
přijmout nebo zachovat ustanovení příznivější pro osoby, na
něž se vztahují, za předpokladu, že jsou slučitelná s touto směr
nicí.
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4. Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí vyloučené
z oblasti působnosti této směrnice podle čl. 2 odst. 2 písm.
a), členské státy

a) zajistí, aby zacházení s těmito příslušníky a úroveň ochrany
nebyly méně příznivé, než je stanoveno v čl. 8 odst. 4 a 5
(omezení používání donucovacích opatření), v čl. 9 odst. 2
písm. a) (odklad vyhoštění), v čl. 14 odst. 1 písm. b) a d)
(neodkladná zdravotní péče a zohlednění potřeb zranitelných
osob) a v článcích 16 a 17 (podmínky zajištění); a

b) dodržují zásadu nenavracení.

Článek 5

Nenavracení, nejvlastnější zájem dítěte, rodinný život
a zdravotní stav

Při provádění této směrnice členské státy náležitě zohlední

a) nejvlastnější zájem dítěte,

b) rodinný život a

c) zdravotní stav dotčeného státního příslušníka třetí země

a dodržují zásadu nenavracení.

KAPITOLA II

UKONČENÍ NEOPRÁVNĚNÉHO POBYTU

Článek 6

Rozhodnutí o navrácení

1. Členské státy vydají rozhodnutí o navrácení každému stát
nímu příslušníkovi třetí země, který pobývá neoprávněně na
jejich území, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v odstavcích
2 až 5.

2. Státní příslušníci třetí země, kteří neoprávněně pobývají na
území členského státu a kteří jsou držiteli platného povolení
k pobytu nebo jiného povolení zakládajícího oprávnění
k pobytu vydaného jiným členským státem, jsou povinni nepro
dleně odejít na území tohoto jiného členského státu. Pokud
dotčený státní příslušník třetí země nesplní tento požadavek
nebo pokud je bezodkladný odchod státního příslušníka třetí
země vyžadován z důvodů veřejného pořádku nebo národní
bezpečnosti, použije se odstavec 1.

3. Členské státy mohou upustit od vydání rozhodnutí
o navrácení státního příslušníka třetí země neoprávněně pobý
vajícího na jejich území, pokud je dotčený státní příslušník třetí
země převzat jiným členským státem podle dvoustranných
dohod či ujednání platných ke dni vstupu této směrnice
v platnost. V takovém případě použije členský stát, který dotče
ného státního příslušníka třetí země převzal, odstavec 1.

4. Ze solidárních, humanitárních nebo jiných důvodů mohou
členské státy kdykoliv rozhodnout o udělení autonomního
povolení k pobytu nebo jiného povolení zakládajícího opráv
nění k pobytu státnímu příslušníku třetí země, který neopráv
něně pobývá na jejich území. V tomto případě se rozhodnutí
o navrácení nevydává. Bylo-li již rozhodnutí o navrácení
vydáno, zruší se nebo pozastaví na dobu platnosti povolení
k pobytu nebo jiného povolení zakládajícího oprávnění
k pobytu.

5. Je-li státní příslušník třetí země, který pobývá na území
členského státu neoprávněně, účastníkem probíhajícího řízení
o obnovení povolení k pobytu nebo jiného povolení zakládají
cího oprávnění k pobytu, zváží tento členský stát, zda neupustí
od vydání rozhodnutí o navrácení, a to až do ukončení probí
hajícího řízení, aniž je dotčen odstavec 6.

6. Tato směrnice nebrání členským státům v přijetí rozhod
nutí o ukončení oprávněného pobytu společně s rozhodnutím
o navrácení či rozhodnutím o vyhoštění nebo o zákazu vstupu
v rámci jednoho správního nebo soudního rozhodnutí nebo
aktu na základě svých vnitrostátních předpisů, aniž je tím
dotčena procesní ochrana poskytovaná podle kapitoly III nebo
podle jiných příslušných ustanovení práva Společenství nebo
vnitrostátního práva.

