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Úvod 
Migráce á uprchlictvíá jsou jedny z nejdiskutováneě jsěíách otáá zek dnesěníá doby. 

Stáá le  víáce  globálizoványá   sveě t  s  sebou  prěináá sě íá  migráci  zá  studiem  cěi  prácovníámi 

prěíálezě itostmi, ávsěák existuje mnoho dálsě íách prěíácěin, kvuů li kteryám jsou osoby nuceny 

migrovát nedobrovolneě .  

V  roce  2019  bylo  dle  zpráávy  UNHCR  celosveětoveě   nuceneě   vysíádleno  70,8 

milionuů  osob. Mezi duů vody jejich vysíádleníá pátrěíá nejcěásteě ji ozbrojeneá  konflikty, ákty 

náá silíá, prěíárodníá kátástrofy cěi záá sádníá zmeěny klimátickyách podmíánek. Dle jmenováneá  

zpráávy  UNHCR  musíá  pouze  z  duů vodu  pronáá sledovááníá  cěi  ozbrojeneáho  konfliktu 

denneě   opustit  sveá   domovy  37  000  osob.1  Vzhledem  k jejich  stáá le  náruů stájíácíámu 

pocětu  se  cěíám  dáá l  tíám  víáce  objevuje  potrěebá  práávníáho  ráámce,  kteryá   by  ná  tákoveá  

másoveá   migrácěníá  toky  odpoveědeě l.  Mozěnou  odpoveědíá  ná  tákto  nástáleá   situáce  je 

institut dočasné ochrany,2 jákozěto práktickyá  náá stroj k uspokojeníá náleáháveá  potrěeby 

ochrány  v  situácíách  hromádneáho  prěíálivu  osob,  ktereá   se  nemohou  vráá tit  do  zemeě  

sveáho  puů vodu,  á  kteryám  je  jeho  prostrěednictvíám  poskytnutá  okámzěitáá   á  docěásnáá  

ochráná. 

Turecko vzhledem ke sveá  geográfickeá  poloze v soucěásneá  dobeě  hostíá 

uprchlickou  populáci  cěíátájíácíá  kolem  4  milionuů   osob,  prěicěemzě   víáce  nezě   3,6  milionu 

jich  pocháá zíá  ze  Syárie.3  V  reákci  ná  nástályá   másovyá   prěíáliv  osob  byl  v  rěíájnu  20114 

vyhláá sěen  rezě im  docěásneá   ochrány,  kteryá   dodnes  poskytuje  ochránu  vsěem  osobáám 

pocháázejíácíám  ze  Syárie,  á  to  ják  syrskyám  stáá tníám  prěíáslusěníákuů m,  ták  pálestinskyám 

uprchlíákuů m á osobáám bez stáá tníá prěíáslusěnosti, ktereá  ná uá zemíá Syárie prěed 

vypuknutíám ozbrojeneáho konfliktu pobyáváli (dáá le souhrnneě  oznácěovááni jáko 

Syrěáneá). Práávníá ráámec, kteryá  se státusu docěásneá  ochrány tyákáá  od roku 2011 prosěel 

znácěnyám  vyávojem,  á  to  zejmeáná  z toho  duů vodu,  zěe  zprvu  nemeě l  tento  státus  v 

tureckeám práávníám rěáádu zěáádnyá  záákonnyá  zááklád. Turecko od pocěáá tku vuů cěi Syrěánuů m 

uplátně oválo tzv. politiku otevrěenyách dverěíá á vzhledem k jejich stáá le prěibyávájíácíámu 
 

1 UNHCR, Philippines: 2019., dostupneá  ná: https://www.unhcr.org/ph/figures-át-á-glánce [návsětíáveno 12. 8. 
2019]. 
2 Jednáá  se o institut, kteryá  neníá prěesneě  definováán, ále ják bude vysveě tleno dáá le, je pojíámáán jákozě to prostrěedek 
ochrány docěásneáho chárákteru v situácíách prěeshránicěníáho hromádneáho prěíálivu osob. 
3 UNHCR, Státistics dostupneá  ná: http://popstáts.unhcr.org/en/persons_of_concern [návsětíáveno 12. 8. 2019]. 
4 UNHCR, Turkey: 2014, Syria Regional Response Plan, s.3. dostupneá  ná: 
 https://www.unhcr.org/syriárrp6/docs/syriá-rrp6-turkey-response-plán.pdf [návsětíáveno 12. 8. 2019]. 
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pocětu rostlá i potrěebá jásneáho práávníáho ráámce, kteryá  by záákládníá áspekty docěásneá  

ochrány pevneě  stánovil.  

Aktuáá lnost  teámátu  ve  spojeníá  se  záá jmem  áutorky  práá ce  o  Turecko  á  jeho 

legislátivu tyákájíácíá se migráce byly hlávníámi duů vody, ktereá  ji vedly k vyábeěru dáneáho 

teámátu.  

Prěedmeětem á cíálem teáto prááce s náá zvem Institut dočasné ochrany 

v mezinárodním  právu  s aplikací  v tureckém  právním  řádu  je  zejmeáná  vymezeníá  á 

ánályázá  institutu  docěásneá   ochrány  v  systeámu  mezináá rodníáho  práává,  náá sledovánáá  

jeho práktickou áplikácíá v tureckeám práávníám rěáádu. Práá ce je cěleneěná ná dvá 

záákládníá temátickeá  celky. Prvníá z nich se veěnuje vyásěe zmíáneěneá  mezináá rodneěpráávníá 

rovineě  á druhyá  ná záákládeě  poznátkuů  prvníá cěáá sti kompárátivníá metodou hodnotíá, do 

jákeá  míáry tureckáá  náá rodníá uá prává teá  mezináá rodníá odpovíádáá .  

Pro náplneěníá cíále teá to práá ce, je nutneá  se zámeěrěit ná neěkolik díálcěíách áspektuů . 

V ráámci prvníá cěáá sti mezi neě  pátrěíá ádresáá ti docěásneá  ochrány á s nimi neodlucěitelneě  

spjátyá   prvek  hromádnosti,  jákozěto  záákládníá  prěedpoklád  pro  prěikrocěeníá  k  áplikáci 

dáneáho  institutu.  Táto  cěáá st  se  dáá le  veěnuje  práávníámu  záákládu  docěásneá   ochrány, 

zámeěrěuje se ná práává prěiznánáá  jejíám prěíájemcuů m á náá sledneě  si kláde otáá zku, do jákeá  

míáry  je  prěíápustneá   se  v  situácíách  hromádnyách  prěíálivuů   osob  odchyá lit  od  rezě imu 

stánoveneáho  ZČ enevskou  uá mluvou  o  práávníám  postáveníá  uprchlíákuů   z  roku  1951.  Z 

duů vodu  obecneáho  pozěádávku  práávníá  jistoty  bude  dáá le  zkoumááná  otáá zká,  zdáli 

existuje  urcěityá   cěásovyá   limit,  po  jehozě   prěekrocěeníá  by  meě lá  byá t  docěásnáá   ochráná 

ukoncěená, prěíápádneě  jákáá  jsou kriteáriá, po jejichzě  náplneěníá by meě lo k jejíámu 

ukoncěeníá dojíát. 

V druheá  cěáá sti práá ce si áutorká kláde dveě  vyázkumneá  otáá zky. Prvníá z nich je, 

jakým způsobem se Turecko z legislativního hlediska vyrovnalo s hromadným 

přílivem  osob  ze  Sýrie?  Druhou  je  pák  otáá zká,  jaký  je  přístup  Turecka  k trvalým 

řešením  ve  vztahu  k Syřanům?  Odpoveěď  ná  prvníá  otáá zku  áutorká  hledáá   zejmeáná 

prostrěednictvíám  kompáráce  poznátkuů   prvníá  cěáá sti  á  uá cěinneáho  tureckeáho  práávníáho 

ráámce.  Duů ráz  bude  kláden  ná otáá zky  vztáhujíácíá  se  k  ádresáá tuů m  docěásneá   ochrány, 

dáá le k práávuů m kteráá  jsou jim prěiznáávááná,  k dobeě  trvááníá tohoto rezě imu, stejneě  ták 

jáko k prěedpokláduů m jeho ukoncěeníá. Autorká se dáá le v kontextu druheá  vyázkumneá  
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otáá zky  zámyásělíá  nád  teámátikou  trvályách  rěesěeníá  á  mozěnosti  cěi  nemozěnosti  prěíástupu 

k nim ze strány Syrěánuů  nácháá zejíácíách se ná tureckeám uá zemíá. 
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Rozbor pramenů 
Prááce vycháá zíá ze zdrojuů  ják primáá rníách, ták sekundáá rníách, prěicěemzě  v obecneá  

cěáá sti  vzhledem  k  omezeneá   hard  law  práávníá  uá práveě   docěásneá   ochrány  prěevláádájíá 

zdroje sekundáá rníá, v druheá  áplikácěníá cěáá sti pák náopák zdroje primáá rníá. 

Primáá rníámi  zdroji  prvníá  cěáá sti  práá ce  jsou  prěedevsěíám UÁ mluvá  o  práávníám 

postáveníá uprchlíákuů  („UÁ mluvá”) ve zneěníá Protokolu o práávníám postáveníá uprchlíákuů  

z  roku  1967  („Protokol”)  á  dálsě íá  lidskopráávníá  dokumenty,  ktereá   jsou  vyuzě ity  pro 

zkoumááníá  práávníáho  záákládu  docěásneá   ochrány  v  mezináá rodníám  práávu.  Se  stejnyám 

cíálem bylá vyuzě itá teázě  judikáturá Evropskeáho soudu pro lidskáá  práává á 

Mezináá rodníáho soudníáho dvorá. Prvníá cěáá st práá ce dáá le vyuzě íáváá  práává Evropskeá  unie, 

á to skrze Směrnici Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních 

normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu 

vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při 

vynakládání  úsilí  v souvislosti  s přijetím  těchto  osob  a s následky  z toho  plynoucími  

(„Směrnice o dočasné ochraně”). Prěestozěe se jednáá  o regionáá lníá uá právu, jejíá vyáznám 

je  spátrěováán  ve  skutecěnosti,  zěe  se  jednáá   o  jedinyá   hard  law  instrument  obsáhujíácíá 

uá právu docěásneá  ochrány ná nádnáá rodníá uá rovni á  máá  proto potenciáá l v budoucnu 

slouzě it jáko inspiráce prěi tvorbeě  dálsěíách instrumentuů . 

Co se tyácěe primáá rníách zdrojuů  vyuzě ityách pro tvorbu druheá  cěáá sti práá ce, jednáá  

se zejmeáná o uá cěinneá  práávníá prěedpisy stánovíácíá práávníá uá právu cizineckeáho práává á 

mezináá rodníá ochrány v tureckeám práávníám rěáádu. Záákládem teěchto je Law on 

Foreigners  and  International  Protection  („LFIP”)  z  roku  2013,  prvníá  záákon  sveáho 

druhu sjednocujíácíá máteárii, kteráá  bylá do jeho prěijetíá rozptyá lená v mnozěstvíá 

prěeváá zěneě   podzáákonnyách  práávníách  prěedpisuů .  Ná  záákládeě   zmocneěníá  obsázěeneám  v 

LFIP byl nádáá le prěiját Temporary Protection Regulation („TPR”), steězěejníá normá pro 

áplikáci rezě imu docěásneá  ochrány, od ktereá  se nádáá le odvíájíá dálsě íá relevántníá 

prěedpisy, á to zejmeáná Regulation on Work Permits („RWP”), kteráá  je v prááci tákeá  

vyuzě itá. 

Sekundáá rníá    zdroje,  ze  kteryách  je  cěerpááno,  vykázujíá  znácěnou  rozmánitost. 

Jsou pouzěitá  díálá ják  trádicěníách áutoruů   uprchlickeáho práává, kteryámi jsou Jámes C. 

Hátháwáy  á  Guy  S.  Goodwin-Gill,  Elihu  Láuterpácht  á  Dániel  Bethlehem,  Jeán-
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Fráncois Durieux, Jáne McAdám, ták i dálsěíách. Vyáznámnou áutorkou pro tuto práá ci 

je  tureckáá   ákádemicěká  Meltem  Ineli-Ciger,  kteráá   se docěásnou  ochránou  sě iroce 

zábyáváá .  Meltem  Ineli-Ciger  je  nositelkou  doktorskeáho  titulu  z  Bristol  University, 

prěicěemzě  jejíá doktorskáá  práá ce spocěíáválá prááveě  v teámátice docěásneá  ochrány. Prááveě  ná 

záákládeě  jejíá doktorskeá  práá ce bylá v roce 2018 vydááná publikáce Temporary 

protection in law and practice, kteráá  je v teá to práá ci opákováneě  citovááná á je proto 

jejíá nedocenitelnou oporou.  

Co  se  tyá cěe  cěeskeá   literátury,  docěásnáá   ochráná  neníá  v soucěásnosti  teámátem 

cěásto diskutoványám. Jedníám z máá lá áutoruů , kterěíá se dáneá  problemátice áť jizě  

okrájoveě   cěi  duů kládneě ji veěnujíá, je    JUDr.  Veěrá  Honuskováá ,  Ph.D.,  jejíázě   tvorbá  je  pro 

práá ci tákteázě  cennyám prěíánosem. 

Dálsě íám  stávebníám  kámenem  prááce  jsou  cěetneá   dokumenty  UNHCR,  ktereá  

jákozěto instrumenty doporucěujíácíáho chárákteru uprávujíá rozlicěneá  áspekty docěásneá  

ochrány.  Tíámto  instrumentem  je  zejmeáná  jmenoviteě   Roundtable  on  Temporary 

Protection, kteryá  spolu s Report & Draft Guidelines on Temporary Protection 

sepsányám  ná  puů deě   Internátionál  Láw  Associátion  („ILA”)  prěedstávujíá  vyáznámneá  

vodíátko pro stáá ty, ktereá  docěásnou ochránu vcěleně ujíá do svyách vnitrostáá tníách 

práávníách rěááduů . Ze sámotneá  pováhy UNHCR á ILA, kteráá  je mezináá rodníá neziskovou 

orgánizácíá zálozěenou v roce 1873, je zrěejmyá  humánitáá rníá pohled ná problemátiku 

uá právy  docěásneá  ochrány. 

Prááce  nádáá le  cěerpáá   z nejruů zneě jsěíách  periodik,  jimizě   jsou  náprě .  International 

Journal  of  Refugee  Law  prěidruzěenyá   k Oxford  University,  The  American  Journal  of 

International Law prěidruzěenyá  k University of Cámbridge s trádicíá sáhájíácíá do roku 

1907, Boston University International Journal s trádicíá od roku 1980 á dálsěíá. V cěáá sti 

veěnováneá  tureckeá  práávníá uá práveě  jsou nádáá le vyáznámnyám prámenem vyázkumy od 

Migration Policy Institute s trádicíá od roku 2001 cěi Turkish Migration Studies Group 

á Oxford Monitor of Forced Migration. obá puů sobíácíá pod Oxford University. 

Sekundáá rníá prámeny, ktereá  jsou k vyprácovááníá teá to diplomoveá  práá ce 

vyuzě ity, se v ráámci spektrá odpuů rcuů  cěi zástááncuů  uprchlictvíá á humánitáá rníáho 

prěíástupu k otáá zce docěásneá  ochrány pohybujíá v rozmezíá neutráá lníáho ázě  pro-

uprchlickeáho, á s tíámto veědomíám je s nimi tákeá  prácovááno. 
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1 Institut dočasné ochrany 

1.1 UÁ vodem 

Táto  cěáá st  práá ce  se  zámeěrěíá  ná  vybráneá   áspekty  institutu  docěásneá   ochrány 

jákozěto institutu mezináá rodníáho práává. Zprvu bude kláden duů ráz ná sámotneá  

vymezeníá  pojmu  jáko  prostrěedku  uplátně ováneáho  v situácíách  hromádneáho  prěíálivu 

osob, á s tíám nutneě  spojeneáho prvku hromádnosti. Dáá le bude poukáá zááno ná 

vybráneá  áspekty tyákájíácíá se docěásneá  ochrány, á to jmenoviteě  jejíách ádresáá tuů , 

rozsáhu prááv, kteráá   se  k docěásneá  ochráneě   pojíá, doby jejíáho  trvááníá  á  podmíánek, zá 

kteryách lze prěistoupit k jejíámu ukoncěeníá. Znácěnáá  pozornost bude veěnovááná teámátu 

práávníáho  záákládu  tohoto  institutu,  á  to  ják  v práávu  smluvníám,  ták  v  obycěejoveám, 

stejneě   ták  jáko  jeho  relevánci  ve  vztáhu  k záákládníámu  instrumentu  uprchlickeáho 

práává: ZČ enevskeá   uá mluveě   o  práávníám  postáveníá  uprchlíákuů   z  roku  1951  (dáá le  jen 

UÁ mluvá)  ve  zneěníá  Newyorkskeáho  protokolu  k  teá to  UÁ mluveě   z  roku  1967  (dáá le  jen 

Protokol). Ná zááveěr se pák áutorká bude veěnovát otáá zce, do jákeá  míáry je prěíápustneá  

se v situácíách hromádneáho prěíálivu osob od rezě imu stánoveneáho UÁ mluvou odchyá lit.  

1.2 Pojem 
Docěásnáá  ochráná neníá v mezináá rodníám práávu novyám konceptem, prěesto jejíá 

obsáh,  rozsáh  á  práávníá  zááklád  zuů stáá váá   stáá le  z  velkeá   cěáá sti  nejásnyá .  Vzhledem  k 

jejíámu  hojneámu  uzě íávááníá  ják  ná  náá rodníá,  ták  regionáá lníá  uá rovni,  je  institut  docěásneá  

ochrány povázěováán zá vyáznámnyá  náá stroj systeámu mezináá rodníá ochrány. Jejíám 

cíálem je  zlepsěeníá soucěásneáho ráámce  mezináá rodníá ochrány  á vyplneěníá mezer  v jejíá 

strukturěe v oblástech, kde nyneě jsě íá práávníá náá stroje neníá mozěneá  áplikovát.5 

Stáá vájíácíá teorie mluvíá o docěásneá  ochráneě  jáko o reákci ná mimorěáádneá  situáce 

vznikleá  hromádnyámi prěíálivy osob potrěebnyách ochrány, jejíázě  vyáznám je spátrěováán v 

ochráneě  proti refoulement á zájisěteěníá minimáá lníáho stándárdu zácháá zeníá  (minimum 

standard  of  treatment)  v  prěíápádech,  kdy  by  individuáá lníáho  posouzeníá  zěáádostíá  o 

ochránu nebylo vhodneá 6 nebo proveditelneá7. Jedníám z nejduů lezě iteě jsě íách rysuů  

docěásneá  ochrány je, ják bude vysveětleno dáá le, jeho áplikovátelnost ná sě irsě íá 
 

5  UNHCR, Roundtable  on Temporary  Protection:  19-20  July 2012,  International  Institute  of  Humanitarian  Law, 
San Remo, Italy: Summary Conclusions on Temporary Protection, 20. 7. 2012, [34].  Dostupneá  ná: 
https://www.refworld.org/docid/506d908á2.html [návsětíáveno 10. 8. 2019]. 
6 V situácíách hromádneáho prěíálivu osob by individuáá lníá posuzovááníá zěáá dostíá mohlo dányá  systeám prěetíázě it. 
7  Náprě .  Pokud  dányá   stáá t  neníá  stránou  UÁ mluvy  cěi  jinyách  smluvníách  instrumentuů   uprchlickeáho  práá vá,  nebo  v 
prě íápádech, kdy posuzováneá  osoby nespádájíá do definice uprchlíáká podle UÁ mluvy. 
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kátegorie  osob,  nezě   pouze  ty  spádájíácíá  pod  konvencionáá lníá  definici 8  uprchlíáká.9 

Jednáá  se o koncept zástrěesěujíácíá ochránu ruů znorodyách skupin osob, kteráá  je 

prěiznáávááná  s  veědomíám  oneá   docěásnosti.  Vzhledem  k  tomu,  zěe  neexistuje  zěáádnyá  

univerzáá lníá instrument, kteryá  by docěásnou ochránu prěesneě  vymezovál nebo 

álesponě  odráá zěel spolecěnyá  postoj stáá tuů  tyákájíácíá se jejíáho obsáhu, neníá snádneá  tento 

institut  prěesneě   definovát.10  Ják  konstátuje  Edwárds  A.,  návzdory  obecneě   pánujíácíá 

shodeě  o nutnosti zákotveníá práávníáho ráámce docěásneá  ochrány ná 

mezináá rodneěpráávníá  uá rovni,  stáá ty  doposud  nedosááhly  konsenzu  o  jeho  podobeě   á 

práávníá  diskuze  se  proto  námíásto  uá rovneě   lege  lata  stáá le  pohybujíá  spíásěe  ná  uá rovni 

lege ferenda. 11 

I prěes ábsenci univerzáá lníáho instrumentu, kteryá  by definici docěásneá  ochrány 

záávázneě  stánovil, lze jejíá obsáh zjistit álesponě  ráámcoveě . Jáko vodíátko muů zěe 

poslouzě it  náprě.  dokument  UNHCR,  Note  on  International  Protection  z  roku  1994, 

kteryá  stánovíá: „dočasná ochrana slouží jako prostředek k poskytnutí ochrany 

skupinám či kategoriím osob potřebujícím mezinárodní ochranu v situacích 

hromadného „odlivu“ osob, a to, alespoň zpočátku, bez individuálního řízení o určení 

statusu uprchlíka. Dočasná ochrana v sobě zahrnuje úctu k základním lidským 

právům,  avšak  kvůli svému charakteru mimořádného opatření je okruh přiznaných 

práv v prvotní fázi užší, než okruh práv přiznaných uprchlíkům podle Úmluvy a jejího 

Protokolu.12  Táto  definice  vedle  docěásneá   pováhy  poskytnuteá   ochrány  záchycuje 

tákeá   omezeneě jsěíá  stándárd  zácháá zeníá,  kteryá   se  pojíá  s  pováhou  docěásneá   ochrány 

jákozěto mimorěáádneá  reákce ná vyásěe specifikovánou situáci. Edwárds vsěák 

poukázuje  ná  problemáticěnost  pouzě iteáho  pojmu  „odliv”,  námíásto  pojmu  „prěíáliv”, 

ktereá   sice  v  prěíápádeě   prěíámo  sousedíácíách  zemíá  mohou  splyávát,  ávsěák  vzhledem  k 

 
8 UN  Generál  Assembly, Convention  Relating  to  the  Status  of  Refugees,  28  July  1951, United  Nátions,  Treáty 
Series,  vol.  189,  p.  137, cěl.  1  odst.  A  (2),    „osobá,  kteráá   se  nácháá zíá  mimo  svou  vlást  á  máá   opráá vneěneá   obávy  z 
pronáá sledováá níá z duů voduů  rásovyách, náábozěenskyách nebo náá rodnostníách nebo z duů voduů  prěíáslusěnosti k urcěityám 
spolecěenskyám vrstváám nebo i zástáá vááníá urcěityá ch politickyách náá zoruů , je neschopná prě ijmout, nebo vzhledem ke 
shorá uvedenyám obáváám, odmíátáá  ochránu sveá  vlásti; toteázě  plátíá pro osobu bez stáá tníá prěíáslusěnosti nácháá zejíácíá se 
mimo  zemi  sveáho  dosávádníáho  pobytu  náá sledkem  shorá  zmíáneěnyách  udáá lostíá,  á  kteráá   vzhledem  ke  shorá 
uvedenyám obáváám se tám nechce nebo nemuů zěe vráá tit“ 
dostupneá  ná: https://www.refworld.org/docid/3be01b964.html [návsětíáveno 10. 8. 2019]. 
9 UNHCR, Roundtable on Temporary Protection op. cit. [1].[3].   
10  INELI-CIGER,  M.  A  Temporary protection  Regime  in  Line  with International  Law:  Utopia  or  Real  Possibility? 
Internátionál Community Láw Review, Oct. 2016, Vol. 18, s. 278-316. s. 281-282. 
11  EDWARDS,  A.  Temporary  protection,  Derogation  and  the  1951  Refugee  Convention,  Melbourne  Journál  of 
Internátionál Láw, 2012, Vol. 13, s. 2-3. 
12UNHCR, Note on International Protection, 7 September 1994, A/AC.96/830, [46] dostupneá  ná: 
https://www.refworld.org/docid/3f0á935f2.html [návsětíáveno 10. 8. 2019]. 
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tomu, zěe urcěujíácíám fáktorem pro prěiznááníá docěásneá  ochrány je dopád ná zemi, kteráá  

osoby potrěebneá  ochrány prěijíámáá , se volbá vyárázu „odliv” jevíá jáko problemátickáá . 

V  roce  2001  jizě   UNHCR  v  kontextu  docěásneá   ochrány  definitivneě   prěesíádlil  k 

uzě íávááníá  pojmu  „prěíáliv“  á  zopákovál  svuů j  postoj  k  institutu  jákozěto  „praktickému 

nástroji k  uspokojení  naléhavé  potřeby ochrany v situacích hromadného přílivu 

osob.“13 Dáá le zduů ráznil duů lezě itost institutu jákozěto prostrěedku ochrány proti 

refoulement, stejneě  ták jáko prostrěedku zájisěteěníá minimáá lníáho stándárdu zácháá zeníá, 

kteryá  je v souládu s lidskyámi práávy ávsěák neprěeteězěuje systeám individuáá lníáho 

posuzovááníá  zěáádostíá  o  prěiznááníá  ochrány.  Posledníá  uvedeneá   se  jevíá  jáko  vyáznámneá  

pozitivum, jelikozě  hromádneá  prěíálivy osob obvykle cěiníá proces individuáá lníáho 

posuzovááníá zěáádostíá o urcěeníá státusu uprchlíáká neproveditelnyám. Duů vodem prěitom 

muů zěe byá t ják neschopnost systeámu zámeěrěeneáho ná individuáá lníá posuzovááníá zěáádostíá 

prěizpuů sobit se situáci hromádneáho prěíálivu, jeho náákládnost, zdlouhávost, ták jeho 

prostáá  neexistence.14  

Ják jizě  bylo rěecěeno, v soucěásneá  dobeě  nelze náleázt zěáádnyá  univerzáá lníá hard law 

instrument,  kteryá   by  docěásnou  ochránu  uprávovál.  Toto  vsěák  neplátíá  pro  práávo 

Evropskeá   unie,  ná  jejíázě   puů deě   bylá  v  roce  2001  prěijátá  tzv.  Směrnice  o  dočasné 

ochraně. Táto smeěrnice definuje  docěásnou ochránu jáko  „řízení výjimečné povahy, 

které v případě hromadného přílivu nebo bezprostředně hrozícího hromadného 

přílivu  vysídlených  osob  ze  třetích  zemí,  které  se  nemohou  vrátit  do  země  původu, 

poskytuje  okamžitou  a  dočasnou  ochranu  těmto  osobám,  zejména  pokud  zároveň 

existuje riziko, že azylový systém nebude schopen vypořádat se s tímto přílivem bez 

nepříznivých  účinků  na  jeho  vlastní  účinné  fungování  a  na  zájmy  těchto  osob  a 

dalších osob žádajících o ochranu”.15 Prěestozěe Směrnice o dočasné ochraně 

demonstruje jeden ze zpuů sobuů , jákyám muů zěe byá t docěásnáá  ochráná zákotvená, 

mechánismus v níá obsázěenyá  se dosud nikdy nepodárěilo áktivovát. K jeho áktiváci je 

trěebá, áby Rádá kválifikovánou veě tsěinou rozhodlá, zěe se jednáá  o prěíápád 

hromádneáho prěíálivu vysíádlenyách osob, á to ná náávrh Komise, kteráá  rovneězě  posoudíá 
 

13 Srov. EDWARDS, A. Temporary protection, Derogation and the 1951 Refugee Convention, op. cit. s. 7. 
14 UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Global Consultations on International Protection/Third Track: 
Protection of Refugees in Mass Influx Situations: Overall Protection Framework, 19 Februáry 2001, EC/GC/01/4, 
[3] dostupneá  ná: https://www.refworld.org/docid/3bfá83504.html [návsětíáveno 16. 8. 2019]. 
15  Směrnice  Rady  2001/55/ES  ze  dne  20.  července  2001  o  minimálních  normách  pro  poskytování  dočasné 
ochrany  v  případě  hromadného  přílivu  vysídlených  osob  a  o  opatřeních  k  zajištění  rovnováhy  mezi  členskými 
státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími. 
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jákoukoli zěáádost cělenskeáho stáá tu ná prěedlozěeníá tákoveáho náávrhu Rádeě . 16 Vzhledem 

k nedostátku vuů le cělenskyách stáá tuů  k tomu vsěák doposud nikdy nedosělo.  

Vsěechny  vyásěe  zmíáneěneá   definice  docěásneá   ochrány  v  sobeě   obsáhovály  prvek 

hromadnosti,  jehozě   vymezeníá  bude  pro  jeho  záá sádníá  vyáznám  vzáápeě tíá  podroben 

dálsě íámu  zkoumááníá.    Pojem  docěásneá   ochrány  se  vsěák  nezrěíádká  vztáhuje  tákeá   k 

vnitrostáá tníám ochránnyám rezě imuů m, ktereá  osobáám nespádájíácíám pod definici 

konvencionáá lníáho uprchlíáká prěiznáávájíá cěásoveě  omezenou ochránu z humánitáá rníách 

duů voduů .  Tyto  vnitrostáá tníá  ochránneá   rezě imy  nemusíá  byá t  nutneě   spojeny  se  situácíá 

hromádneáho prěíálivu osob, jáko je tomu náprě. v prěíápádeě  USA.17 V USA spádáá  

vyhláá sěeníá  státusu docěásneá  ochrány  do právomoci  Secretary of Homeland Security, 

kteryá   urcěíá  zemi,  do  níázě   se  jejíá  stáá tníá  prěíáslusěníáci,18  vzhledem  k  podmíánkáám  tám 

pánujíácíám, nemohou docěásneě  v bezpecěíá vráá tit, nebo kteráá  neníá zá urcěityách 

okolnostíá schopná náávrát svyách stáá tníách prěíáslusěníákuů  zvláádnout. Docěásnáá  ochráná je 

udeě lovááná osobáám, ktereá  se jizě  ná uá zemíá USA nácháá zejíá, á to z duů vodu 

probíáhájíácíáho ozbrojeneáho konfliktu, environmentáá lníá kátástrofy, epidemie cěi 

jinyách  mimorěáádnyách  udáá lostíá  docěásneá   pováhy.19  S  veědomíám  víáceznácěnosti  pojmu 

docěásneá   ochrány  je  vsěák  prěedmeětem  teá to  práá ce  pouze  docěásnáá   ochráná  jákozěto 

koncept vyuzě íáványá  v prěíápádech hromádneáho prěíálivu osob. 

Ják bylo ákcentovááno vyásěe, docěásnou ochránu lze ve sveě toveám meěrěíátku nájíát v 

rozlicěnyách formáách. Prěesto se tyto vyznácěujíá souborem spolecěnyách prvkuů . Prvníám 

pruů secěíákem je udeě leníá ochrány ze strány prěijíámájíácíáho stáá tu konkreá tníám skupináám 

osob nebo jednotlivcuů m, ktereá  je typickeá  svou docěásnou pováhou. Druhyám 

spolecěnyám znákem je udeě leníá ochrány s ocěekáávááníám, zěe se jednáá  o docěásneá  rěesěeníá, 

ná  jehozě   konci  se  jednotlivec  cěi  skupiná  vráá tíá  domuů ,  nebo  pokud  náávrát  neníá 

zěáádoucíá, prěijíámájíácíá cěi trěetíá stáá t nábíádne trválejsěíá státus. Trěetíám spolecěnyám prvkem 

je  prěiznááníá  uzěsě íáho  souboru  prááv  pro  ádresáá ty,  nezě   ktereá   by  tito  zíáskáli  jákozěto 

uprchlíáci konvencionáá lníá.20 

 
16 Ibid. cěl. 5.  
17  Srov.  INELI-CIGER,  M.,  A  Temporary  protection  Regime  in  Line  with  International  Law:  Utopia  or  Real 
Possibility?  op. cit. s. 282. 
18 Stejneě  ták osoby bez stáá tníá prěíáslusěnosti, ktereá  v dáneá  zemi náposledy pobyávály. 
19 https://www.uscis.gov/humánitárián/temporáry-protected-státus [návsětíáveno 12. 8. 2019]. 
20RUTINWA,  B.  Temporary  Protection  and  its  Expression  Under  the  ‘Reformulation  of  Refugee  Law’  Model,  in 
PERSPECTIVES ON REFUGEE PROTECTION IN SOUTH AFRICA v AKRAM M. S., a REMPEL, T. Temporary 
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1.3 Hromádnost 
Hromádnost, shodneě  oznácěovááná jáko másovost, je v kontextu docěásneá  

ochrány strěedobodem, jákyámsi klíácěovyám znákem, kteryá  musíá byá t splneěn, áby se k 

dáneámu  rezě imu  mohlo  vuů bec  prěistoupit.  Podle  Honuskoveá   V.  se  dokonce  jednáá   o 

jeden z definicěníách znákuů  sámotneáho uprchlickeáho práává, kteryá  byáváá  oznácěováán zá 

duů vod, procě se v mezináá rodníám práávu objevily odpoveědi ve formeě  uá mluv: ná uá zemíá 

stáá tuů  se nácháá zelo vyárázneě  vysěsě íá mnozěstvíá osob nezě  drěíáve á stáá ty jizě  nebyly 

schopny tákoveá  mnozěstvíá ábsorbovát.21 

Hromádnost  v souvislosti s docěásnou ochránou náleázááme ve spojeníá 

hromadný  příliv  osob.  Jákyá   je  ále  vyáznám zmíáneěneáho  pojmu?  Jeho  univerzáá lníá 

definici v soucěásneám lege látá nenájdeme. Podle Albert M.22 existujíá dvá 

konkurencěníá náá zory ná to, co hromádnyá  prěíáliv prěedstávuje. Prvníá z nich se omezuje 

ná pouhyá  pocěet  prchájíácíách osob, zátíámco druhyá  náá zor bere v  uá váhu ják zmíáneěnyá  

pocěet osob, ták kápácitu prěijíámájíácíáho stáá tu.  

Evropskeá  práávo se ztotozěně uje s náá zorem prvníám, kdyzě  hromádnyám prěíálivem 

rozumíá  „příchod  velkého  počtu  vysídlených  osob  pocházejících  z  určité  země  nebo 

zeměpisné oblasti do Společenství bez ohledu na to, zda se jedná o vstup spontánní 

nebo organizovaný, například v rámci evakuačního programu.“ 23 Jedineá  smeěrnicoveá  

kriteárium  pro  identifikáci,  zdá  se  jednáá   o  hromádnyá   prěíáliv,  je  tedy  spátrěovááno  v 

pocětu vysíádlenyách osob, nikde vsěák neníá zákotveno blíázěe, co tento vyáráz známenáá , 

resp. ják velkyá  vlástneě  tento velkyá  pocěet je.24 

Oproti tomu UNHCR, jákozěto prěedstávitel opácěneáho náá zoru. spojuje 

hromádnyá  prěíáliv ják s velkyám pocětem osob, ták s kápácitou prěijíámájíácíáho stáá tu dáneá  

mnozěstvíá osob pojmout. UNHCR v roce 2004 definovál znáky, ktereá  jsou pro 

situáce hromádneáho prěíálivu typickeá , á to: 

 

 
protection  as  an  instrument  for  implementing  the  right  of  return  for  Palestinian  refugees ,  Boston  University 
internátionál láw journál, 2004. s. 12-13. 
21 HONUSKOVAÁ , V., FLIÁDROVAÁ , E., JANKUŮ  L. Dnes migranti – zítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují 
ochranu v mezinárodním právu. Práhá: Univerzitá Kárlová v Práze, Práá vnickáá  fákultá, 2015. s. 20. 
22 ALBERT, M. Governance and prima facie refugee status determination: Clarifying the boundaries of Temporary 
protection, Group determination, and Mass influx, Refugee Survey Quárterly, Volume 29, Issue 1, 2010 s. 85-86. 
23 Směrnice Rady 2001/55/ES. op. cit. cěl. 2 píásm. d). 
24  Srov.  ALBERT,  M.  Governance  and  prima  facie  refugee  status  determination:  Clarifying  the  boundaries  of 
Temporary protection, Group determination, and Mass influx, op. cit., s. 85-86. 
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á) velkyá  pocěet osob prěijíázědeě jíácíá prěes hránice 

b) rychlyá  náá ruů st jejich pocětu 

c) nedostátecěnáá  kápácitá prěijíámájíácíáho stáá tu odpoveědeě t ná nástályá  prěíáliv 

d) nemozěnost individuáá lníáho rěíázeníá provedeneáho jednotliveě  u kázědeá  osoby25 

UNHCR jákozěto zástáánce druheáho náá zoru proklámuje, zěe prěi rozhodovááníá, zdáli se 

jednáá   o  hromádnyá   prěíáliv,  by  meě lo  dojíát  ke  zváázěeníá  pocětu  osob  v  souvislosti  s 

rychlostíá  jejich  prěíálivu  ná  stráneě   jedneá ,  oproti  velikosti  prěijíámájíácíáho  stáá tu  á  jeho 

schopnosti  zprácovát  zěáádost  kázědeá   osoby  zvláá sěť  v  individuáá lníám  rěíázeníá  ná  stráneě  

druheá . Vzhledem k ábsenci blizěsě íá specifikáce v otáá zce pocětu osob tvorěíácíách prěíáliv je i 

v  tomto  prěíápádeě   k  hromádnosti  teoreticky  dostácěujíácíá  mensěíá  mnozěstvíá  osob,  zá 

prěedpokládu, zěe jejich prěíáchod bude míát zá náásledek prěehlceníá kápácit prěijíámájíácíáho 

stáá tu v oblásti ázyloveáho rěíázeníá.26 To se vsěák v práxi muů zěe ukáá zát jáko 

problemátickeá ,  jelikozě   stáá tuů m  je  tíám  vlástneě   dááná  volnost  rozhodovááníá,  zdá  se  v 

konkreá tníám prěíápádeě  jednáá  o hromádnyá  prěíáliv, cěi nikoliv, cěíámzě  je jim dáán prostor k 

obcháá zeníá záá vázkuů , ktereá  pro neě  vyplyávájíá z UÁ mluvy. S tíámto uá zce souvisíá páá tyá  znák 

hromádneáho  prěíálivu,  zá  kteryá   Edwárds  A.  nád  ráámec  znákuů   stánovenyách  UNHCR 

povázěuje  kválifikáci  hromádneáho  prěíálivu  jákozěto  hrozby  pro  náá rodníá  bezpecěnost 

prěijíámájíácíáho  stáá tu.  Vliv,  jákyá   muů zěe  táto  kválifikáce  míát  ná  záávázky  stáá tuů   vuů cěi 

osobáám se státusem docěásneá  ochrány bude podroben blizěsě íámu zkoumááníá v 

kápitole 1.7.27  

1.4 Adresáá ti docěásneá  ochrány 

Docěásnáá  ochráná, jákozěto flexibilníá práávníá ráámec vyuzě íáványá  v situácíách 

hromádneáho  prěíálivu  osob,  poskytuje  ochránu  rozmánityám  skupináám  osob.  Mezi 

tyto skupiny pátrěíá vedle konvencionáá lníách uprchlíákuů  osoby prchájíácíá prěed 

ozbrojenyám  konfliktem,  endemickyám  náá silíám  nebo  systemátickyám  porusěovááníám 

lidskyách  prááv,  stejneě   ták  jáko  migránti  environmentáá lníá  á  dálsě íá  kátegorie  osob. 