Článek 7

Dobrovolné opuštění území

1. V rozhodnutí o navrácení se poskytuje přiměřená lhůta
k dobrovolnému opuštění území v délce od sedmi do třiceti
dnů, aniž jsou dotčeny výjimky uvedené v odstavcích 2 a 4.
Členské státy mohou ve svých vnitrostátních právních předpi
sech stanovit, že se tato lhůta poskytuje pouze na žádost dotče
ného státního příslušníka třetí země. V takovém případě členské
státy uvědomí dotčené státní příslušníky třetí země o možnosti
podání takové žádosti.

Lhůta uvedená v prvním pododstavci nevylučuje možnost, aby
dotčení státní příslušníci třetí země opustili území dříve.

2. Je-li to nutné, prodlouží členské státy lhůtu
k dobrovolnému opuštění území o přiměřenou dobu
s ohledem na konkrétní okolnosti jednotlivých případů, jako
jsou délka pobytu, přítomnost školou povinných dětí
a existence jiných rodinných a společenských vazeb.

3. Po dobu běhu lhůty k dobrovolnému opuštění území lze
uložit některé povinnosti, jejichž cílem je předcházet nebezpečí
skrývání se, jako je pravidelné hlášení se orgánům, složení
přiměřené finanční záruky, odevzdání dokladu nebo povinnost
pobývat na určitém místě.
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4. Pokud hrozí nebezpečí skrývání se nebo pokud byla
žádost o oprávněný pobyt zamítnuta jakožto zjevně nedůvodná
nebo podvodná anebo pokud dotčená osoba představuje hrozbu
pro veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo národní bezpeč
nost, nemusí členské státy poskytnout lhůtu k dobrovolnému
opuštění území nebo mohou poskytnout lhůtu kratší než sedm
dní.

Článek 8

Vyhoštění

1. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k výkonu
rozhodnutí o navrácení, jestliže nebyla poskytnuta lhůta
k dobrovolnému opuštění území v souladu s čl. 7 odst. 4
nebo jestliže povinnost návratu nebyla během lhůty pro dobro
volné opuštění území poskytnuté podle článku 7 splněna.

2. Pokud členský stát poskytl v souladu s článkem 7 lhůtu
k dobrovolnému opuštění území, může být rozhodnutí
o navrácení vykonáno až po jejím uplynutí, pokud během ní
nevznikne některé z nebezpečí uvedených v čl. 7 odst. 4.

3. Členské státy mohou přijmout samostatné správní nebo
soudní rozhodnutí nebo akt, kterým se vyhoštění nařizuje.

4. Jestliže členské státy použijí při uskutečňování vyhoštění
státního příslušníka třetí země, který při něm klade odpor, jako
krajní možnost donucovací opatření, musí být tato opatření
přiměřená a použití síly nesmí překročit únosnou míru. Prová
dějí se na základě vnitrostátních právních předpisů v souladu se
základními právy a je při nich náležitě respektována důstojnost
a tělesná integrita dotčeného státního příslušníka třetí země.

5. Při uskutečňování vyhoštění leteckou cestou členské státy
přihlížejí ke společným pravidlům o bezpečnostních ustanove
ních pro společné návraty leteckou cestou, která jsou přiložena
k rozhodnutí 2004/573/ES.

6. Členské státy zavedou účinný systém pro sledování nuce
ného navracení.

Článek 9

Odklad vyhoštění

1. Členské státy vyhoštění odloží,

a) pokud by jím byla porušena zásada nenavracení nebo

b) dokud se uplatňuje odkladný účinek v souladu s čl. 13
odst. 2.

2. Členské státy mohou vyhoštění odložit o přiměřenou
dobu podle konkrétních okolností jednotlivých případů. Členské
státy zohlední zejména

a) tělesný stav nebo duševní způsobilost státního příslušníka
třetí země;

b) technické důvody, například nedostatečnou dopravní kapa
citu nebo neúspěšné vyhoštění z důvodu nedostatečně
zjištěné totožnosti.

3. Je-li vyhoštění odloženo podle odstavců 1 a 2 tohoto
článku, lze dotčenému státnímu příslušníku třetí země uložit
povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 3.

Článek 10

Navrácení a vyhoštění nezletilých osob bez doprovodu

1. Před rozhodnutím o vydání rozhodnutí o navrácení
v souvislosti s nezletilou osobou bez doprovodu se zajistí
pomoc ze strany vhodných subjektů jiných než orgánů vyko
návajících navrácení, a to s řádným přihlédnutím
k nejvlastnějšímu zájmu dítěte.

2. Před vyhoštěním nezletilé osoby bez doprovodu z území
členského státu se orgány tohoto členského státu ujistí, že tato
nezletilá osoba bude navrácena členu své rodiny, ustanovenému
opatrovníkovi nebo do odpovídajícího přijímacího zařízení ve
státě návratu.

Článek 11

Zákaz vstupu

1. Rozhodnutí o navrácení jsou spojena se zákazem vstupu,

a) jestliže nebyla poskytnuta lhůta k dobrovolnému opuštění
území nebo

b) jestliže nebyla splněna povinnost návratu.

V ostatních případech mohou být rozhodnutí o navrácení
spojena se zákazem vstupu.

2. Délka zákazu vstupu se stanoví po řádném uvážení všech
významných okolností jednotlivého případu a v zásadě nepře
kročí pět let. Délka pěti let může být překročena, představuje-li
dotčený státní příslušník třetí země vážné ohrožení veřejného
pořádku, veřejné bezpečnosti nebo národní bezpečnosti.

3. Členské státy zváží zrušení nebo pozastavení zákazu
vstupu, může-li dotčený státní příslušník třetí země, na kterého
se vztahuje zákaz vstupu vydaný podle odst. 1 druhého
pododstavce, prokázat, že opustil území členského státu plně
v souladu s rozhodnutím o navrácení.
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Na oběti obchodování s lidmi, které obdržely povolení k pobytu
podle směrnice Rady 2004/81/ES ze dne 29. dubna 2004
o povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí, kteří
jsou oběťmi obchodování s lidmi nebo obdrželi pomoc
k nedovolenému přistěhovalectví a kteří spolupracují
s příslušnými orgány (1), se zákaz vstupu nevztahuje, aniž je
dotčen odst. 1 první pododstavec písm. b) a za předpokladu,
že dotčený státní příslušník třetí země nepředstavuje hrozbu pro
veřejný pořádek, veřejnou bezpečnost nebo národní bezpečnost.

Členské státy mohou v individuálních případech
z humanitárních důvodů upustit od vydání zákazu vstupu
nebo tento zákaz zrušit či pozastavit.

Členské státy mohou v individuálních případech nebo v určitých
kategoriích případů zrušit či pozastavit zákaz vstupu z jiných
důvodů.

4. Pokud členský stát hodlá vydat povolení k pobytu nebo
jiné povolení zakládající oprávnění k pobytu státnímu přísluš
níku třetí země, na nějž se vztahuje zákaz vstupu vydaný jiným
členským státem, konzultuje tento členský stát nejprve členský
stát, který zákaz vstupu vydal, a zohlední přitom jeho zájmy
v souladu s článkem 25 Úmluvy k provedení Schengenské
dohody (2).

5. Odstavce 1 až 4 se použijí, aniž je dotčeno právo na
mezinárodní ochranu v členských státech ve smyslu čl. 2
písm. a) směrnice Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004
o minimálních normách, které musí splňovat státní příslušníci
třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli žádat
o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných důvodů potře
buje mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany (3).

KAPITOLA III

PROCESNÍ OCHRANA

Článek 12

Forma

1. Rozhodnutí o navrácení, a pokud jsou vydávána, rozhod
nutí o zákazu vstupu a rozhodnutí o vyhoštění se vydávají
v písemné podobě a uvádějí se v nich věcné i právní důvody
a informace o dostupných prostředcích právní nápravy.