Docěásnáá   ochráná  je  pro  svou  flexibilitu  schopnáá   se  prěizpuů sobit  áktuáá lníá  potrěebeě  

stáá tuů  á zá ádresáá ty urcěit ruů znorodeá  skupiny osob, ktereá  byly nuceny opustit  zemi 

 
25 UNHCR, Ensuring International Protection and Enhancing International Cooperation in Mass Influx situations. 
2004, bod 3.  
26  Srov.  ALBERT,  M.  Governance  and  prima  facie  refugee  status  determination:  Clarifying  the  boundaries  of 
Temporary protection, Group determination, and Mass influx, op. cit.,  s. 85-86. 
27 EDWARDS, A. Temporary protection, Derogation and the 1951 Refugee Convention, op. cit. s. 10.  
K tomu blíázěe v kápitole 1.7. 
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sveáho  puů vodu.28  Note  on  International  Protection  s  ohledem  ná  dobu  á  okolnosti 

sveáho vzniku29 doporucěuje udeě leníá státusu docěásneá  ochrány pro náá sledujíácíá 

kátegorie osob:  

á) osoby utíákájíácíá z oblástíá zásázěenyách konflikty á náá silíám 

b) osoby,  ktereá     (by)  byly  vystáveny  porusěovááníá  lidskyách  prááv,  vcěetneě   teěch, 

ktereá  byly nuceny opustit sveá  domovy z duů vodu áktuů  etnickeáho cěi 

náábozěenskeáho pronáásledovááníá 

c) osoby, ktereá  se z jinyách duů voduů  jim vlástníách nácháá zejíá v situáci vyzěádujíácíá 

jejich ochránu30  

 

Z vyásěe uvedeneáho vyplyáváá , zěe se jednáá  o neuzávrěenou kátegorii osob, kteráá  

muů zěe  záhrnovát  ják  osoby,  ktereá   spádájíá  pod  definici  uprchlíáká  dle  UÁ mluvy,  ták 

osoby  nácháá zejíácíá  se  mimo  jejíá  ráámec,  cozě   Note  on  International  Protection  tákeá  

stánovíá. 

Podle teámeěrě o dvácet let mládsěíáho Roundtable on Temporary Protection mezi 

situáce zpuů sobujíácíá prěeshránicěníá pohyby osob, ná neězě  lze reágovát udeě leníám 

docěásneá  ochrány, pátrěíá: 

á) ozbrojeneá  konflikty, situáce vsěeobecneě  se vyskytujíácíáho náá silíá 

b) prěíárodníá  kátástrofy  zpuů sobujíácíá  podstátneá   nárusěeníá  zě ivotníách  podmíánek 

docěásneáho chárákteru 

c) dálsě íá vyá jimecěneá  situáce docěásneáho chárákteru, ktereá  brááníá bezpecěneámu á 

duů stojneámu náávrátu  (return in safety nad dignity).31 

Blizěsě íá urcěeníá osob, ktereá  se mohou stáá t ádresáá ty docěásneá  ochrány, poskytujíá 

Guidelines  on  temporary  protection32  vytvorěeneá   ná  puů deě   ILA,33  kteráá   stánovíá,  zěe 

 
28  INELI-CIGER,  M.  A  Temporary protection  Regime  in  Line  with International  Law:  Utopia  or  Real  Possibility?  
op. cit. s. 299. 
29 Dokument vznikl jáko reákce ná ozbrojenyá  konflikt v byáváleá  Jugosláá vii. 
30 UNHCR, Note on International Protection, op. cit. [47]. 
31 UNHCR, Roundtable on Temporary Protection, op. cit. [11]. 
32 Internátionál Láw Associátion, Report of the Committee on Refugee Procedures of the Internátionál Láw 
Associátion (Delhi Conference, 2002). Finál Report ánd Dráft Guidelines on Temporáry Protection, 
2002, dostupneá  ná: https://www.refworld.org/docid/428090994.html sekce 2., cěl. 4. [návsětíáveno 10. 8. 2019]. 
33 ILA je mezináá rodníá nevláádníá orgánizácíá, kteráá  vzniklá v roce 1873 v Bruselu á zábyáváá  se studiem á rozvojem 
mezináá rodníáho práá vá. Citoványá  dokument vznikl ná puů deě  ILA v ráámci konference v Dilíá, 2002. 
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„prěíájemci docěásneá  ochrány jsou osoby ktereá  muů zěou, ávsěák nemusíá byát uprchlíáky ve 

smyslu UÁ mluvy á jejíáho Protokolu. Mezi tyto pátrěíá zejmeáná:  

á) osoby, ktereá  uprchly prěed nerozlisěujíácíámi uá cěinky ozbrojeneáho konfliktu á 

vsěeobecneáho náá silíá 

b) osoby, jejichzě  zě ivot, osobníá integritá nebo svobodá je v ohrozěeníá v 

duů sledku systemátickeáho cěi rozsááhleáho porusěovááníá lidskyách prááv.“ 

 Komentáá rě k tomuto cěláánku náá sledneě  stánovíá, zěe prěíájemci ochrány mohou byát 

teázě   osoby  spádájíácíá  pod  rozsěíárěeneá   regionáá lníá  definice  uprchlíáká  v  UÁ mluveě   OAJ, 

uprávujíácíá zvláá sětníá stráánky uprchlickyách probleámuů  v Africe34 á Kártágenskeá  

dekláráci35   o uprchlíácíách.  V UÁ mluveě   OAJ  se  nád ráámec definice konvencionáá lníáho 

uprchlíáká  stánovíá,  zěe  „pojem  uprchlík  se  dále  vztahuje  na  každou  osobu,  která  z 

důvodu vnější agrese, okupace, cizí nadvlády či událostí závažně narušujících veřejný 

pořádek, ať už v části nebo v celé zemi původu či státní příslušnosti, je nucena opustit 

místo obvyklého pobytu ve snaze najít útočiště na jiném místě mimo zemi původu či 

státní příslušnosti.”  Kártágenskáá  dekláráce pák zá  uprchlíáky oznácěuje  tákeá   „osoby, 

které opustily svou zemi, protože jejich životy, bezpečnost nebo svoboda byly 

ohroženy všeobecným násilím, cizí agresí, vnitřními konflikty, masivním porušováním 

lidských práv nebo jinými okolnostmi, které vážně narušily veřejný pořádek.”36  

Po provedeníá kompáráce teěchto uá práv lze konstátovát, zěe nejsilneě jsě íámi tituly 

pro udeě leníá docěásneá  ochrány, ktereá  jsou obsázěeny ve vsěech zkoumányách 

instrumentech,37 jsou ozbrojenyá  konflikt, áť uzě  pováhy vnitrostáá tníá cěi mezináá rodníá 

á  titul  náá silíá,  o  ktereám  se  mluvíá  v  prosteá   formeě ,  ánebo  jáko  o  náá silíá  vsěeobecneám. 

Jáko trěetíá nejsilneě jsě íá titul pro ochránu konvencionáá lníách i tzv. neprávyách 

uprchlíákuů 38  se  ukáá zálo  porusěovááníá  lidskyách  prááv.  Mezi  dálsě íá  vyáslovneě   uvedeneá  

 
34Orgánizátion  of  Africán  Unity  (OAU), Convention  Governing  the  Specific  Aspects  of  Refugee  Problems  in 
Africá ("OAU Convention"), 10 September 1969, 1001 U.N.T.S. 45, dostupneá  ná: 
https://www.refworld.org/docid/3áe6b36018.html [návsětíáveno 20. 8. 2019].  
35  UNHCR, The  Cártágená  Declárátion  on  Refugees  ánd  the  Protection  of  People  Fleeing  Armed  Conflict  ánd 
Other Situátions of Violence in Látin Americá. 
36 UNHCR, The Cártágená Declárátion, Ibid. cěl. 3. 
37 A to zá prěedpokládu, zěe pod vyáklád pojmu „udáá losti záá vázěneě  nárusěujíácíá verěejnyá  porěáá dek” obsázěenyá  v UÁ mluveě  
OAJ záhrneme i ozbrojenyá  konflikt á náá silíá. 
38  Srov.  HONUSKOVAÁ ,  V.,  FLIÁDROVAÁ ,  E.,  JANKUŮ   L. Dnes  migranti  –  zítra  uprchlíci?  Postavení  migrantů,  kteří 
potřebují ochranu v mezinárodním právu, op. cit. s. 12. 
Osoby,  ktereá   podle  UÁ mluvy  nejsou  uprchlíáky,  ávsěák  potrěebujíá  ochránu  á  náplně ujíá  urcěiteá   znáky,  lze  podle 
Honuskoveá  V. oznácěit zá uprchlíáky nepráveá . Aby mohlá byá t osobá oznácěená zá nepráveáho uprchlíáká, musíá se u 
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tituly pátrěíá prěíárodníá kátástrofy, okupáce cěi cizíá ágrese. Obecneě jsě íá formuláce 

ádresáá tuů ,  jezě  lze ve vyásěe uvedenyách instrumentech pozorovát, pák odpovíádájíá 

flexibilníá  pováze  docěásneá   ochrány,  jákozěto  odpoveědi  ná  hromádnyá   prěíáliv  osob 

potrěebnyách ochrány, kterěíá vsěák nutneě  nespádájíá pod definici uprchlíáká podle 

UÁ mluvy.  Prááveě   v  oneá   otevrěenosti  tyákájíácíá  se  kátegoriíá  osob  zpuů sobilyách  stáá t  se 

prěíájemci docěásneá  ochrány spátrěuji záá sádníá vyáznám á progresivitu dáneáho institutu. 

Vzhledem ke  sveá   flexibiliteě  máá  potenciáá l  stáá t se  nádcěásovyám institutem, ná kteryá  

nebude  pro  uá cěely  áplikáce  á  vyákládu  náhlíázěeno  v  kontextu  urcěityách  udáá lostíá,  ále 

prěizpuů sobíá se ná míáru ják stáávájíácíám, ták budoucíám prěíálivuů m vysíádlenyách osob, á to 

i z duů voduů , ktereá  v soucěásnosti nejsme schopni prěedpoveědeě t, cěíámzě  pomuů zěe záplnit 

áplikácěníá mezeru v ochránneám systeámu UÁ mluvy.39 

1.4.1 Neprávíá uprchlíáci 

V záávislosti ná vyásěe uvedeneám je pro uá cěely druheá  cěáá sti prááce nutneá  se blíázěe 

zámeěrěit ná kátegorii neprávyách uprchlíákuů , kterěíá prchájíá prěed ozbrojenyám 

konfliktem. Ják bylo jizě  konstátovááno po provedeníá kompáráce prěíáslusěnyách uá práv, 

táto kátegorie osob je zjevneě  vníámááná jákozěto potrěebnáá  ochrány. Jsou vsěák osoby 

prchájíácíá prěed ozbrojenyám konfliktem bezpodmíánecěneě  uprchlíáky neprávyámi, nebo 

jsou zá urcěityá ch okolnostíá zpuů sobileá  dosááhnout i ná státus uprchlíáká 

konvencionáá lníáho? 

Hátháwáy  á  Foster  konstátujíá,  zěe  vzhledem  k  okolnostem,  zá  kteryách  bylá 

UÁ mluvá v roce 1951 prěijátá, lze s urcěitostíá mluvit o jejíá lidskopráávníá orientáci á jejíá 

vyáklád v dobreá  víárěe, ták musíá záhrnovát snáhu o jejíá áplikovátelnost i s ohledem ná 

dnesěníá sociáá lníá á práávníá kontext. 40 Pokud se ná vyáklád cěl. 1A UÁ mluvy podíávááme ve 

sveětle soucěásnyách situácíá nuceneáho vysíádleníá, meě lo by byá t tedy podle Ineli-Ciger M. 
 

níá  protnout  trěi  kriteá riá.  Prvníám  kriteá riem  je  hromádnost  cěi  másovost,  prěicěemzě   zá  nepráveáho  uprchlíáká  je 
povázěováán  jedinec,  kteryá   vsěák  tvorěíá  soucěáá st  proudu.  Druhyám  kriteá riem  je  existence  hrozby  uá jmy,  kteráá   pro 
svou  relevánci  vyzěáduje  dosázěeníá  urcěiteáho  stupneě .  Trěetíám  kriteá riem  je  vlástníá  vníámáá níá  urcěityá ch  skupin  jáko 
skupin  potrěebnyách  ochrány,  tzv.  kriteá rium  spolecěenskeá   percepce.  Honuskováá   zá  nepráveá   uprchlíáky  oznácěuje 
jmenoviteě  váá lecěneá  migránty, migránty environmentáá lníá á osoby vnitrěneě  prěesíádleneá . V kontextu docěásneá  
ochrány  vnitrěneě   prěesíádleneá   osoby  do  kátegorie  subjektuů   spádát  nemohou,  á  to  z  toho  duů vodu,  zěe  se  v  jejich 
prě íápádeě  nejednáá  o prěeshránicěníá prěíáliv osob. 
39 Srov. TUÜ RK á DOWD In: Temporary protection in law and practice, Internátionál refugee láw series, Vol. 10, 
2018. s. 17. Tuü rk á Dowd stánovíá trěi druhy mezer v systeámu uprchlickeáho práá vá, á to áplikácěníá, normátivníá á 
implementácěníá, prěicěemzě  áplikácěníámi mezerámi rozumíá prěíápády, kdy stáá ty neprěistoupily k instrumentuů m 
uprchlickeáho práá vá nebo si ponecháávájíá vyáhrády k urcěityám jejich ustánoveníám, implementácěníámi mezerámi se 
rozumíá  odchylky,  se  kteryámi  stáá ty  dáneá   instrumenty  implementujíá,  normátivníámi  mezerámi  jsou  pák  otáá zky 
nuceneáho vysíádleníá osob, ktereá  UÁ mluvá nikterák neuprávuje. 
40 Srov. HATHAWAY, J. C., FOSTER. M. The Law of Refugee Status (2nd edn, CUP 2014) s. 3., In: INELI-CIGER, M. 
Temporary protection in law and practice, Internátionál refugee láw series, Vol. 10, 2018, s. 19. 
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mozěneá  tento cěláánek áplikovát i ná váá lecěneá  uprchlíáky.41 Svuů j náá zor prěitom mimo jineá  

opíáráá  o vyárok UNHCR, kteryá  stánovíá, zěe ozbrojenyá  konflikt s sebou obvykle prěináá sě íá 

záá vázěneá   porusěovááníá  lidskyách  prááv  cěi  jinou  uá jmu,  kteráá   se  svou  záávázěnostíá  rovnáá  

pronáá sledovááníá.  Vzhledem  k  tomu,  zěe  prěesnou  definici  „oduů vodneěneáho  stráchu 

z pronáásledovááníá“  v  UÁ mluveě   nenájdeme,  stáá ty  postupneě   dosěly  ke  svyám  vlástníám 

interpretácíám dáneáho pojmu, ktereá  váá lecěnyám uprchlíákuů m nezrěíádká uprchlickyá  

státus  upíárájíá.  K  tomu  docháázíá  nejcěásteě ji  v  duů sledku  pozěádávku  tzv.  singling  out, 

neboli vydeě leníá ze skupiny. U tohoto pozěádávku je pák zkoumááno, zdáli je 

konkreá tníá osobá po vydeě leníá ze skupiny se svyám oduů vodneěnyám stráchem z 

pronáá sledovááníá  z konvencionáá lníách duů voduů  schopná  obstáá t. Táto práxe  stáá tuů  pák 

brááníá nespocětu váá lecěnyách uprchlíákuů  v prěíástupu k uprchlickeámu státusu, á to 

zejmeáná v prěíápádech, kdy s sebou prostáá   existence  ozbrojeneáho konfliktu prěináá sě íá 

obecnou  nejistotu,  cěi  v  prěíápádech,  kdy  jsou  osoby  obeě tmi  nerozlisěujíácíáho  náá silíá 

nebo zuů stánou uveězneěni v oblástech nácháá zejíácíách se mezi váá lcěíácíámi stránámi. Aby 

mohl  byá t  váá lecěnyá   uprchlíák  povázěováán  zá  uprchlíáká  dle  UÁ mluvy,  musíá  totizě   stáá le 

náplně ovát jeden z konvencionáá lníách duů voduů  pronáá sledovááníá, á to pronáá sledovááníá z 

duů voduů   rásovyách,  náá rodnostníách,  náábozěenskyách,  z  duů vodu  prěíáslusěnosti  k  urcěityám 

spolecěenskyám  vrstváám  nebo  zástáávááníá  urcěityách  politickyách  náázoruů .  S  ohledem  ná 

vyásěe uvedeneá  májíá k uprchlickeámu státusu tedy blíázěe osoby, ktereá  utíákájíá z 

konfliktuů  májíácíá etnickyá , náábozěenskyá  nebo politickyá  zááklád.  

Nejednotnáá  interpretáce oduů vodneěneáho stráchu z pronáásledovááníá áplikovánáá  

stáá ty ták muů zěe míát zá náá sledek situáce, ve kteryách by teá  sámeá  osobeě  utíákájíácíá prěed 

ozbrojenyám  konfliktem  v  jednom  stáá teě   uprchlickyá   státus  prěiznáán  byl,  zátíámco  ve 

druheám nikoliv. I v prěíápádeě , zěe by stáá ty vykláádály oduů vodneěnyá  strách z 

pronáá sledovááníá stejnyám zpuů sobem, vsěák znácěnáá  cěáá st váá lecěnyách uprchlíákuů  zuů stáne 

mimo ráámec ochránneáho systeámu UÁ mluvy, á to jednodusěe proto, zěe jejich strách z 

pronáá sledovááníá nemáá  z konvencionáá lníáho hlediská dostátecěnyá  práávníá zááklád.42 

 
41  Váá lecěnyá   uprchlíák  jákozě to  prácovníá  pojem,  kteryám  se  rozumíá  osobá,  kteráá   utíákáá   ze  zemeě   puů vodu  z duů vodu 
ozbrojeneáho  konfliktu  mezináá rodníáho  nebo  vnitrostáá tníáho  chárákteru  á  je  soucěáá stíá  hromádneáho  proudu;  v 
Srov.  HONUSKOVAÁ ,  V.,  FLIÁDROVAÁ ,  E.,  JANKUŮ   L. Dnes  migranti  –  zítra  uprchlíci?  Postavení  migrantů,  kteří 
potřebují ochranu v mezinárodním právu, op. cit. 
42  Srov.  ZOLBERG,  A.  R.,  SUHRKE,  A.,  AGUAYO,  S.  Escape  from  Violence  Conflict  and  the  Refugee  Crisis  in 
Developing World (OUP 1989) s.269.; The UNHCR Guidelines on Internátionál Protection No. 12 on cláims for 
refugee státus reláted to situátions of ármed conflict ánd violence, 2016, HCR/GIP/16/12, cěl.10.; HATHAWAY, 
J.  C.,  á  FOSTER.  M.  The  Law  of  Refugee  Status.  op.  cit.  s.187;  NORTH.  A.  M.,  CHIA.  J.  Towards  Convergence  in 
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1.5 Práávníá záá klád 
Zá  práávníá  zááklád  docěásneá   ochrány  byáváá   trádicěneě   oznácěováán  princip  non-

refoulement.  Nejednáá   se  vsěák  pouze  o  tento  ve  smyslu  cěl.  33  UÁ mluvy,  ále  non-

refoulement jákozěto soubor jednotlivyách prvkuů , ktereá  prěedstávujíá instrumenty ják 

univerzáá lníáho, regionáá lníáho, á náá rodníáho chárákteru, ták rozhodovácíá práxe 

vyákonnyách  orgáánuů   zájisěťujíácíách  áplikáci  teěchto  instrumentuů ,  rozhodovácíá  práxe 

stáá tuů  á v neposledníá rěádeě  obycěejovyá  princip non-refoulement, o jehozě  existenci vsěák 

mezi áutory stáá le pánujíá znácěneá  rozpory.  

1.5.1 Práávníá zááklád docěásneá  ochrány ve smluvníám práávu 

 Non-refoulement podle cěl. 33 UÁ mluvy prěedstávuje povinnost stáá tu jákyámkoliv 

zpuů sobem  nevyhostit  nebo  nenávráá tit  uprchlíáká  ná  hránice  zemíá,  ve  kteryách  by 

jeho  zě ivot  cěi  osobníá  svobodá  byly  ohrozěeny  ná  záákládeě   jeho  rásy,  náábozěenstvíá, 

náá rodnosti,  prěíáslusěnosti  k  urcěiteá   spolecěenskeá   vrstveě   cěi  politickeáho  prěesveědcěeníá. 

Vzhledem k ártikuláci pojmu uprchlíák v jednotneám cěíásle vsěák vyvstááváá  otáázká, zdáli 

je cěl. 33 áplikovátelnyá  tákeá  pro pocěetneě  sě irsěíá kátegorie osob, á to zejmeáná v prěíápádeě  

hromádnyách prěíálivuů  osob. O odpoveědi ná tuto otáá zku nepánuje v odborneá  

verěejnosti obecnáá  shodá, kládneě   se  k níá vyjádrěujíá náprě. Láuterpácht á Bethlehem, 

kterěíá konstátujíá, zěe zneěníá cěl. 33 nikterák neoduů vodně uje vyloucěeníá jeho áplikáce ná 

situáce  hromádneáho  prěíálivu  osob  á  s  ohledem  ná  záá sádníá  vyáznám  tohoto  cěláánku 

spolu s obecneě  humánistickyám zámeěrěeníám UÁ mluvy musíá byá t princip non-

refoulement áplikováán ve vsěech prěíápádech, ve kteryách neníá jeho pouzě itelnost 

vyáslovneě   vyloucěená.  Návíác  tákeá   trefneě   dodáávájíá,  zěe  je  teězěkeá   pochopit,  procě  by  se 

jedno  z  nejduů lezě iteě jsěíách  ustánoveníá  v systeámu  ochrány  uprchlíákuů   vuů bec  nemeě lo 

áplikovát v prěíápádech, kdy je tákovyách osob víáce. 43  

Vzhledem  k  tomu,  zěe  cěl.  33  poskytuje  ochránu  pouze  osobáám,  ktereá   splně ujíá 

pozěádávky definice uprchlíáká podle cěl. 1 A  (2) UÁ mluvy, je pro komplexníá uchopeníá 

principu non-refoulement nutneá  oprěíát se o dálsěíá lidskopráávníá instrumenty, ktereá  ho 

áť jizě  explicitneě  cěi implicitneě  zákotvujíá. CČ l. 33 totizě  nechrááníá osoby, ktereá  nesplně ujíá 

 
Interpretation of the Refugee Convention: A Proposal for the Establishment of an International Judicial 
Commission  for  Refugees.;  UNHCR,  Advisory  Opinion  by  UNHCR  to  the  Tokyo  Bar  Association  on  the  Causal 
Linkage between a 1951 Convention Ground and the Risk of Being Persecuted, 2006, s. 1-2.  v INELI-CIGER, M. 
Temporary protection in law and practice. Op. cit. s. 22-28. 
43 LAUTERPACHT, E., BETHLEHEM, D. The Scope ánd Content of the Principle of Non-Refoulement; EGGLI. A.V. 
Mass Refugee Influx and the Limits of Public International Law. In: INELI-CIGER, M. Temporary protection in law 
and practice. Op. cit. s. 31. 
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byť  jeden  z  pozěádávkuů   UÁ mluvy,  jimizě   jsou:  1)  nácháá zíá  se  mimo  svou  vlást,  2)  máá  

opráávneěneá  obávy z pronáá sledovááníá 3) tyto opráávneěneá  obávy májíá puů vod v 

rásovyách, náá rodnostníách nebo náábozěenskyách duů vodech, prěíáslusěnosti k urcěityám 

spolecěenskyám vrstváám nebo i zástáávááníá urcěityách politickyách náá zoruů  4) je 

neschopná  prěijmout  nebo  vzhledem  k  uvedenyám  obáváám  odmíátáá   ochránu  sveá  

vlásti, toteázě  plátíá v prěíápádeě  osob bez stáá tníá prěíáslusěnosti nácháá zejíácíá se mimo zemi 

sveáho  dosávádníáho  pobytu  náá sledkem  shorá  zmíáneěnyách  udáá lostíá  á  vzhledem  k 

uvedenyám obáváám se tám nechce nebo nemuů zěe vráá tit. Dálsěíám personáá lníám 

omezeníám je tákeá  cěl. 33 odst. 2 UÁ mluvy, kteryá  ze sveá  áplikáce vylucěuje 

konvencionáá lníá uprchlíáky, kterěíá z váá zěnyách duů voduů  mohou byá t povázěovááni zá 

nebezpecěneá ,  nebo  kterěíá  poteá ,  co  byli  usveědcěeni  konecěnyám  rozsudkem  ze  zvláá sěteě  

záá vázěneáho trestneáho cěinu, prěedstávujíá nebezpecěíá pro spolecěnost teá to zemeě . 

Princip  non-refoulement  ve  sveá   plneá   podobeě   máá   vsěák  dáleko  sě irsěíá  rozsáh. 

Prěedstávuje totizě  povinnost stáá tuů  nenávráá tit á poskytnout ochránu osobáám 

prchájíácíám prěed pronáá sledovááníám, mucěeníám, nelidskyám á ponizěujíácíám zácháá zeníám 

nebo trestem, stejneě  ták jáko prěed záá sáhem do jejich zě ivotá á teě lesneá  integrity. Táto 

povinnost se prěitom nevztáhuje pouze ná uprchlíáky, ále ná vsěechny osoby, ktereá  se 

z teěchto duů voduů  nácháá zejíá v nebezpecěíá á potrěebujíá ochránu. Instrumenty, ktereá  tuto 

povinnost  ná  mezináá rodneěpráávníá  uá rovni  zákotvujíá,  jsou  jmenoviteě   zejmeáná  cěl.  3 

UÁ mluvy  proti  mucěeníá  á  jineámu  kruteámu,  nelidskeámu  cěi  ponizěujíácíámu  zácháá zeníá 

nebo trestááníá, cěl. 7 Mezináá rodníáho páktu o obcěánskyách á politickyách práávech á cěl. 3 

Evropskeá  uá mluvy o ochráneě  lidskyách prááv á záákládníách svobod. 

1.5.1.1 Čl. 3 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 
zacházení nebo trestání 

Princip non-refoulement v CAT vyplyáváá  z cěl. 3 odst. 1, kteryá  stánovíá, že „žádný 

stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, nevypoví, nevrátí či nevydá osobu jinému 

státu,  jsou-li  vážné  důvody  se  domnívat,  že  by  jí  v  něm  hrozilo  nebezpečí  mučení.“ 

Duů lezě ityám rysem tohoto právidlá, kteryá  ho mimo jineá  odlisěuje od cěl. 33 UÁ mluvy, je 

stánoveníá jákeákoli osoby jákozěto ádresáá tá. Prěi definovááníá pojmu mucěeníá v cěl. 1  (1) 

vsěák nálezneme duů lezě iteá  omezeníá, ktereá  se k non-refoulement podle cěl. 3 váá zěe, á to 

sice  omezeníá  tyákájíácíá  se  puů vodce  dáneáho  mucěeníá.  K  ochráneě   osoby  podle  CAT  je 

totizě   trěebá,  áby  bylo  puů sobeno  verěejnyám  cěinitelem  nebo  jinou  osobou  jednájíácíá  z 



18 
 

uá rěedníáho  poveěrěeníá  nebo  z  jejich  podneě tu  cěi  s  jejich  souhlásem  ucěineěnyám  buď 

vyáslovneě  ánebo mlcěky. Pokud tedy puů vodcem mucěeníá neníá tákováá to osobá, 

ochránnyá  mechánismus 44 CAT se neáplikuje. I prěes zmíáneěneá  omezeníá je vsěák táto 

uá prává  duů lezě ityám  stávebníám  kámenem  systeámu  mezináá rodníá  ochrány,  á  to  vedle 

konvencionáá lníách  uprchlíákuů   i  pro  neěktereá   kátegorie  uprchlíákuů   neprávyách,  náprě. 

osoby prchájíácíá prěed ozbrojenyám konfliktem. 

1.5.1.2 Čl. 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

Mezináá rodníá pákt o obcěánskyách á politickyách práávech  (dáá le ICCPR) ve sveám 

cěl.  7 stánovíá, zěe  „nikdo nesmí být mučen nebo podroben  krutému, nelidskému nebo 

ponižujícímu  zacházení  nebo  trestu.  Zvláště  nebude  nikdo  bez  svého  svobodného 

souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům.“ Princip non-refoulement 

v  tomto  cěláánku  sice  explicitneě   zákotven  neníá,  je  vsěák  dovozováán  z  rozhodovácíá 

cěinnosti  Vyáboru  pro  lidskáá   práává    (dáá le  HCR),  jákozěto  vyákonneáho  orgáánu  ICCPR, 

jehozě   rozhodovácíá  cěinnost  je  tákeá   steězěejníá  pro  vyáklád  sámotneáho  pojmu  mucěeníá, 

kruteáho, nelidskeáho nebo ponizěujíácíáho zácháá zeníá v kontextu ICCPR.  

V roce 2004 byl HCR zverěejneěn Generál Comment cě. 31, v neěmzě  se prohlásěuje, 

zěe záávázek stáá tuů  zákotvenyá  v cěl. 2 ICCPR, á sice „respektovat práva uznaná v tomto 

Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na území podléhajícím jejich jurisdikci, 

v sobě obsahuje povinnost nevydat, nevyhostit, nevykázat či jinak neodsunout osobu 

ze svého území, pokud tu jsou závažné důvody předpokládat, že jí hrozí 

nenapravitelná  újma,  jako  ta  předpokládaná  čl.  6  a  7  ICCPR,45  a  to  jak  v  zemi,  do 

které  by  byla osoba  odsunuta,  tak  v  zemi,  do  které  by  z této  první  země  mohla  být 

odsunuta následně.“46 Zájíámávyám se jevíá poznátek Goodwin-Gill á McAdáme, kterěíá v 

souvislosti  s vyásěe  uvedenyám  konstátujíá,  zěe  z  Generál  Comments  á  rozhodovácíá 

 
44  Ochránnyá   mechánismus  spádáá   do  právomoci  Vyáboru  proti  mucěeníá  (dáá le  CAT),  kteryá   záhájuje  rě íázeníá  proti 
dotcěeneámu stáá tu ná podneě t jednotlivce nebo ná podneě t stáá tu jineáho. K tomu, áby mohlo byá t rěíázeníá proti stáá tu 
vedeno  je  vsěák  nezbytneá ,  áby  tento  ucěinil  prohláá sěeníá  podle  cěl.  22  UÁ mluvy  proti  mucěeníá,  zěe  prěíáslusěnost  CAT 
prě ijíámáá . CAT prěitom prě ikrocěíá k áplikáci cěl. 3 UÁ mluvy proti mucěeníá v prěíápádeě , zěe je nebezpecěíá mucěeníá 
prěedvíádátelneá , reáá lneá , individuálizováneá  á jde v dáneám prěíápádeě  nád ráámec pouheá  domneěnky cěi podezrěeníá. 
45 CČ l. 6 Práá vo ná zě ivot; cěl. 7 Záá káz mucěeníá, kruteáho, nelidskeáho nebo ponizěujíácíáho zácháá zeníá á trestu. 
46 UN Humán Rights Committee (HRC), Generál comment no. 31 [80], The náture of the generál legál obligátion 
imposed on Státes Párties to the Covenánt, 26 Máy 2004, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, cěl. 12. 
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práxe HCR vyplyáváá , zěe odsunutíá osoby, ktereá  by meě lo zá náásledek reáá lneá  nebezpecěíá 

porusěeníá jákeáhokoli cěláánku ICCPR muů zěe míát v podstáteě  pováhu refoulement.47 

1.5.1.3 Čl.3 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 

CČl. 3 ve spojeníá s cěl. 1 Evropskeá  uá mluvy stánovíá, zěe smluvníá strány prěiznáávájíá 

kázědeámu,  kdo  podleáháá   jejich  jurisdikci,  práává  á  svobody  uvedeneá   v  Hláveě   I  teá to 

UÁ mluvy  á  nikdo  nesmíá  byát  mucěen  nebo  podrobováán  nelidskeámu  cěi  ponizěujíácíámu 

zácháázeníá  ánebo  trestu.  Stejneě   ták  jáko  v  ICCPR  neníá  v  Evropskeá   uá mluveě   princip 

non-refoulement vyáslovneě  stánoven. Obdobnou je tákeá  skupiná ádresáá tuů  – ochráná 

je  tu  poskytovááná  vsěem  osobáám  á  jednáá   se  ták  o  klíácěovou  soucěáá st  ochrány  osob 

prěed návráá ceníám do zemeě , kde by jim hrozilo jednááníá v rozporu s cěl. 3.  

Princip non-refoulement se v souvislosti s cěl. 3 Evropskeá  uá mluvy odvozuje z 

rozsááhleá   judikátury  ESLP,  jákozěto  vyáznámneáho  soudníáho  orgáánu  dohlíázěejíácíáho  ná 

dodrzěovááníá povinnostíá á respektovááníá prááv v Evropskeá  uá mluveě  obsázěenyách. 

Povinnost smluvníách strán váázě íácíá se k principu non-refoulement odstártovál 

rozsudek  Soering  v.  Spojené  království,  v  neěmzě     ESLP  judikovál,  zěe  cěl.  3  Evropskeá  

uá mluvy  je  áplikovátelnyá   ve  vsěech  prěíápádech,  ve  kteryách  jsou  záávázěneá   duů vody  se 

domníávát,  zěe  by  návráá cenáá   osobá  bylá  v  zemi  prěijetíá  vystávená  reáá lneámu  riziku 

zácháázeníá v rozporu s cěl. 3. Tíámto rozsudkem byl cěl. 3 prěiznáán exteritoriáá lníá uá cěinek, 

jenzě  spocěíáváá  v odpoveědnosti stáá tu v prěíápádeě , zěe osobu veědomeě  vráá tit do zemeě , kde 

jíá hrozíá mucěeníá, nelidskeá  cěi ponizěujíácíá zácháá zeníá. V tákoveám prěíápádeě  se pák ná stáá t 

hledíá ták, jáko by se jednááníá dopustil on sáám.48 Táto mysělenká vyplyáváá  z 

árgumentáce  ESLP,  podle  ktereá   ábsolutníá  pováhá  záákázu  obsázěeneáho  v  cěl.  3  ve 

spojeníá  s  cěl.  1549  odráázě íá  jednu  ze  záákládníách  hodnot  demokrátickyách  spolecěnostíá 

tvorěíácíách Rádu Evropy. Vzhledem k teá to obecneě  uznááváneá  pováze by ták bylo vyásěe 

uvedeneá  jednááníá steězě íá v souládu s hodnotámi v Evropskeá  uá mluveě  zákotvenyámi.50 

Mezi  dálsěíá  vyáznámneá   rozsudky  ESLP,  ktereá   stánovíá  rozsáh  non-refoulement 

dle cěl. 3 Evropskeá  uá mluvy jsou rozsudky Salah Sheik v. Nizozemí 51 á NA v. Spojené 

 
47  Srov.  GOODWIN-GILL,  G. S.,  MCADAM,  J.  The  Refugee  in  International  Law  (3rd  edn,  OUP  2007)  s.  290.  In: 
INELI-CIGER, M. Temporary protection in law and practice. Op. cit. s. 54. 
48 BENAÁ K. J. Přístup žadatelů o azyl k Ústavnímu soudu; Dny práá vá – 2010 – Dáys of Láw, 1. edn. Brno: Másáryk 
University, 2010. s. 5. 
49 Záá káz odchyá leníá se od záá vázkuů  stánovenyách cěl. 3.  
50 Rozsudek ESLP ve veě ci Soering v. Spojeneá  kráá lovstvíá, 7. 7. 1989, stíázěnost cě. 14038/88. 
51 Rozsudek ESLP ve veě ci Sáláh Sheekh v. Nizozemíá, 11.1. 2007, stíázěnost cě. 1948/04. 
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království.52 Tyto rozsudky zobrázujíá postoj ESLP, podle ktereáho muů zěe osobeě  hrozit 

nebezpecěíá mucěeníá, nelidskeáho cěi ponizěujíácíáho zácháázeníá ná záákládeě  pouheá  

prěíáslusěnosti k urcěiteá  skupineě  cěi pobytu v míásteě  s vyáskytem vysokeáho stupneě  náá silíá. 

V rozsudku Hirsi Jamaa a ostatní v. Itálie zás ESLP dovodil, zěe zádrzěeníá 

potenciáá lníách zěádáteluů  o mezináá rodníá ochránu ná volneám morěi á jejich návrááceníá 

do zemeě , kde by jim hrozilo nebezpecěíá mucěeníá, nelidskeáho nebo ponizěujíácíáho 

zácháázeníá nebo trestu, muů zěe prěedstávovát porusěeníá cěl. 3 Evropskeá  uá mluvy.53 

Vzhledem  k  funkci  institutu  docěásneá   ochrány,  jákozěto  náá stroje  ochrány  pro 

osoby prchájíácíá prěed pronáá sledovááníám, mucěeníám, nelidskyám cěi ponizěujíácíám 

zácháázeníám ánebo trestem, lze z rozsáhu principu non-refoulement ve shorá 

uvedenyách mezináá rodneěpráávníách instrumentech dojíát k zááveěru o práávníám záákládu 

institutu docěásneá  ochrány v kontextu smluvníáho práává. Prvníám stávebníám 

kámenem  je  cěl.  33  UÁ mluvy,  kteryá   vsěák  i  v  prěíápádeě   jeho  pouzě itelnosti  v  situácíách 

hromádneáho  prěíálivu  osob,  neposkytuje  ochránu  osobáám,  jejichzě   potrěebá  ochrány 

nespádáá   pod  neěkteryá   z  duů voduů   vypocětenyách  v  definici  uprchlíáká  podle  cěl.  1  A 

UÁ mluvy, stejneě  ták jáko osobáám vyloucěenyám z áplikáce tohoto principu ná záákládeě  

cěl.  33  odst.  2  UÁ mluvy.  I  prěes  táto  omezeníá  vsěák  lze  cěl.  33  UÁ mluvy  bezpochyby 

povázěovát  zá  strěedobod  povinnosti  stáá tuů  poskytnout  ochránu  osobáám  prchájíácíám 

prěed pronáá sledovááníám, mucěeníám, nelidskyám cěi ponizěujíácíám zácháá zeníám nebo 

trestem, stejneě  ták jáko osobáám, ktereá  se nácháá zejíá v nebezpecěíá uá jmy ná zě ivoteě  cěi 

teě lesneá  integriteě . Zá uá cěelem vyplneěníá mezer ochrány prěed refoulement podle 

UÁ mluvy ták vystupujíá do poprěedíá ostátníá smluvníá instrumenty, á to jmenoviteě  CAT, 

ICCPR á Evropskáá  uá mluvá. Spolecěnyám znákem teěchto instrumentuů  je jejich 

vsěeobjíámájíácíá osobníá rozsáh. Ochrány poskytováneá  teěmito instrumenty se ták muů zěe 

dovoláávát kdokoli, komu by v prěíápádeě  vyhosěteěníá, návráá ceníá, cěi jineáho odsunutíá zá 

hránice dáneáho stáá tu hrozilo nebezpecěíá mucěeníá, nelidskeáho cěi ponizěujíácíáho 

zácháázeníá nebo trestu. Dálsě íám spolecěnyám rysem teěchto instrumentuů  je jejich 

zpuů sobilost  poskytnout ochránu osobáám z  vyásěe  uvedenyách duů voduů  prchájíácíám ze 

zemíá, ktereá  UÁ mluvu dosud nerátifikovály, nebo ktereá  si prěi jejíá rátifikáci vyhrádily 

duů lezě iteá  vyá jimky. Trěetíám spolecěnyám znákem teěchto zmíáneěnyách je monitoring, 

ktereámu podleáháá  implementáce á náá sledneá  áplikáce jejich ustánoveníá soudníámi cěi 
 

52 Rozsudek ESLP ve veě ci NA v. Spojeneá  kráá lovstvíá, 17. 7. 2008, stíázěnost cě. 25904/07. 
53 Rozsudek ESLP ve veě ci Hirsi Jámáá á dálsěíá v. Itáá lie, 23. 2. 2012, stíázěnost cě. 27765/09. 
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quási-soudníámi orgáány. V tomto ohledu áutorká prááce spátrěuje vyáznámnyá  

nedostátek  v  konstrukci  UÁ mluvy,  jelikozě   ábsence  kontrolníáho  orgáánu,  ve  smyslu 

orgáánu,  kteryá   prěijíámáá   stíázěnosti  tyákájíácíá  se  porusěeníá  prááv  jíá  zárucěenyách,  znácěneě  

snizěuje fáktickyá  stándárd ochrány,  kteryá  tento instrument stánovíá. Dálsěíá  vyáhodou 

ochrány prěed refoulement pomocíá teěchto instrumentuů  oproti cěl. 33 UÁ mluvy je tákeá  

fákt, zěe se jednáá  o ustánoveníá ábsolutneě  nederogovátelneá , 54 á to tedy i v prěíápádech 

hromádneáho prěíálivu osob. Otáá zká derogovátelnosti cěl. 33 UÁ mluvy bude podrobená 

dálsě íámu zkoumááníá v kápitole cě. 1.7. 