Informace o věcných důvodech mohou být omezeny v případě,
že vnitrostátní právní předpisy umožňují omezení práva na
informace, zejména za účelem zajištění národní bezpečnosti,
obrany, veřejné bezpečnosti a pro předcházení, vyšetřování,
odhalování a stíhání trestných činů.

2. Členské státy na požádání poskytnou písemný nebo ústní
překlad hlavních prvků rozhodnutí týkajících se navrácení
a uvedených v odstavci 1, včetně informací o dostupných
prostředcích právní nápravy, v jazyce, kterému státní příslušník

třetí země rozumí nebo o kterém lze důvodně předpokládat, že
mu porozumí.

3. Členské státy se mohou rozhodnout nepoužít odstavec 2
u státních příslušníků třetích zemí, kteří neoprávněně vstoupili
na území členského státu a kteří následně v tomto členském
státě neobdrželi povolení k pobytu ani oprávnění k pobytu.

V takovém případě se rozhodnutí týkající se navrácení uvedená
v odstavci 1 vydávají v podobě standardního formuláře podle
vnitrostátních právních předpisů.

Členské státy poskytují obecné informační přehledy vysvětlující
hlavní části standardního formuláře alespoň v pěti jazycích,
které jsou nejčastěji používány nelegálními migranty vstupují
cími do daného členského státu nebo kterým tito migranti
nejčastěji rozumějí.

Článek 13

Prostředky právní nápravy

1. Dotčený státní příslušník třetí země musí mít možnost
využít účinný prostředek právní nápravy ve formě odvolání
proti rozhodnutí týkajícímu se navrácení uvedenému v čl. 12
odst. 1 nebo návrhu na jeho přezkum příslušným soudním
nebo správním orgánem nebo příslušným subjektem, jehož
členové jsou nestranní a jejichž nezávislost je zaručena.

2. Orgán nebo subjekt uvedený v odstavci 1 musí mít
pravomoc přezkoumávat rozhodnutí týkající se navrácení
a uvedená v čl. 12 odst. 1, včetně možnosti dočasně pozastavit
jejich výkon, jestliže nelze dočasné pozastavení uplatnit již
podle vnitrostátních právních předpisů.

3. Dotčený státní příslušník třetí země musí mít možnost
získat právní poradenství, právní zastoupení a v případě potřeby
jazykovou pomoc.

4. Členské státy na žádost zajistí bezplatné poskytnutí
potřebné právní pomoci nebo zastoupení v souladu
s příslušnými vnitrostátními právními předpisy či pravidly týka
jícími se právní pomoci a mohou stanovit, že se na bezplatnou
právní pomoc nebo zastoupení vztahují podmínky stanovené
v čl. 15 odst. 3 až 6 směrnice 2005/85/ES.

Článek 14

Záruky pro případ neukončeného návratu

1. Členské státy zajistí, s výjimkou situace, na kterou se
vztahují články 16 a 17, co největší zohlednění níže uvedených
zásad ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí během
lhůty pro dobrovolné opuštění území stanovené v souladu
s článkem 7 a během doby, kdy bylo uskutečnění vyhoštění
odloženo v souladu s článkem 9:
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a) zachování celistvosti rodiny, jejíž příslušníci se nacházejí na
jejich území;

b) poskytování neodkladné zdravotní péče a základní léčby;

c) umožnění přístupu nezletilým osobám k systému základního
vzdělávání podle délky jejich pobytu;

d) zohlednění zvláštních potřeb zranitelných osob.

2. Členské státy poskytnou osobám uvedeným v odstavci 1
v souladu s vnitrostátními právními předpisy písemné potvrzení
o tom, že lhůta k dobrovolnému opuštění území byla prodlou
žena v souladu s čl. 7 odst. 2 nebo že se rozhodnutí
o navrácení zatím nevykoná.