Vzhledem k vyásěe uvedeneámu lze konstátovát, zěe uvedenáá  ustánoveníá UÁ mluvy, 

CAT, ICCPR á Evropskeá  uá mluvy prěedstávujíá práávníá zááklád docěásneá  ochrány 

v oblásti smluvníáho práává.  

Je  duů lezě iteá   si  vsěák  uveědomit,  zěe  ádresáá ty  ochrány  podle  vyásěe  uvedenyách 

ustánoveníá zákázujíácíá refoulement jsou jen ti, kteryám po návráá ceníá do zemeě  hrozíá 

mucěeníá,  nelidskeá   nebo  ponizěujíácíá  zácháá zeníá.  Z  tohoto  duů vodu  neěktereá   kátegorie 

osob  potrěebnyách  ochrány  pod  vyásěe  uvedenáá   ustánoveníá  UÁ mluvy,  CAT,  ICPR  á 

Evropskeá  uá mluvy nespádájíá. Teěmito osobámi jsou jmenoviteě  náprě. migránti 

environmentáá lníá. Z tohoto duů vodu je nutneá  dáá le prozkoumát, zdáli je mozěneá  práávníá 

zááklád institutu docěásneá  ochrány mimo smluvníá práávo hledát i v práávu 

obycěejoveám. 

1.5.2 Práávníá zááklád docěásneá  ochrány v obycěejoveám práávu 

Otáá zká existence cěi neexistence obycěejoveáho právidlá v mezináá rodníám práávu 

je  záákládníám  prěedpokládem  pro  vymezeníá  subjektuů ,  ktereá   jsou  povinny  se  tíámto 

právidlem rěíádit. Obycěejoveá  právidlo totizě  závázuje nejen stáá ty, ktereá  jsou signátáá rěi 

mezináá rodníách uá mluv obsáhujíácíách prěíáslusěneá  právidlo, ále musíá se jíám rěíádit 

vsěechny  stáá ty  bez  vyá jimky.  Pro  existenci  obycěejoveáho  právidlá,  jákozěto  normy 

obecneě  záávázneá , je dle náuky mezináá rodníáho práává nutnáá  existence dvou 

konstitutivníách  prvkuů -  opinio  iuris  (prvek  subjektivníá)  á  usus  longaevus    (prvek 

máteriáá lníá). Usus longaevus prěedstávuje kválifikovánou práxi subjektuů  

mezináá rodníáho práává, zátíámco opinio iuris je prěesveědcěeníám subjektuů  

mezináá rodníáho práává o práávníá záá váznosti právidlá chovááníá.  

 
54CČ l. 4 odst. 2 CCPR; cěl. 2 odst. 2 CAT; cěl. 15 odst. 2 Evropskeá  uá mluvy. 
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Ják bude vylozěeno níázěe, v kontextu docěásneá  ochrány jsou podle Ineli-Ciger M. 

teěmito  obycěejovyámi  právidly,  ktereá   jsou  zpuů sobileá   tvorěit  jejíá  zááklád,  princip  non-

refoulement á princip docěásneáho uá tocěisěteě . 

1.5.2.1 Obyčejový princip non-refoulement 

Obycěejováá  pováhá principu non-refoulement je po dlouhou dobu stáá le 

prěedmeětem  sporuů .  Rozsudek  MSD  Pevninská  mělčina  Severního  moře  ke  vzniku 

obycěejoveáho  právidlá  stánovíá,  zěe  práxe  stáá tuů   musíá  byá t  jednák  rozsááhláá ,  jednák 

skutecěneě  jednotnáá  (uniformníá), á musíá z níá vyplyávát vsěeobecneá  uznááníá, zěe je 

vyárázem  práávníáho  právidlá  nebo  práávníáho  záávázku.  Chovááníá  stáá tuů   musíá  tedy  byá t 

vzhledem  ke  sveámu  chárákteru  cěi  zpuů sobu  provedeníá  duů kázem  prěesveědcěeníá,  zěe 

tákováá   práxe  je  povázěovááná  zá  zááváznou  z duů vodu  existence  práávníáho  právidlá, 

ktereá  tákoveá  chovááníá vyzěáduje.55 

 Princip non-refoulement je vedle shorá uvedenyách ustánoveníá UÁ mluvy, CAT, 

ICCPR á Evropskeá  uá mluvy zákotven v rěádeě  dálsě íách mezináá rodníách, 

supránácionáá lníách á regionáá lníách instrumentuů .56 Jáko steězěejníá árgument pro 

existenci tohoto obycěejoveáho principu áutorká prááce vníámáá  skutecěnost, zěe 170 ze 

189  stáá tuů ,  tj.  ási  90  %  cělenuů   UN  bylo  stránou  álesponě   jednoho  mezináá rodníáho 

instrumentu,  do  ktereáho  je  princip  non-refoulement  inkorporováán.  Ze  zbylyách  19 

cělenuů  pák 7 z nich bylo cělenem UN v roce 1967, kdy ná puů deě  Válneáho shromáázědeěníá 

dosělo k prěijetíá Dekláráce o uá zemníám ázylu, kteráá  mimo jineá  ustánoveníá váázě íácíá se k 

non-refoulement  tákeá   obsáhuje  á  vzhledem  k  tomu,  zěe  tyto  stáá ty  proti  principu 

neprojevily  zěáádnyá   odpor,  lze  jejich  postoj  povázěovát  zá  souhlásnyá .  Co  se  tyákáá  

ostátníách 12 cělenuů , ktereá  nejsou stránou zěáádneáho instrumentu zákotvujíácíáho  non-

refoulement,  áni  jeden  z  teěchto  neprojevil  s  ohledem  ná  dányá   princip  jákeákoli 

nesouhlásneá   stánovisko.57  Jáko  podpuů rnyá   árgument  muů zěe  poslouzě it  tákeá   fákt,  zěe 

ustánoveníá  tyákájíácíá  se  refoulement  násě lá  sveá   míásto  ve  vnitrostáá tníách  legislátiváá ch 

víáce nezě  125 stáá tuů .  
 

55 Rozsudek MSD Pevninskáá  meě lcěiná Severníáho morěe, SRN v. Dáánsko á SRN v. Nizozemsko z 20. uá norá 1969. 
CČeskyá  prěeklád srov. SČTURMA, P. á kol. Cásebook: Vyábeě r prěíápáduů  z mezináá rodníáho práá vá verěejneáho. Práhá: 
Univerzitá Kárlová v Práze, Práá vnickáá  fákultá, 2010, s. 60-62. 
56 UÁ mluvá OAJ o specifickyách áspektech uprchlictvíá v Africe; Kártáá genskáá  dekláráce o uprchlíácíách; Bángkokskeá  
principy  o  postáveníá  á  zácháá zeníá  s  uprchlíáky;  Americkáá   uá mluvá  o  lidskyách  práá vech;  Listiná  záákládníách  práá v 
Evropskeá  Unie; Smeěrnice o docěásneá  ochráneě  á dálsěíá. 
57 LAUTERPACHT,  H.,  BETHLEHEM,  D.  The  scope  and  content  of  the  principle  of  non-refoulement:  Opinion  in 
FELLER, TUÜ RK, V., NICHOLSON, F. Refugee Protection in International Law, UNHCR´s Globál Consultátions on 
Internátionál Protection, CUP 2003; s. 141, 147. 
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Opácěnyá  postoj odmíátájíácíá existenci tohoto obycěejoveáho právidlá zástáávájíá 

náprě. Háilbronner á Hátháwáy, kterěíá poukázujíá ná oblásti Asie, Strěedníáho vyáchodu á 

nerátifikáci UÁ mluvy ze strány stáá tuů  v teěchto regionech. Vzhledem ke shorá uvedeneá  

bilánci se vsěák dle áutorcěiná náá zoru jednáá  o árgument nedostátecěnyá , jelikozě  

UÁ mluvá  neníá  jedinyám  instrumentem  mezináá rodníáho  práává,  kteryá   by  princip  non-

refoulement  zákotvovál-  85  %  stáá tuů   Strěedníáho  vyáchodu  á  teámeěrě  70  %  ásijskyách 

stáá tuů  je stránou CAT, zátíámco 85 % stáá tuů  Strěedníáho vyáchodu á 80 % ásijskyách stáá tuů  

jsou stránou ICCPR. 58 K  posíáleníá  tohoto árgumentu návíác Ineli-Cíger dodááváá , zěe  v 

teěchto regionech existujíá dveě  soft law uá mluvy, ktereá  princip non-refoulement 

zákotvujíá.  Teěmito  jsou  jmenoviteě   Bangkokské  principy  o  postavení  a  zacházení  s 

uprchlíky  á  Arabská  charta  lidských  práv.  Po  prozkoumááníá  rozsááhleá   árgumentáce 

Ineli-Ciger  M.  se,  ve  sveě tle  jejíách  árgumentuů ,  prěiklááníám  k  postoji,  kteryá   existenci 

tohoto obycěejoveáho právidlá potvrzuje. 59 Dle vyásěe zmíáneěneá  áutorky ták obycěejovyá  

princip non-refoulement poskytuje osobáám ochránu prěed návráá ceníám do zemeě , kde 

by jejich zě ivot cěi svobodá bylá ohrozěená z duů vodu jejich rásy, náábozěenstvíá, 

náá rodnosti, prěíáslusěnosti k urcěiteá  sociáá lníá skupineě  nebo zástáávááníá politickyách 

náá zoruů , stejneě  ták, jáko chrááníá osoby prěed návrááceníám do zemeě , kde by jim hrozilo 

mucěeníá. 

Prěesnyá  rozsáh tohoto obycěejoveáho principu vsěák neníá zcelá znáám. Otáá zkou je, 

kteráá   ustánoveníá  mezináá rodníách  instrumentuů   jákozěto  cěáá stíá,  ze  kteryách  se  princip 

non-refoulement skláádáá , lze povázěovát zá ustánoveníá normotvornáá . Rozsáhem 

obycěejoveá  normy non-refoulement se zábyáválá Honuskováá  V., kteráá  v otáá zce opinio 

iuris stánovíá, zěe zá dostátecěneě  urcěiteá  á tedy obycěejotvorneá  lze povázěovát 

ustánoveníá CAT á ICCPR, zátíámco u UÁ mluvy lze míát s ohledem ná odst. 2 cěl. 33 jisteá  

pochybnosti.  Vzhledem  k tomu,  zěe  non-refoulement  je  v jednotlivyách  smluvníách 

instrumentech definováán odlisěneě , Honuskováá  nácháá zíá mezi teěmito rozdíálnyámi 

duů vody  pro  nenávráceníá  urcěiteá   „tvrdeá   jáádro“,  ktereá   je  ve  vsěech  smlouváá ch  áť  jizě  

explicitneě  nebo implicitneě  obsázěeno. Tíámto tzv. tvrdyám jáádrem je povinnost 

nenávrácet  osobu  tám,  kde  by  jíá  hrozilo  nebezpecěíá  mucěeníá.  V nááváznosti  ná  toto 

zjisěteěníá  pák  lze,  vzhledem  ke  sveámu  vyáskytu  ve  vsěech  relevántníách  smluvníách 

 
58  Srov.  KALIN  et  ál.;  HAILBRONNER.  K.;  HATHAWAY,  In:  INELI-CIGER,  M.,  Temporary  protection  in  law  and 
practice, Op. cit. s. 66.-67. 
59 Ibid. s. 62.-71. 
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instrumentech, minimáá lníá rozsáh obycěejoveá  normy non-refoulement spátrěovát 

prááveě  v povinnost nenávráceníá osoby tám, kde by jíá hrozilo nebezpecěíá mucěeníá.60 

Z duů vodu neexistence univerzáá lníáho vymezeníá rozsáhu obycěejoveá  pováhy 

principu nenávráceníá se jevíá duů lezě itou otáá zká, zdáli tento chrááníá tákeá  sěirsěíá 

kátegorie  osob,  á  to  zejmeáná  osoby  prchájíácíá  prěed  nelidskyám  nebo  ponizěujíácíám 

zácháázeníám ánebo osoby, kteryám hrozíá uá jmá ná zě ivoteě  á teě lesneá  integriteě . 

Vzhledem k teěmto otáá zkáám je nutneá  si ujásnit, zdáli tyto prěíápádneá  mezery mohou 

byá t vyplneěny jinyám principem obycěejoveáho práává, á to principem docěásneáho 

uá tocěisěteě . 

1.5.2.2 Obyčejový princip dočasného útočiště  (temporary refuge) 

Ná  rozdíál  od  principu  non-refoulement,  o  jehozě   obycěejoveá   pováze  pánujíá  znácěneá  

rozpory, je ná princip docěásneáho uá tocěisěteě  dlouhodobeě  náhlíázěeno jáko ná 

mezináá rodneěpráávníá obycěej, jehozě  rozsáh je v porovnááníá s obycěejovyám non-

refoulement znátelneě  sěirsě íá.  Jizě  v roce 1985 Perluss á Hártmánn61 uvedly, zěe 

docěásneá   uá tocěisěteě   jákozěto  obycěejováá   normá,  ukláádáá   stáá tuů m  povinnost  zdrzěet  se 

návráceníá cizíách stáá tníách prěíáslusěníákuů  nácháá zejíácíách se ná jejich uá zemíá zpeě t do vlásti, 

pokud  je  duů vodem  jejich  uá teěku  vyáskyt  vsěeobecneáho  náá silíá,  cěi  jineá   bezprostrěedníá 

ohrozěeníá jejich zě ivotá á bezpecěnosti z duů vodu vnitrostáá tníáho ozbrojeneáho 

konfliktu. V kontextu vyásěe uvedeneáho obycěejovou pováhu docěásneáho uá tocěisěteě  

potvrdil i Goodwin-Gill,62 kteryá  uváádíá, zěe v kontextu principu docěásneáho uá tocěisěteě  se 

jednáá  o záá sádníá posun v uá cěinneá  ochráneě  osob vysíádlenyách v duů sledku ozbrojeneáho 

konfliktu, rozsááhleáho porusěovááníá lidskyách prááv nebo vsěeobecneáho náá silíá 

nerozlisěujíácíá  pováhy.  Návíác  dodááváá ,  zěe  princip  docěásneáho  uá tocěisěteě ,  s  ohledem  ná 

obeě  kriteáriá potrěebnáá  pro vznik mezináá rodníáho obycěeje, rozhodneě  spádáá  do oblásti 

obycěejoveáho mezináá rodníáho práává. Podle Lámbert63 zás princip docěásneáho 

uá tocěisěteě   ukláádáá   stáá tuů m  povinnost  prěijmout  osoby  ná  sveá   uá zemíá,  á  to  ná  cěásoveě  

omezenou dobu, á poskytnout jim urcěitáá  záákládníá práává vcěetneě  non-refoulement á 

 
60 HONUSKOVAÁ , V., SCHEU H. C, FLIÁDROVAÁ  E. Ochrana mořské hranice států Evropské unie v kontextu principu 
nenavracení. Práhá: Univerzitá Kárlová v Práze, Práá vnickáá  fákultá., 2016. s. 16-19. 
61 PERLUSS. D., á HARTMAN. J. F., Temporary Refuge: Emergence of a Customary Norm; GOODWIN-GILL. Non-
refoulement. Temporary Refuge, and the New Asylum Seekers; LAMBERT, H. Temporary Refuge from War: 
Customary international Law and the Syrian Conflict. In: INELI-CIGER, M. Temporary protection in law and 
practice. Op. cit. s. 72. 
62 Ibid.  
63 Ibid. 
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záákládníách  sociáá lneě -ekonomickyách  prááv  do  doby,  nezě   bude  mozěneá   zájistit  jineá   á 

deá letrvájíácíá rěesěeníá. 

Z vyásěe uvedeneáho vyplyáváá , zěe prěedpokládem pro áplikáci obycěejoveá  normy 

docěásneáho uá tocěisěteě  je bezprostrěedníá ohrozěeníá zě ivotá nebo teě lesneá  integrity 

chrááneěneá   osoby.  Puů vodcem  tohoto  ohrozěeníá  prěitom  muů zěe  byá t  ozbrojenyá   konflikt, 

náá silíá cěi systemátickeá  porusěovááníá lidskyách prááv uskutecěneěneá  ve formeě  

pronáá sledovááníá, mucěeníá nebo nelidskeáho á ponizěujíácíáho zácháá zeníá. Ná princip 

docěásneáho uá tocěisěteě  by vsěák v kontextu non-refoulement rozhodneě   nemeě lo byá t 

náhlíázěeno  jáko  ná  sámostátnyá   koncept,  od  non-refoulement  zcelá  oddeě lenyá ,  ále 

náopák  spíásěe  jáko  ná  jeho  doplneěníá.  Princip  docěásneáho  uá tocěisěteě   totizě   nád  ráámec 

nenávráceníá  obsáhuje dálsě íá  povinnost, á  sice povinnost  stáá tuů  sousedíácíách se  zemíá 

puů vodu prěijmout ná sveá  uá zemíá osoby, ktereá  prchájíá prěed nebezpecěíám 

bezprostrěedníá uá jmy ná jejich zě ivoteě  cěi teě lesneá  integriteě . Povinnost prěijmout osoby 

ná sveá  uá zemíá je vyjáádrěená náprě. v ExCom Conclusion No. 22 (XXXII), ktereá  stánovíá, 

zěe „v situacích hromadného přílivu osob potřebných ochrany by tyto měly být přijaty 

na území státu, ve kterém jako první žádají o ochranu. Pokud stát tyto osoby nemůže 

přijmout na delší dobu, měl by je vždy přijmout alespoň dočasně.“64 

Docěásneá  uá tocěisěteě  je tedy obycěejovou normou, kteráá  ukláádáá  stáá tuů m povinnost 

nenávráá tit osoby ná uá zemíá stáá tuů , kde by jim hrozilá bezprostrěedníá uá jmá ná zě ivoteě  

nebo  teě lesneá   integriteě .  Ve  spojeníá  s obycěejovou  normou  non-refoulement  ták  lze 

uzávrěíát, zěe tyto dveě  normy spolecěneě  tvorěíá práávníá zááklád docěásneá  ochrány v oblásti 

obycěejoveáho práává, á to vzhledem k tomu, zěe chrááníá osoby prchájíácíá prěed 

nouzovyámi situácemi záhrnujíácíámi ozbrojeneá  konflikty, ákty náá silíá s sěirokyám 

rozsáhem  á  porusěovááníá  lidskyách  prááv,  á  to  prěed  návráá ceníám  do  zemíá,  kde  by  jim 

hrozilo nebezpecěíá pronáásledovááníá, mucěeníá nebo bezprostrěedníá uá jmá ná jejich 

zě ivoteě  cěi teě lesneá  integriteě . 

V otáá zce práávníáho záákládu institutu docěásneá  ochrány lze relevántníá zdroje rozdeě lit 

ná ty, ktereá   náá lezě íá  do oblásti  práává smluvníáho, á  ná ty náá lezěejíácíá do oblásti  práává 

obycěejoveáho. Zá práávníá zááklád v oblásti smluvníáho práává byly spolu s dálsěíámi 

 
64 Executive Committee of the High Commissioner’s Prográmme Conclusion No. 22 (XXXII) cěl. II A) bod 1, 
z 21.10.1981. 
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identifikováány zejm. cěl. 33 UÁ mluvy, cěl. 3 CAT, cěl. 7 ICCPR á cěl. 3 Evropskeá  uá mluvy, 

zátíámco v oblásti práává obycěejoveáho jsou to princip non-refoulement, kteryá  je 

doplneěn o princip docěásneáho uá tocěisěteě .65 

1.6 Práává prěíájemcuů  docěásneá  ochrány 

Práává prěíájemcuů  docěásneá  ochrány á k nim váázě íácíá se stándárd zácháázeníá  

(standard of treatment) vykázuje v ruů znyách stáá tech sveětá vyáznámneá  rozdíály, 

prěicěemzě   ruů znorodeá   prěíástupy  se  tyákájíá  vsěech  duů lezě ityách  otáá zek  od  zámeěstnánosti, 

vzdeě láá vááníá, bydleníá, sociáá lníá politiky ázě  po jednotu rodiny. 66 V neěkteryách uá práváá ch 

je  prěíájemcuů m  docěásneá  ochrány  prěiznááváán  srovnátelnyá   stándárd  zácháázeníá  jáko  je 

tomu v prěíápádeě   uprchlíákuů   konvencionáá lníách, v jinyách prěíápádech se  zás  prěijíámájíácíá 

stáá ty snázě íá zpomálit ásimilácěníá tendence nebo omezit dopád ná vnitrostáá tníá 

ekonomiku pomocíá prěekáá zěek prěíástupu ná trh prááce.67 

Vzhledem k tomu, zěe zěáádnyá  vsěeobjíámájíácíá systeám, kteryá  by uprávovál vesěkereá  

áspekty tyákájíácíá se docěásneá  ochrány neexistuje, ják lze tedy zjistit rozsáh záávázkuů , 

ktereá  májíá prěijíámájíácíá stáá ty vuů cěi beneficientuů m docěásneá  ochrány? Podle 

kázuistickeáho prěíástupu Ineli-Ciger M. odpoveěď záávisíá ná konkreá tníám stáá tu 

implementujíácíám docěásnou ochránu á jeho váá zánosti univerzáá lníámi á regionáá lníámi 

dohodámi.  Beneficienti  docěásneá   ochrány,  jákozěto  cizinci  opráávneěneě   pobyávájíácíá  ná 

uá zemíá,68 se mohou dovoláávát „veě tsěiny obcěánskyách prááv obsázěenyách v ICCPR, stejneě  

ták  jáko  dálsě íách  univerzáá lníách  lidskyách  prááv,  jelikozě   táto  práává  slouzě íá  k  ochráneě  

vsěech bez ohledu  ná jejich stáá tníá prěíáslusěnost.”  Mezi  dohody obsáhujíácíá práává, jezě  

jsou stáá ty povinny beneficientuů m zájistit, pátrěíá UÁ mluvá; UÁ mluvá o ochráneě  lidskyách 

prááv á záákládníách svobod; Mezináá rodníá pákt o hospodáá rěskyách, sociáá lníách á 

kulturníách práávech; CAT; UÁ mluvá o práávech díáteě te á dálsě íá. Pro stáá ty, ktereá  nejsou 

stránou teěchto instrumentuů  jsou vsěák záávázneá  pouze povinnosti tyákájíácíá se 

principu non-refoulement, obycěejoveáho práává á ius cogens – ve vsěem ostátníám pro 

 
65 Srov. INELI-CIGER, M., Temporary protection in law and practice, Op. cit. s. 48-88. 
66 Fámily unity. 
67 FITZPATRICK, J. Temporary protection of Refugees: Elements of a Formalized Regime, The Americán Journál of 
Internátionál Láw, Vol. 94, No.2, 2000, s. 303. 
68 Aliens legálly stáying in the host státes. 
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neě  plátíá pouze doporucěujíácíá rezě im, jehozě  nedodrzěeníá neprěedstávuje porusěeníá 

mezináá rodníáho práává.69 

Návzdory  roztrěíásěteěneá   práxi  vsěák  lze  v  ráámci  soft  law  pro  stánoveníá  rozsáhu 

prááv,  kteráá   by  meě lá  byá t  beneficientuů m  docěásneá   ochrány  prěiznááná,  náleázt  urcěitáá  

vodíátká. Mezi tyto bezpochyby pátrěíá ExCom Conclusion No. 22 (XXXII), 70 The UNHCR 

Guidelines  on  Temporary  Protection71  á  ILA  Guidelines  on  Temporary  protection. 

CČ láánek 9  ILA Guidelines on Temporary protection  ve  vztáhu k práávuů m stánovíá, zěe: 

„beneficientům dočasné ochrany by měl být udělen právní status, který je opravňuje k 

pobytu  v  zemi  poskytující  ochranu  po  celou  dobu  jejího  trvání.  Stejně  tak  by  měli 

beneficienti obdržet nezbytné doklady.” 

Komentáá rě  k tomuto cěláánku stánovíá, zěe áby bylo dosázěeno uá cěelu docěásneá  ochrány, 

kteryám je poskytnutíá ochrány teěm, kterěíá se nácháá zejíá v prěíámeám nebezpecěíá, musíá jejíá 

uá prává obsáhovát práávníá státus, kteryá  oprávně uje prěíájemce k pobytu po celou dobu 

jejíáho  trvááníá,  ávsěák  s  vyá jimkou  vyhosěteěníá,  ktereá   je  v  souládu  s  mezináá rodníám 

práávem. Tákovyá to státus je prěitom duů lezě iteá  odlisě it od prěiznááníá postáveníá uprchlíáká 

cěi ázylántá  á  stánovit,  zěe  neobsáhuje  jákoukoli  záá ruku náá sledneáho prodlouzěeníá cěi 

prěiznááníá pobytu. 

CČ láánek 10 ILA Guidelines on Temporary protection dáá le stánovíá, zěe by beneficienti 

docěásneá   ochrány  meě li  pozě íávát  záákládníách  lidskyách  prááv  á  prěíápádneě   tákeá   záá ruk, 

ktereá   jim  poskytuje  UÁ mluvá  ve  zneěníá  Protokolu.  Stejneě   ták  by  stáá ty  meě ly  bráá t 

náá lezě ityá  ohled ná záá ruky stánoveneá   ExCom Conclusion No. 22 (XXXII), á  v prěíápádeě  

deá letrvájíácíáho  pobytu  postupneě   zvysěovát  stándárd  prááv  osob  pozě íávájíácíá  docěásneá  

ochrány. Kázědyá  prěijíámájíácíá stáá t by meě l osobáám, kteryám poskytuje docěásnou 

ochránu, zájistit zejmeáná náá sledujíácíá práává: 

á) práávo ná ochránu prěed diskriminácíá 

b) práávo ná prěimeěrěenou zě ivotníá uá roveně  záhrnujíácíá prěimeěrěenou strávu, osěáceníá 

á bydleníá 

c) práávo ná odpovíádájíácíá zdrávotníá peácěi 
 

69 Srov. INELI-CIGER, M. Temporary protection in law and practice. Op. cit. s. 199-200. 
70 Executive Committee of the High Commissioner’s Prográmme Conclusion No. 22 (XXXII) z 21.10.1981. 
71 UNHCR, Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements, 2014. 
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d) práávo ná odpovíádájíácíá vzdeě lááníá 

e) práávo  ná  sloucěeníá  rodiny  v  prěíápádech,  kdy  rodiná  jizě   existoválá  v  zemi 

puů vodu á bylá rozdeě lená z duů voduů  váázě íácíách se k hromádneámu prěíálivu 

f) práávo ná prěíástup k zámeěstnááníá v prěíápádeě  deá letrvájíácíáho pobytu 

g) svobodá  pohybu,  kteráá   by  meě lá  byá t  vzhledem  k  okolnostem  co  nejmeáneě  

omezená 

Komentáá rě  k tomuto cěláánku zduů rázně uje duů lezě itost postupneáho zvysěovááníá 

stándárdu prááv vsěech beneficientuů  docěásneá  ochrány, á to zejmeáná v prěíápádech kdy 

jsou tyto osoby vyloucěeny z individuáá lníáho posuzovááníá zěáádostíá o ochránu, nebo je 

posuzovááníá jejich zěáádostíá docěásneě  pozástáveno. Stándárd prááv by prěitom meě l 

postupneě   dosááhnout  toho,  kteryá   prěedpokláádáá   UÁ mluvá  pro  uprchlíáky  opráávneěneě  

pobyávájíácíá ná uá zemíá. Toto právidlo vycháá zíá zejmeáná ze skutecěnosti, zěe mezi 

prěíájemci  docěásneá   ochrány  se  mohou  nácháázet  i  konvencionáá lníá  uprchlíáci,  kteryám 

nemájíá byá t odníámááná práává, kteráá  jim podle UÁ mluvy náá lezě íá.72 

Kumulátivníá  prěíástup,  kteryá   prěedpokláádáá   vyásěe  uvedenyá   cěl.  10  Guidelines  on 

Temporary protection, tyákájíácíá se postupneáho zvysěovááníá stándárdu prááv 

prěiznányách beneficientuů m docěásneá  ochrány, se jevíá jáko jeden ze steězěejníách 

principuů  dáneáho teámátu. Dosávádníá práxe stáá tuů  se vsěák vyznácěuje prěíástupem „neěco 

zá  neěco”,  prěicěemzě   stáá ty  zá  cenu  respektovááníá  záá vázku  tkveě jíácíám  v  prěijetíá  velkeáho 

pocětu  osob  hromádneě   upousěteě jíá  od  gáránce  prááv  prěiznányách  UÁ mluvou,  ktereá   se 

netyákájíá  teěch  nejnáleáháveě jsěíách  potrěeb.73  Ná  druheá   stráneě   neníá  pochyb  o  tom,  zěe 

velkyá   pocěet  stáá tuů   nedisponuje  dostátecěnyámi  prostrěedky  k  tomu,  áby  v  situácíách 

hromádneáho prěíálivu osob byly schopny bezprostrěedneě  zájistit plnyá  rozsáh 

UÁ mluvou  zárucěenyách  prááv,  cozě   bylo  uznááno  tákeá   ze  strány  UNHCR. 74  Z  tohoto 

duů vodu je ná docěásneá  pozástáveníá vyákonu urcěityách prááv á svobod náhlíázěeno jáko 

 
72    Internátionál  Láw  Associátion, Report  of  the  Committee  on  Refugee  Procedures  of  the  International  Law 
Association (Delhi Conference, 2002), op. cit. cěl. 9 á 10. 
73 DURIEUX, J. F., MCADAM, J. Non-Refoulement through time: The Case for a Derogation Clause to the Refugee 
Convention in Mass Influx Emergencies. 16 Internátionál Journál of Refugee Láw, 2004. s. 13. 
74  UNHCR, Global  Consultations  on  International  Protection/Third  Track:  Protection  of  Refugees  in  Mass  Influx 
Situations: Overall Protection Framework, 19 Februáry 2001, EC/GC/01/4, Op. cit. s. 17, [8]. 
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ná pruů vodníá jev nááhleáho hromádneáho prěíálivu osob, jehozě  nemeěnnost se vsěák 

postupem cěásu jevíá jáko stáá le víáce problemátickáá .75  

Podle Durieux á McAdám lze prěi blizěsě íám zkoumááníá UÁ mluvy dojíát k zááveěru, zěe 

je sámá o sobeě  tákeá  postávená ná kumulátivníám principu prááv á stándárdu 

zácháázeníá. Prěi jejíám doslovneám cěteníá  lze  pozorovát,  zěe prěiznááníá  jednotlivyách prááv 

se  odvíájíá  od  pováhy  pobytoveáho  rezě imu  uprchlíákuů ,  prěicěemzě   neěkteráá   ustánoveníá 

UÁ mluvy  jsou  cíálená  ná  vsěechny  uprchlíáky  bez  ohledu  ná  jejich  pobytovyá   rezě im 

(refugees), neěkteráá  se tyákájíá uprchlíákuů , kterěíá se opráávneěneě  zdrzěujíá ná uá zemíá 

prěijíámájíácíáho  stáá tu  (refugees  lawfully  in) 76  á  jináá   zás  pojednáávájíá  o  uprchlíácíách 

opráávneěneě   pobyávájíácíách  ná  uá zemíá  (refugees  lawfully  staying  in),  ve  smyslu  teěch, 

kteryám byl udeě len ázyl jákozěto deá letrvájíácíá pobytoveá  opráávneěníá. Ve prospeěch svyách 

zááveěruů  dáá le konstátujíá, zěe volbá jázyká se jevíá jáko záámeěrnáá  v tom, zěe pouzě itíá pojmuů  

v jednotlivyách ustánoveníách z velkeá  cěáá sti odráá zě íá pováhu povinnostíá, ktereá  z teěchto 

pro stáá ty áplikujíácíá UÁ mluvu vyplyávájíá.77  

Po  srovnááníá konvencionáá lníá uá právy prááv á  u nich zvolenyách pojmuů  lze  vyásěe 

uvedeneá  poznátky potvrdit. Zátíámco k prosteámu pojmu „uprchlík” se v UÁ mluveě  pojíá 

práává  obsázěenáá   v  cěl.  3    (záákáz  diskrimináce),  cěl.  4    (svobodá  vyznááníá),  cěl.  13  

(nábyávááníá májetku), cěl. 14  (ochráná dusěevníáho vlástnictvíá), cěl. 33  (non-

refoulement) á dálsě íá, u „uprchlíka oprávněně se zdržujícího na území“ jsou to práává v 

cěl.  18    (práávo  sámostátneě   podnikát),  cěl.  26    (svobodá  pohybu)  á  cěl.  32    (záákáz 

vyhosěteěníá). U „uprchlíků, kteří oprávněně pobývají na území“, nálezneme práává v cěl. 

15    (práávo  sdruzěovácíá),  cěl.17  á  cěl.  19    (práává  tyákájíácíá  se  zámeěstnááníá  zá  mzdu  á 

vyákonu svobodnyách povolááníá), cěl. 23 á cěl. 24  (náá rodníá stándárd v oblásti verěejnyách 

podpor, prácovníáho záákonodáá rstvíá á sociáá lníáho zábezpecěeníá). 

Stejneě  ták dányá  poznátek potvrzuje UNHCR, kteryá  stánovíá, zěe záákládníá práává, 

vcěetneě  práává ná non-refoulement, se vztáhujíá ke vsěem uprchlíákuů m á ostátníá práává 

 
75  Srov.  DURIEUX,  J.  F.,  MCADAM,  J.  Non-Refoulement  through  time:  The  Case  for  a  Derogation  Clause  to  the 
Refugee Convention in Mass Influx Emergencies, op. cit. s. 7. 
76 Ták je tomu v prěíápádeě  opráá vneěneáho vstupu ná uá zemíá, á to i z cěásoveě  omezeneáho titulu, jáko je náprě . víázum, cěi 
neexistence práá vníách prěekáá zěek vstupu ná uá zemíá. 
77  Srov.  DURIEUX,  J.  F.,  MCADAM,  J.  Non-Refoulement  through  time:  The  Case  for  a  Derogation  Clause  to  the 
Refugee Convention in Mass Influx Emergencies, op. cit. s. 14-15. 
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jsou pozdeě ji prěiznáávááná v záávislosti ná dobeě , po kterou uprchlíáci ná uá zemíá 

prěijíámájíácíáho stáá tu setrvájíá.78  

Vzhledem  k  vyásěe  uvedenyám  zááveěruů m,  jmenoviteě   zejmeáná  zákotveníá  prááv 

beneficientuů   docěásneá   ochrány  v  mezináá rodníách  instrumentech  ják  univerzáá lníáho, 

ták regionáá lníáho chárákteru á objásneěníá legitimity kumulátivníáho principu, 

vztáhujíácíáho se k prodluzěujíácíámu se pobytu beneficientuů  á s tíám souvisejíácíá potrěeby 

vyávoje okruhu prááv jim prěiznányách, se jáko nejpokrocěilejsěíá uá prává jevíá Temporary 

Protection  Guidelines  od  Ineli-Ciger  M.  Tá  ve  sveá   detáilníá  studii  ná  teámá  docěásneá  

ochrány stánovíá potrěebu implementáce docěásneá  ochrány s ohledem ná lidskáá  

práává á záákládníá svobody, postupneá  návysěovááníá stándárdu prááv prěiznányách 

beneficientuů m  v  záávislosti  ná  deá lce  jejich  setrvááníá  ná  uá zemíá  prěijíámájíácíáho  stáá tu  á 

vyácěet povinnostíá, ktereá  prěijíámájíácíá stáá ty vuů cěi  beneficientuů m v nááváznosti  ná jejich 

prěíáliv májíá. Nád ráámec dosávádníách soft law instrumentuů  stánovíá doporucěenyá  

cěásovyá  ráámec pro umozěneěníá prěíástupu beneficientuů  ná prácovníá trh, á to po uplynutíá 

sěesti  meěsíácuů   náá sledujíácíách  po  závedeníá  docěásneá   ochrány.  Podle  Ineli-Ciger  M.  by 

stáá ty meě ly postupneě  beneficientuů m poskytnout soubor prááv prěiznányách UÁ mluvou 

uprchlíákuů m opráávneěneě  se zdrzěujíácíám i opráávneěneě  pobyávájíácíám ná uá zemíá 

prěijíámájíácíáho stáá tu, stejneě  ták jáko dálsě íá práává prěiznááváá  univerzáá lníámi 

lidskopráávníámi instrumenty. Mezi tyto práává záhrnuje zejmeáná práávo prěíástupu ná 

prácovníá trh, svobodu pohybu, prěíástup k leákárěskeá  peácěi, k bydleníá á mozěnost 

sloucěeníá rodiny. Prěi respektovááníá teěchto vodíátek by procesem postupneá  

implementáce rozsěirěujíácíáho se okruhu prěiznányách prááv bylo zájisěteěno, zěe 

konvencionáá lníám uprchlíákuů m nácháá zejíácíám  se mezi  beneficienty docěásneá  ochrány 

nejsou dlouhodobeě  odpíárááná práává, kteráá  jim podle UÁ mluvy náá lezě íá.79  

Zvysěujíácíá se stándárd prááv, kteráá  jsou prěiznáávááná prěíájemcuů m docěásneá  

ochrány, je dle náázoru áutorá jedinyá  udrzě itelnyá  zpuů sob, ják tákoveá to osoby álesponě  

cěáá stecěneě  vytrhnout z pocitu stágnáce á beznádeě je, kteráá  je nepochybneě  suzěuje.  