KAPITOLA IV

ZAJIŠTĚNÍ ZA ÚČELEM VYHOŠTĚNÍ

Článek 15

Zajištění

1. Nemohou-li být v konkrétním případě účinně uplatněna
jiná dostatečně účinná, avšak mírnější donucovací opatření,
mohou členské státy zajistit pouze státního příslušníka třetí
země, o jehož navrácení probíhá řízení, za účelem přípravy
návratu nebo výkonu vyhoštění, zejména v případě, že

a) hrozí nebezpečí skrývání se nebo

b) dotčený státní příslušník třetí země se vyhýbá přípravě
návratu či uskutečňování vyhoštění nebo je jinak ztěžuje.

Jakékoli zajištění musí trvat co nejkratší dobu, a pouze dokud
jsou s náležitou pečlivostí činěny úkony směřující k vyhoštění.

2. Zajištění nařizují správní nebo soudní orgány.

Zajištění se nařizuje písemně s uvedením věcných a právních
důvodů.

Pokud zajištění nařídily správní orgány, členské státy

a) buď zajistí rychlý soudní přezkum zákonnosti zajištění,
o kterém se rozhodne co nejdříve po začátku zajištění;

b) nebo dotčenému státnímu příslušníkovi třetí země zaručí
právo zahájit rychlé soudní řízení ve věci přezkumu zákon
nosti zajištění, ve kterém bude rozhodnuto co nejdříve po
zahájení řízení. V takovém případě členské státy bezodkladně

uvědomí dotčeného státního příslušníka třetí země
o možnosti zahájit takové řízení.

Pokud je zajištění nezákonné, musí být dotčený státní příslušník
třetí země okamžitě propuštěn.

3. V každém případě je zajištění přezkoumáváno
v přiměřených časových odstupech na žádost dotčeného stát
ního příslušníka třetí země nebo z moci úřední. V případě
dlouhodobého zajištění podléhá tento přezkum soudnímu
dohledu.

4. Ukáže-li se, že reálný předpoklad pro vyhoštění přestal
z právních nebo jiných důvodů existovat nebo že přestaly
existovat podmínky uvedené v odstavci 1, ztrácí zajištění
odůvodnění a dotčená osoba musí být bezodkladně propuštěna.

5. Zajištění trvá, dokud trvají podmínky uvedené v odstavci
1 a dokud to je nezbytné pro zajištění úspěšného vyhoštění.
Každý členský stát stanoví omezenou dobu trvání zajištění, jež
nesmí přesáhnout dobu šesti měsíců.

6. Členské státy nesmějí prodloužit dobu uvedenou
v odstavci 5, s výjimkou prodloužení o omezenou dobu nepře
sahující dalších dvanáct měsíců v souladu s vnitrostátním
právem v případech, kdy je pravděpodobné, že doba potřebná
pro úkony směřující k vyhoštění budou přes jejich řádné úsilí
delší z důvodu

a) nedostatečné spolupráce dotčeného státního příslušníka třetí
země nebo

b) zpoždění při získávání nezbytných dokladů ze třetích zemí.

Článek 16

Podmínky zajištění

1. Zajištění se zpravidla vykonává ve zvláštních zajišťovacích
zařízeních. Nemůže-li členský stát poskytnout ubytovací prostor
ve zvláštním zajišťovacím zařízení a musí-li se uchýlit
k umístění ve věznici, musí být zajištění státní příslušníci třetí
země odděleni od běžných vězňů.

2. Zajištěným státním příslušníkům třetí země se na požá
dání umožní navázat včas kontakt s právními zástupci, rodin
nými příslušníky a příslušnými konzulárními orgány.

3. Zvláštní pozornost se věnuje postavení zranitelných osob.
Poskytuje se neodkladná zdravotní péče a základní léčba.
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4. Příslušné a způsobilé vnitrostátní, mezinárodní a nevládní
organizace a subjekty mají možnost navštěvovat zajišťovací zaří
zení uvedená v odstavci 1 v té míře, ve které jsou užívána pro
zajištění státních příslušníků třetích zemí v souladu s touto
kapitolou. Tyto návštěvy mohou podléhat schválení.