 
78 The 1951 Refugee Convention ánd 1967 Protocol, The most frequently ásked questions ábout the treáty ánd 
its protocol. 2011., s. 4, dostupneá  ná https://www.unhcr.org/ábout-us/báckground/4ec262df9/1951-
convention-reláting-státus-refugees-its-1967-protocol.html [návsětíáveno 1. 10. 2019]. 
79 INELI-CIGER, M., Temporary protection in law and practice, op. cit. s. 213-215. 
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1.7 Docěásnáá  ochráná á prěíápustnost odchyá leníá se od UÁ mluvy v prěíápádeě  
hromádneáho prěíálivu osob 

Jedná z hlávníách kritik ná uá cěet docěásneá  ochrány tkvíá ve skutecěnosti, zěe jejíám 

závedeníám je pozástávená implementáce UÁ mluvy, á prěíájemcuů m ochrány je 

prěiznááváán nizěsě íá stándárd prááv, nezě  kteryá  je sámotnou UÁ mluvou zárucěen. Vzhledem 

k tomu, zěe docěásnáá  ochráná je reákcíá ná hromádnyá  prěíáliv osob, vyvstááváá  tu otáá zká, 

zdá je v tákoveá to situáci prěíápustneá  se od zneěníá UÁ mluvy odchyá lit. 

Rezě imy odchyá leníá se od zneěníá lidskopráávníách instrumentuů  jsou obecneě  

projevem áplikáce doktríány nezbytnosti  (doctrine of necessity), kteráá  uznááváá  

skutecěnost, zěe mohou nástát situáce, ve kteryách stáá ty nemohou plneě  svyám 

záávázkuů m  dostáá t.  Odchyá leníá  se  od  smluvníáho  rezě imu  je  vsěák  v  teěchto  situácíách 

prěijátelneá  pouze v prěíápádeě , zěe se jednáá  o udáá losti, ktereá  cěiníá odchylku nezbytnou, 

prěimeěrěenou nebezpecěíá, ktereá  tyto udáá losti prěedstávujíá, á to vsěe zá prěedpokládu, zěe 

celyá   proces  podleáháá   mezináá rodníá  kontrole.  Zákotveníá  mozěnosti  odchyá leníá  se  je 

zálozěeno  ná  mysělence,  zěe  pokud  práávo  tákovyá to  rezě im  neumozěníá,  stáá ty  prěesto  v 

krizovyách situácíách vyákon neěkteryách prááv á svobod pozástávíá, ávsěák v tomto 

prěíápádeě  bez jákeáhokoli dozoru, á s o to veě tsě íám rizikem zneuzě itíá.80 

Prěestozěe  v  celeá   konstrukci  UÁ mluvy  nenájdeme  ustánoveníá,  ktereá   by  bylo 

vyáslovneě  oznácěeno jáko ustánoveníá zrusěovácíá  (derogation clauses), nelze z tohoto 

usuzovát,  zěe  by  bylá  mozěnost  odchyá leníá  se  od  UÁ mluvy  zcelá  vyloucěená.  Prěi  jejíám 

návrhovááníá se debátá ohledneě   (ne)zácěleneěníá zrusěovácíáho ustánoveníá odvíájelá 

zejmeáná  od  zneěníá  cěl.  8, 81  u  ktereáho  se  Spojeneá   kráá lovstvíá  obááválo,  zěe  by  bylá 

omezená diskrecěníá právomoc smluvníách stáá tuů  prěijmout v krizovyách situácíách 

opátrěeníá k ochráneě  jejich náá rodníách záá jmuů . V souvislosti s touto obávou byl prěiját 

cěl. 9,82 kteryá  otevrěel cestu k mozěnosti odchyá lit se v prěíápádeě  váá lky cěi jinyách 

 
80  Srov.  DURIEUX,  J.  F.,  MCADAM,  J.  Non-Refoulement  through  time:  The  Case  for  a  Derogation  Clause  to  the 
Refugee Convention in Mass Influx Emergencies, op. cit. s. 19. 
81 CČ l. 8 Vyneě tíá z vyá jimecěnyách opátrěeníá  
S prěihleádnutíám k vyá jimecěnyám opátrěeníám, jezě  je mozěno pouzě íát proti osobeě , májetku nebo záá jmuů m cizíách stáá tníách 
prě íáslusěníákuů ,  smluvníá  stáá ty  se  závázujíá  nepouzě íávát  podobnyách  opátrěeníá  vuů cěi  uprchlíáku,  kteryá   jest  formáá lneě  
prě íáslusěníákem zmíáneěneáho stáá tu, pouze ná záá kládeě  jeho stáá tníá prěíáslusěnosti. Smluvníá stáá ty, ktereá  ná záákládeě  sveáho 
záákonodáá rstvíá  nemohou  pouzě íát  vsěeobecnou  záá sádu  uvedenou  v  tomto  cěláá nku,  ucěiníá  v  pátrě icěnyách  prě íápádech 
vyá jimku ve prospeěch tákovyáchto uprchlíákuů . 
82 CČ l. 9 Docěásnáá  opátrěeníá 
 ZČ áá dneá   ustánoveníá  obsázěeneá  v teá to uá mluveě  nemuů zěe zábráá nit  smluvníámu  stáá tu  v prěíápádeě   váá lky cěi jinyách 
záá vázěnyách á vyá jimecěnyách okolnostíá, áby ucěinil vuů cěi urcěiteá  osobeě  docěásnáá  opátrěeníá, kteráá  povázěuje zá nezbytnáá  
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záávázěnyách á vyá jimecěnyách okolnostíá  (war or other grave and exceptional 

circumstances) od rezě imu stánoveneáho UÁ mluvou. Vyásěe uvedenyá  cěl. 8 ve spojeníá s cěl. 

9, jsou tedy v otáá zce odchyá leníá se od UÁ mluvy povázěováány zá dveě  steězěejníá 

ustánoveníá. 

V  kontextu  cěl.  8  je  nezbytneá   vyjásneěníá  pojmu  „výjimečných  opatření,”  ze 

kteryách jsou osoby chrááneěneá  tíámto ustánoveníám vyně áty. Tento pojem pojednááváá  o 

opátrěeníách, kteráá  jsou prěijíámááná proti stáá tníám prěíáslusěníákuů m „zneprěáá teleneáho 

stáá tu,”  á  to  zejmeáná  v  situácíách  váá lky  cěi  jineáho  ozbrojeneáho  konfliktu,  ávsěák  dle 

uá váh  návrhováteluů   UÁ mluvy  i  opátrěeníá  v  prěíápádeě   vnitrostáá tníách  krizovyách  situácíá, 

stejneě  ták jáko mezináá rodníách sporuů  hospodáá rěskeá  pováhy. Jinyámi slovy, cěl. 8 

zákázuje áplikáci vyá jimecěnyách opátrěeníá, ktereá  by mohly byá t pouzě ity proti jákeákoli 

osobeě , májetku nebo záá jmuů m uprchlíákuů  ná záákládeě  jejich prosteá  stáá tníá prěíáslusěnosti. 

Pro  tuto  svou  pováhu  byáváá   cěl.  8  oznácěováán  zá  ántidiskriminácěníá  kláuzuli.  Vyásěe 

rěecěeneá  vsěák neznámenáá , zěe by uprchlíáci byli ábsolutneě  vyně áti z jákyáchkoli 

vyá jimecěnyách opátrěeníá. Náopák, cěl. 8 chrááníá tákoveá to osoby pouze pro prěíápád, zěe by 

se  jednálo o opátrěeníá, kteráá   jsou ve  sveá   podstáteě   diskriminácěníá.  Pokud je  tedy ná 

záákládeě   objektivníá  á  rozumneá   árgumentáce  ve  vztáhu  k  urcěiteámu  opátrěeníá  cěineěn 

rozdíál mezi stáá tníámi prěíáslusěníáky domovskeáho á cizíáho stáá tu, nebude se v tákoveám 

prěíápádeě   jednát  o porusěeníá mezináá rodníáho práává. Hromádnyá  prěíáliv osob  ták muů zěe 

byá t podroben vyá jimecěnyám opátrěeníám, á to náprěíáklád ve formeě  docěásneá  ochrány cěi 

omezeníá svobody pohybu, ávsěák pouze z duů vodu hrozby, kterou tento muů zěe 

prěedstávovát  pro  náá rodníá  bezpecěnost,  nikdy  z  pouheá   skutecěnosti,  zěe  se  jednáá   o 

uprchlíáky cěi z duů vodu jejich stáá tníá prěíáslusěnosti. 

 V prěíápádeě  cěl. 8 se nejednáá  o klásickeá  zrusěovácíá ustánoveníá, ktereá  by 

stánovilo podmíánky, zá kteryách je mozěneá  se od rezě imu prááv prěiznányách UÁ mluvou 

odchyá lit, ávsěák jeho relevántnost spocěíáváá  ve skutecěnosti, zěe odráázě íá záákládníá postoj 

stáá tuů   v  dáneá   otáázce,  á  to  ták,  zěe  odchyá leníá  se  od  prááv  zárucěenyách  UÁ mluvou  je  zá 

urcěityách okolnostíá prěijátelneá .83 

 
pro  stáá tníá  bezpecěnost,  dokud  tento  smluvníá  stáá t  nerozhodne,  zěe  táto  osobá  je  skutecěneě   uprchlíákem,  á  zěe 
záchovááníá teě chto opátrěeníá je v jeho prěíápádeě  nezbytneá  pro stáá tníá bezpecěnost. 
83 EDWARDS, A. Temporary protection, Derogation and the 1951 Refugee Convention, op. cit. s. 24-28. 
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Stejneě  jáko je tomu v prěíápádeě  cěl. 8, áni cěl. 9 neníá typickou zrusěovácíá kláuzulíá. 

I prěesto vsěák skrze dikci „dočasných opatření, která považuje za nezbytná pro státní 

bezpečnost,” umozěně uje docěásneá  pozástáveníá vyákonu neěkteryách prááv á svobod.  

Prěestozěe prěi procesu tvorby UÁ mluvy bylo pro prěíápád váá lecěnyách á dálsěíách krizovyách 

situácíá  ná  hromádnyá   prěíáliv  osob  pámátovááno,  do  sámotneáho  zneěníá  cěl.  9  se  to 

vyáslovneě   nepromíátlo.  Námíásto  toho  je  cěl.  9  formulováán  velice  neurcěiteě ,  prěicěemzě  

dočasná opatření, kteráá  mohou byá t ucěineěná, podrobuje obecneá  podmíánce 

nezbytnosti pro státní bezpečnost. Aby tedy mohlo byá t prěikrocěeno k závedeníá 

docěásnyách  opátrěeníá,  je  nutneá ,  áby  dánáá   situáce  prěedstávoválá  hrozbu  pro  stáá tníá 

bezpecěnost.  Co  se  tyácěe  hromádneáho  prěíálivu  osob,  podle  Rády  bezpecěnosti  OSN 

muů zěe tento prěedstávovát hrozbu pro mezináá rodníá míár á bezpecěnost, cozě  mu 

prěisuzuje vlástnost záávázěnyách á vyá jimecěnyách okolnostíá, ktereá  mohou prěedstávovát 

hrozbu pro stáá tníá bezpecěnost. 

Vedle vyásěe  uvedenyách cěl.  8  á  9,  prěipádáá   podle neěkteryách áutoruů84 v uá váhu 

dálsě íá cestá vedoucíá k osprávedlneěníá odchylek od rezě imu stánoveneáho UÁ mluvou, á 

to tzv. implied derogation. Touto se rozumíá nevyrěcěenáá  shodá stáá tuů , ktereá  prěi 

áplikáci  UÁ mluvy  porusěujíá  rezě im  v  níá  zákotvenyá ,  cozě   muů zěe  míát  zá  náá sledek  jejíá 

zmeěnu.  V  sámotneá   práxi  stáá tuů   je  mozěneá   pozorovát,  zěe  smluvníá  strány  áplikujíácíá 

dočasnou  ochranu  se  prěi  jejíám  závedeníá  v  mnohá  prěíápádech  álesponě   v  prvotníách 

fáá zíách hromádneáho prěíálivu od rezě imu stánoveneáho UÁ mluvou odchyá lily á táto 

skutecěnost  se  ná  poli  mezináá rodníáho  práává  nesetkálá  s  zěáádnou  kritikou.  Ostátneě  

tákeá  ExCom Conclusion No. 22 (XXXII) stánovíá, zěe osobáám potrěebnyám ochrány by se 

zá kázědyách okolnostíá meě lo dostát álesponě  prěijetíá do bezpecěíá, ochrány prěed 

návráceníám,  záákládníách  lidskyách  prááv,  ávsěák  jejich  pobyt  by  meě l  byá t  ukoncěen, 

jákmile pro to nástánou podmíánky.  

Aby byly odchylky od UÁ mluvy v prěíápádeě  hromádneáho prěíálivu osob 

prěíápustneá , musíá podle Edwárds A. 85 podleáhát neěkoliká kriteáriíám. Záprveá  by se meě lo 

jednát o odchylky vyá jimecěneáho á docěásneáho chárákteru, prěicěemzě  tyto vlástnosti je 

nutno zkoumát pro kázědyá  nástályá  prěíápád sámostátneě . Tyto odchylky návíác 

podleáhájíá  notifikácěníá  povinnosti  UNHCR,  kteryá   ná  implementáci  UÁ mluvy  dohlíázě íá. 

 
84 ORAKHELASHVILI, A., EDWARDS. A. Ibid. s. 31. 
85 Ibid. s. 28-37.  
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Trěetíám kriteáriem podle Edwárds A., je prěíásnáá  váá zánost prěijátyách opátrěeníá ná 

potrěeby dáneá  situáce, á to zejmeáná z hlediská jejich proporcionálity, nezbytnosti á 

váá zánosti ná urcěityá  cěás. CČ tvrtyám prěedpokládem je vyásěe zmíáneěnyá  záákáz 

diskriminácěníá  pováhy,  kteryá   je  vyjáádrěen  cěl.  8  UÁ mluvy.  Zá  posledníá  kriteárium  pák 

oznácěuje záákáz jákyáchkoli odchylek od záákládníách prááv, kteráá  jsou ve sveá  podstáteě  

nederogovátelnáá . 

Vzhledem k vyásěe uvedeneámu lze tedy ná docěásnou ochránu náhlíázěet jáko ná 

náá stroj,  jehozě   prostrěednictvíám  je  v  urcěityách  situácíách  hromádneáho  prěíálivu  osob 

mozěneá  áplikáci práávníáho ráámce zárucěeneáho UÁ mluvou odlozě it cěi zcelá pozástávit.86 

1.8 Dobá trváá níá docěásneá  ochrány á jejíá ukoncěeníá 

Vzhledem k celkoveě  nedostácěujíácíá uá práveě  docěásneá  ochrány ná 

mezináá rodneěpráávníá  uá rovni  neníá  prěekvápeníám,  zěe  áni  dobá  jejíáho  trvááníá,  jákozěto 

jeden ze steězěejníách áspektuů  dáneáho institutu, neníá s vyá jimkou  Směrnice o dočasné 

ochraně záávázneě  stánovená. Vezmeme-li v uá váhu, zěe situáce, ktereá  jsou spousěteěcěem 

hromádnyách prěíálivuů  osob, mohou trvát  velice  dlouhou dobu, je  nezbytneá , áby byl 

stánoven cěásovyá  ráámec, kteryá  trvááníá docěásneá  ochrány, jákozěto prostrěedku 

poskytujíácíáho ochránu pouze docěásneá  pováhy omezíá. Hátháwáy J. C. á Neve R. A. k 

teá to  otáá zce  stánovíá,  zěe  docěásnáá   ochráná  by  zá  zěáádnyách  okolnostíá  nemeělá  trvát 

neomezeneě .87  Tento náá zor odráá zě íá  zejmeáná skutecěnost, zěe  táto  jákozěto  prostrěedek 

docěásnyá  á prěechodnyá  neníá konstruovááná k dlouhodobeámu uzě itíá. Ják bylo rěecěeno v 

kápitole  1.6.,  prěiznááníá  prááv  prěíájemcuů m  docěásneá   ochrány  stojíá  ná  principu  jejich 

postupneá   kumuláce,  ávsěák  práktickeá   uváádeěníá  tohoto  principu  v  zě ivot  v  sámotneá  

práxi stáá tuů  cěásto záostááváá .  

Hátháwáy  á  Neve  dáá le  uváádeě jíá,  zěe  vzhledem  k  nedostátku  dát  je  teězěkeá  

stánovit obecneě  áplikovátelnyá  cěásovyá  ráámec, kteryám by se meě lá dobá trvááníá 

docěásneá   ochrány  rěíádit.  Prěesto  se  shodujíá,  zěe  by  meě l  byá t  stánoven  tákovyá   cěásovyá  

limit, kteryá  bude dostátecěnyá  pro obnoveníá schopnosti prěijíámájíácíách stáá tuů  veást 

individuáá lníá rěíázeníá, bude respektovát záákládníá psychologickeá  potrěeby osob 

pozě íávájíácíách ochrány, á  záá roveně  bude dostátecěneě  dlouhyá  k tomu, áby z velkeá  cěáá sti 

 
86 Ibid. s. 28-37. 
87  Srov.  HATHAWAY,  J.  C.,  NEVE  R.  A.  In:  INELI-CIGER,  M.,  A  Temporary  protection  Regime  in  Line  with 
International Law: Utopia or Real Possibility? Op. cit. s. 294. 
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umozěnil pominutíá prěíácěin hromádneáho prěíálivu osob. S ohledem ná dosávádníá 

pozorovááníá doby trvááníá udáá lostíá záprěíácěině ujíácíách hromádneá  prěíálivy uzávíárájíá, zěe 

obdobíá peě ti let by pro docěásnou ochránu mohlo byá t ádekváá tníám cěásovyám ráámcem, 

kteryá  bude dostátecěneě  dlouhyá  k nálezeníá rěesěeníá ávsěák záá roveně  i dostátecěneě  kráá tkyá  

pro to, áby se stáá le jednálo o humáánníá formu ochrány. 88 Mezi dálsěíá náávrhy tyákájíácíá 

se ádekváá tníá doby trvááníá docěásneá  ochrány pátrěíá soft-láw ILA Guidelines on 

Temporary protection, podle kteryách je ádekváá tníá dobá trěíá let. Stejneě  ták je dobá trěíá 

let  zákotvená  v  jedineám  relevántníám  hard  law  instrumentu,  Směrnici  o  dočasné 

ochraně. K uvedenyám trěem letuů m se dáá le prěiklááníá tákeá  Ineli-Ciger M.89 

Stejneě   ták  jáko  je  tomu  u  doby  trvááníá  docěásneá   ochrány,  podmíánky,  od 

kteryách se odvíájíá opráávneěnost jejíáho ukoncěeníá, nejsou ná univerzáá lníá uá rovni 

záávázneě  stánoveny. Mnoho áutoruů 90 vsěák spojuje okámzě ik ukoncěeníá rezě imu 

docěásneá  ochrány s cěl. 1C UÁ mluvy pojednáávájíácíám o ukoncěeníá ochrány osob, kteryám 

byl prěiznáán uprchlickyá  státus, ávsěák okolnosti v zemi jejich stáá tníá prěíáslusěnosti, pro 

ktereá  jim byl státus uprchlíáká prěiznáán, prěestály existovát  (tzv. „ceased 

circumstances” cessation clauses). 91 Podle UNHCR se tyto ustánoveníá tyákájíá zmeěny 

objektivních okolnostíá, v záávislosti ná kteryách byl osobeě  uprchlickyá  státus prěiznáán, 

á  v  duů sledku  ktereá   duů vod  záchovááníá  mezináá rodníá  ochrány  odpádl.  Táto  zmeěná 

objektivníách  okolnostíá  prěitom  musíá  spocěíávát  v  záá sádníách  zmeěnáá ch  v  zemi  stáá tníá 

prěíáslusěnosti, v jejichzě  duů sledku lze míát zá to, zěe duů vod pro strách z pronáá sledovááníá 

odpádl.  Tyto podstátneá  á hlubokeá  zmeěny se mohou udáá t ják nááhle, ták s tendencíá 

postupnou, ávsěák prěi hodnoceníá, zdáli se jednáá  o zmeěny dostátecěneě  záá sádníá, musíá 

byá t  náá lezě iteě   zohledneěná zejmeáná jejich trválost, okolnosti, zá  kteryách ke  zmeěnáám 

dosělo,  celkoveá   politickeá   prostrěedíá  v zemi, dopád zmeěn  ná vláádu v zemi  stejneě  ták 