5. Zajištěným státním příslušníkům třetích zemí se pravi
delně poskytují informace o pravidlech platných
v zajišťovacím zařízení a o jejich právech a povinnostech.
Mezi tyto informace patří i informace o jejich právu podle
vnitrostátního práva na kontaktování organizací a subjektů
uvedených v odstavci 4.

Článek 17

Zajištění nezletilých osob a rodin

1. Nezletilé osoby bez doprovodu a rodiny s nezletilými
dětmi jsou zadržovány pouze v případě, že neexistuje jiná
možnost, a na co nejkratší přiměřenou dobu.

2. Zajištěným rodinám se až do vyhoštění poskytuje samo
statné ubytování zaručující přiměřené soukromí.

3. Zajištěné nezletilé osoby mají možnost provozovat volno
časové aktivity, včetně her a odpočinkových činností přiměře
ných jejich věku, a mají, v závislosti na délce pobytu, přístup ke
vzdělávání.

4. Nezletilé osoby bez doprovodu jsou v rámci možností
ubytovány v zařízeních, které mají k dispozici personál
a vybavení zohledňující potřeby osob jejich věku.

5. V souvislosti se zajištěním nezletilých osob, které mají být
vyhoštěny, je v první řadě zvažován nejvlastnější zájem dítěte.

Článek 18

Mimořádné situace

1. Vznikne-li důsledkem výjimečně rozsáhlého množství stát
ních příslušníků třetích zemí, kteří mají být navráceni, nepřed
vídatelně velká zátěž pro kapacitu zajišťovacích zařízení člen
ského státu nebo pro jeho správní či soudní zaměstnance, může
tento členský stát po dobu trvání uvedené mimořádné situace
rozhodnout o poskytnutí delší lhůty pro soudní přezkum, než
je lhůta stanovená podle čl. 15 odst. 2 třetího pododstavce,
a přijmout naléhavá opatření, pokud jde o podmínky zajištění
odchylující se od opatření stanovených v čl. 16 odst. 1 a čl. 17
odst. 2.

2. Uchýlí-li se dotyčný členský stát k takovým mimořádným
opatřením, uvědomí o tom Komisi. Rovněž uvědomí Komisi,
jakmile důvody pro uplatnění těchto mimořádných opatření
pominou.

3. Žádné ustanovení tohoto článku nelze vykládat tak, že by
umožňovalo členským státům odchýlit se od své obecné povin
nosti přijmout veškerá přiměřená obecná či konkrétní opatření
k plnění svých povinností vyplývajících z této směrnice.

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19

Podávání zpráv

Komise jednou za tři roky předkládá zprávu Evropskému parla
mentu a Radě o uplatňování této směrnice v členských státech
a případně navrhne její změny.

První zprávu Komise podá do 24. prosince 2013 a zaměří se
v ní zejména na uplatňování článku 11, čl. 13 odst. 4 a článku
15 v členských státech. V souvislosti s čl. 13 odst. 4 Komise
zhodnotí především dodatečný finanční a administrativní dopad
v členských státech.

Článek 20

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 24. prosince
2010. Pokud jde o čl. 13 odst. 4, uvedou členské státy
v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení
souladu s touto směrnicí do 24 prosince 2011. Neprodleně
sdělí Komisi znění těchto předpisů.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení
vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působ
nosti této směrnice.

Článek 21

Vztah k Schengenské úmluvě

Tato směrnice nahrazuje články 23 a 24 Úmluvy k provedení
Schengenské dohody.

Článek 22

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.
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Článek 23

Určení

Tato směrnice je určena členským státům v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

Ve Štrasburku dne 16. prosince 2008.

Za Evropský parlament

předseda

H.-G. PÖTTERING

Za Radu

předseda

B. LE MAIRE
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