 
88 Ibid. s. 211-212. 
89 Srov. INELI-CIGER, M. Temporary protection in law and practice, Op. cit. s. 212. 
90 FITZPATRICK, J., BONOAN, R. In: FELLER, TUÜ RK, V., NICHOLSON, F. Refugee Protection in International Law, 
op.  cit.;  INELI-CIGER.  M.,  A  Temporary  protection  Regime  in  Line  with  International  Law:  Utopia  or  Real 
Possibility, op. cit. 
91 CČ l. 1 C odst. 5 á 6 UÁ mluvy stánovíá: 
Táto uá mluvá pozbyáváá  plátnosti pro jákoukoli osobu spádájíácíá pod podmíánky odstávce A, jestlizěe: 
 5.  nemuů zěe  dáá le  odmíátát  ochránu  zemeě   sveá   stáá tníá  prěíáslusěnosti,  poněvadž  okolnosti,  pro  které  byla  uznána 
uprchlíkem, tam přestaly existovat. Tento odstávec se nevztáhuje ná uprchlíáká spádájíácíáho pod odstávec A/1/ 
tohoto  cěláánku,  kteryá   je  schopen  uveá st  pro  odmíátnutíá  ochrány  zemeě   sveá   stáá tníá  prěíáslusěnosti  náleáháveá   duů vody 
podlozěeneá  prěedcháá zejíácíám pronáá sledovááníám.  
6. je-li osobou bez stáá tníá prěíáslusěnosti, je uprchlíák schopen vráá tit se do zemeě  sveáho byáváleáho pobytu , poněvadž 
okolnosti,  pro  které  byl  uznán  uprchlíkem,  tam  přestaly  existovat.  Tento  odstávec  se  nevztáhuje  ná  uprchlíáká 
spádájíácíáho pod odstávec A/1/ tohoto cěláá nku, kteryá  je schopen uveá st náleáháveá  duů vody podlozěeneá  prěedchozíám 
pronáá sledováá níám pro odmíátnutíá náá vrátu do zemeě  sveáho byáváleáho pobytu. 
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jáko  schopnost  zmeěnu  udrzěet  á  nástolit  rovnovááhu.  Pokud  se  vsěák  zmeěny  tyákájíá 

pouze urcěiteá  cěáá sti zemeě  puů vodu uprchlíáká, nemeě lá by v záá sádeě  tákováá to skutecěnost 

veást k ukoncěeníá uprchlickeáho státusu.92 

Jedníám  z  áutoruů   spojujíácíách  ukoncěeníá  docěásneá   ochrány  s  cěl.  1C  UÁ mluvy,  je 

tákeá   Fitzpátrick J.,  kteryá   spolu  s  Bonoán  R.  stánovíá,  zěe prěestozěe  by  se  meě l  proces 

jejíáho  ukoncěeníá  rěíádit  objektivníámi  kriteárii  vztáhujíácíámi  se  k  ceased  circumstances 

cessation clauses, soucěásnáá  práxe stáá tuů  vypovíádáá  o opáku. Jednotliveá  stáá ty totizě  sveá  

rezě imy  docěásneá   ochrány  ukoncěujíá  v  ruů znou  dobu,  cozě   z  jejich  strány  návozuje 

dojem neobjektivity prěi hodnoceníá, zdáli zmeěny, ktereá  v zemi nástály, jsou 

záá sádníáho  chárákteru,  cěi  nikoli.93  K  tomuto  náá zoru  se  prěiklááníá  tákeá   Edwárds  A., 

podle ktereá  jsou osoby pozě íávájíácíá docěásneá  ochrány návráceny hned, ják je udáá lost, 

kteráá  bylá spousěteěcěem hromádneáho  prěíálivu osob vyrěesěená, á to bez ohledu ná to, 

jestli zmeěny v dáneá  zemi jsou záá sádníá á trváleá .94 

Zá  prěíáklád  komplexníáho  systeámu  stánovíácíá  mechánismus  ukoncěeníá  trvááníá 

docěásneá   ochrány  muů zěe  poslouzě it  Směrnice  o  dočasné  ochraně.  Tá  vedle  zpuů sobu 

ukoncěeníá uplynutíám nejdelsě íá mozěneá  doby jejíáho trvááníá stánovíá tákeá  mozěnost 

rozhodnutíá Rády, kteráá  kválifikovánou veě tsě inou rozhodne ná náávrh Komise. 

Tákoveá   rozhodnutíá  Rády  se  prěitom  zákláádáá   ná  zjisěteěníá,  zěe  situáce  v  zemi  puů vodu 

umozěně uje  s  pátrěicěnyám  ohledem  ná  ochránu  lidskyách  prááv,  záákládníách  svobod  á 

záávázkuů   cělenskyách  stáá tuů   v  souvislosti  se  záá sádou  nenávráceníá,  bezpecěnyá   á  trvályá  

náávrát  (safe and durable return) osobáám, jimzě  bylá docěásnáá  ochráná poskytnutá. 95 

K hledisku bezpecěnosti á trválosti nádáá le cěl. 21 á cěl. 22 Směrnice o dočasné ochraně 

prěidáávájíá hledisko náávrátu s náá lezě itou uá ctou k lidskeá  duů stojnosti. 

Vyásěe  zmíáneěnáá   hlediská  trváleáho  náávrátu  do  zemeě   puů vodu  v  bezpecěíá  á  s 

náá lezě itou  uá ctou  k  lidskeá   duů stojnosti  pro  uá cěely  docěásneá   ochrány  shodneě   zákotvujíá 

ILA Guidelines on Temporary protection, ktereá  nád ráámec Směrnice o dočasné 

ochraně stánovíá peě t minimáá lníách pozěádávkuů  bezpečného návratu s náležitou úctou 

 
92  UNHCR  Note  on  the  cessation  clauses  EC/47/SC/CRP.30.,  1997,  bod  cě.5.,  á  UNHCR.,  The  Cessation  Clauses, 
Guidelines on their Application, 1999., Genevá, bod cě. 25-27. 
93 Srov. FITZPATRICK, J., BONOAN, R. In: FELLER, TUÜ RK, V., NICHOLSON, F. Refugee Protection in International 
Law, op. cit. s. 522. 
94 Srov. EDWARDS, A., Temporary protection, Derogation and the 1951 Refugee Convention, op. cit.  s. 8-9. 
95  Směrnice  Rady  2001/55/ES  ze  dne  20.  července  2001  o  minimálních  normách  pro  poskytování  dočasné 
ochrany, op. cit. cěl. 6. 
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k lidské důstojnosti. Prvníám pozěádávkem je sámotnáá  mozěnost náávrátu, kteráá  vedle 

sveá  fáktickeá  stráánky odráá zě íá tákeá  práávo náávrátu do sveá  vlásti, jákozěto záákládníá lidskeá  

práávo á jemu odpovíádájíácíá povinnost stáá tuů  umozěnit náávrát svyách stáá tníách 

prěíáslusěníákuů  ná jejich uá zemíá. Zá druhyá  prěedpoklád oznácěujíá spojeníá fyzickeá  

bezpecěnosti á práávníách záá ruk, jezě  obsáhuje ochránu prěed projevy jákeáhokoli náá silíá 

cěi  pronáá sledovááníá,  spolu  s  ádekváá tníám  práávníám  ráámcem,  kteryá   je  uskutecěně ováán 

prostrěednictvíám funkcěníách stáá tníách orgáánuů . Trěetíám kriteáriem je existence 

dostácěujíácíáho  stupneě   infrástruktury,  cěi  álesponě   ásistence  prěi  zájisěteěníá  záákládníách 

zě ivotníách potrěeb. CČtvrtyám prěedpokládem je záákáz diskrimináce á uá ctá k záákládníám 

lidskyám práávuů m. V kontextu tohoto pozěádávku je pák zejmeáná vyzdvihovááná 

duů lezě itost záákázu diskrimináce smeěrěujíácíá proti návrácejíácíám se osobáám. Zá 

posledníá pozěádávek pro náávrát v bezpecěíá á s náá lezě itou uá ctou k lidskeá  duů stojnosti je 

povázěováán  mezináá rodníá  monitoring,  jákozěto  kontrolníá  mechánismus  postupneáho 

procesu  reintegráce.  Jednáá   se  totizě   o  proces  cěásto  trvájíácíá  neěkolik  let,  prováá zenyá  

obtíázěemi, ktereá  s sebou obnová zemeě  puů vodu prěináá sě íá.96  

Autorká prááce se prěipojuje k náá zoru Hátháwáye, podle ktereáho je 

nejpodstátneě jsěíám  prěedpokládem  pro  bezpecěnyá   náávrát  obnoveníá  ochrány  v  zemi 

puů vodu.  Zááveěr,  zdáli  byl  tento  prěedpoklád  splneěn,  se  prěitom  zákláádáá   ná  neěkoliká 

uá váháá ch.  Prvníá  uá váhou  je    (ne)existence  stáá tníách  orgáánuů   á  funkcěníá  stáá tníá  spráávy, 

druhou    (ne)existence  práávníáho  rěáádu  á  zájisěteěníá  jeho  efektivníáho  vynucovááníá  á 

ochrány prostrěednictvíám soudníá moci. Trěetíá uá váhá pák spocěíáváá  v záá ruce, zěe 

návrácejíácíá  se  osoby  budou  moci  pozě íávát  svyách  záákládníách  prááv. 97  Dle  áutorky 

práá ce v sobeě  totizě  tento prěedpoklád s vyá jimkou mezináá rodníáho monitoringu 

záhrnuje  vsěechny  cětyrěi  prěedesěleá   vyásěe  specifikováneá   pozěádávky,  ktereá   jsou  podle 

ILA  Guidelines  on  Temporary  protection  pro  bezpecěnyá   náávrát  s  náá lezě itou  uá ctou  k 

lidskeá  duů stojnosti záá sádníá. 

1.9 Shrnutíá 

Docěásnou ochránu, jákozěto reákci ná mimorěáádneá  situáce vznikleá  

hromádnyámi  prěíálivy  osob  potrěebnyách  ochrány,  lze  ve  sveě toveám  meěrěíátku  nájíát  v 

 
96 ILA Guidelines op. cit., komentáá rě  k cěl. 13. 
97  HATHAWAY,  J.  C.  The  Rights  of  Refugees  under  International  Law.,  á  UNHCR,  Guidelines  on  International 
Protection. In: INELI-CIGER, M. Temporary protection in law and practice, Op. cit. s. 235. 
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rozlicěnyách  formáách.  Je  tomu  ták  zejmeáná  proto,  zěe  jejíá  obsáh,  rozsáh  á  práávníá 

zááklád  neníá  ná  univerzáá lníá  uá rovni  záávázneě   stánoven.  Zááváznou  uá právu  vsěák  lze 

nájíát ná puů deě  Evropskeá  unie, kde bylá prěijátá Směrnice o dočasné ochraně definujíácíá 

tuto jáko rěíázeníá vyá jimecěneá  pováhy, ktereá  v prěíápádeě  hromádneáho prěíálivu nebo 

bezprostrěedneě   hrozíácíáho  hromádneáho  prěíálivu  vysíádlenyách  osob  ze  trěetíách  zemíá, 

ktereá  se nemohou vráá tit do zemeě  puů vodu, poskytuje teěmto okámzěitou á docěásnou 

ochránu. 

Mezi steězěejníá prvky dáneáho institutu tedy pátrěíá jeho docěásnáá  pováhá spolu 

s prvkem hromádnosti. Hromádnost  v souvislosti s docěásnou ochránou náleázááme 

ve spojeníá hromádnyá  prěíáliv osob, prěicěemzě  existujíá dvá konkurencěníá náá zory ná to, co 

tákovyá to  hromádnyá   prěíáliv  prěedstávuje.  Prvníá  z  nich  se  omezuje  ná  pouhyá   pocěet 

prchájíácíách  osob,  zátíámco  druhyá   náá zor  bere  v  uá váhu  ják  zmíáneěnyá   pocěet  osob,  ták 

kápácitu  prěijíámájíácíáho  stáá tu.  UNHCR,  jákozěto  zástáánce  druheáho  postoje,  definovál 

typickeá   znáky  hromádneáho  prěíálivu  osob  ve  cětyrěech  bodech,  á  to  velkyám  pocětem 

osob  prěijíázědeě jíácíách  prěes  hránice,  rychlyám  náá ruů stem  jejich  pocětu,  nedostátecěnou 

kápácitou prěijíámájíácíáho stáá tu ná tákto nástályá  prěíáliv odpoveědeě t á nemozěnost 

individuáá lníáho rěíázeníá provedeneáho u kázědeá  osoby zvláá sěť. 

Docěásnáá  ochráná, jákozěto flexibilníá práávníá ráámec vyuzě íáványá  v situácíách 

hromádneáho  prěíálivu  osob,  poskytuje  ochránu  rozmánityám  skupináám  osob.  Mezi 

tyto skupiny pátrěíá vedle konvencionáá lníách uprchlíákuů  zejmeáná osoby prchájíácíá prěed 

ozbrojenyám  konfliktem,  endemickyám  náá silíám  nebo  systemátickyám  porusěovááníám 

lidskyách  prááv,  stejneě   ták  jáko  migránti  environmentáá lníá  á  dálsě íá  kátegorie  osob. 

Docěásnáá   ochráná  je  pro  svou  flexibilitu  schopnáá   se  prěizpuů sobit  áktuáá lníá  potrěebeě  

stáá tuů  á zá ádresáá ty urcěit ruů znorodeá  skupiny osob, ktereá  byly nuceny opustit zemi 

sveáho puů vodu. 

Co se tyácěe práávníáho záákládu dáneáho institutu, vedle instrumentuů  smluvníáho 

práává  je  tento  trěebá  hledát  tákeá   v oblásti  práává  obycěejoveáho.  Práávníám  záákládem 

v oblásti  smluvníáho  práává  byl  shledáán  princip  non-refoulement,  jákozěto  souhrn 

rěády  prvkuů   rozesetyách  v  jednotlivyách  uá práváá ch.  Non-refoulement  ve  sveá   uá plneá  

podobeě   totizě   nád  ráámec  cěl.  33  UÁ mluvy  vyjádrěuje  povinnost  stáá tuů  nenávráá tit  á 

poskytnout ochránu osobáám prchájíácíám prěed pronáá sledovááníám, mucěeníám, 
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nelidskyám á  ponizěujíácíám zácháá zeníám nebo trestem,  stejneě   ták jáko prěed záá sáhem 

do jejich zě ivotá á teě lesneá  integrity. Táto povinnost se prěitom nevztáhuje pouze ná 

uprchlíáky, ále ná vsěechny osoby, ktereá  se z teěchto duů voduů  nácháá zejíá v nebezpecěíá á 

potrěebujíá ochránu. Instrumenty, ktereá  princip nenávráceníá ná mezináá rodneěpráávníá 

uá rovni zákotvujíá, jsou vedle cěl. 33 UÁ mluvy jmenoviteě  zejmeáná cěl. 3 CAT, cěl. 7 ICCPR 

á cěl. 3 Evropskeá  uá mluvy. 

Vzhledem  ke  skutecěnosti,  zěe  neěktereá   skupiny  osob  potrěebnyách  ochrány 

nespádájíá  do  kátegorie  teěch,  kterěíá  mohou  byá t  prostrěednictvíám  smluvníáho non-

refoulement chrááneěny, bylá prozkoumááná i relevántnost práávníáho záákládu docěásneá  

ochrány v oblásti práává obycěejoveáho. Pro existenci obycěejoveáho principu non-

refoulement,  kteryá   lze  oznácěit  zá  jeden  ze  dvou  steězěejníách  principuů   obycěejoveáho 

práává  tvorěíácíáho  práávníá  zááklád  docěásneá   ochrány,  mluvíá  skutecěnost,  zěe  170  ze  189 

cělenuů  UN bylo cělenem álesponě  jednoho instrumentu zákotvujíácíáho non-refoulement, 

á u 125 stáá tuů  tento princip násěel míásto v jejich vnitrostáá tníách legislátiváá ch. Druhyám 

steězěejníám obycěejovyám právidlem tvorěíácíá práávníá zááklád docěásneá  ochrány je princip 

docěásneáho uá tocěisěteě . Tento nád ráámec nenávráceníá obsáhuje dálsě íá povinnost, á sice 

povinnost  stáá tuů   sousedíácíách  se  zemíá  puů vodu  přijmout  ná  sveá   uá zemíá  osoby,  ktereá  

prchájíá prěed nebezpecěíám bezprostrěedníá uá jmy ná jejich zě ivoteě  cěi teě lesneá  integriteě . 

Ve spojeníá s obycěejovou normou non-refoulement tyto dveě  normy spolecěneě  

tvorěíá  práávníá  zááklád  docěásneá   ochrány  v oblásti  obycěejoveáho  práává,  á  to  vzhledem 

k tomu, zěe chrááníá osoby prchájíácíá prěed nouzovyámi situácemi záhrnujíácíámi 

ozbrojeneá  konflikty, ákty náásilíá s sě irokyám rozsáhem á porusěovááníá lidskyách prááv, á 

to prěed návrááceníám do zemíá, kde by jim hrozilo nebezpecěíá pronáá sledovááníá, mucěeníá 

nebo bezprostrěedníá uá jmá ná jejich zě ivoteě  cěi teě lesneá  integriteě . 

V otáá zce rozsáhu prááv, kteráá  májíá byá t beneficientuů m docěásneá  ochrány 

prěiznááná podle Ineli-Ciger M. záávisíá ná konkreá tníám stáá tu, kteryá  docěásnou ochránu 

implementuje á jeho váá zánosti univerzáá lníámi á regionáá lníámi dohodámi. Návzdory 

roztrěíásě teěneá   práxi  vsěák  lze  v  ráámci  soft  law  pro  stánoveníá  rozsáhu  prááv,  kteráá   by 

meě lá byá t beneficientuů m docěásneá  ochrány prěiznááná, náleázt urcěitáá  vodíátká. Mezi tyto 

bezpochyby pátrěíá ExCom Conclusion No. 22 (XXXII), The UNHCR Guidelines on 

Temporary Protection á The ILA Guidelines on Temporary protection. Stándárd prááv 
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by prěitom meě l postupneě  dosááhnout toho, kteryá  UÁ mluvá prěiznááváá  uprchlíákuů m 

opráávneěneě  pobyávájíácíám ná uá zemíá. Toto právidlo vycháá zíá zejmeáná ze skutecěnosti, zěe 

mezi  prěíájemci  docěásneá   ochrány  se  mohou  nácháá zet  i  konvencionáá lníá  uprchlíáci, 

kteryám by nemeě lá byá t odníámááná práává, kteráá  jim podle UÁ mluvy náá lezě íá. Vzhledem 

ke skutecěnosti, zěe velkyá  pocěet stáá tuů  nedisponuje dostátecěnyámi prostrěedky k tomu, 

áby v situácíách hromádneáho prěíálivu osob byly schopneá  zájistit uá plnyá  rozsáh prááv, 

kteráá   jsou  UÁ mluvou  stánovená,  je  v  teěchto  situácíách  docěásneá   pozástáveníá  vyákonu 

urcěityách  prááv  á  svobod  povázěovááno  zá  pruů vodníá  jev.  Toto  pozástáveníá  by  ovsěem 

meě lo míát pováhu pouze docěásnou á dálsěíá vyávoj by ták meě l podleáhát kumulátivníámu 

principu postupneáho zvysěovááníá stándárdu ochrány prááv.  

Jedná z hlávníách kritik ná uá cěet docěásneá  ochrány tkvíá prááveě  ve skutecěnosti, 

zěe jejíám závedeníám je pozástávená implementáce UÁ mluvy, á prěíájemcuů m ochrány je 

prěiznááváán  nizěsě íá  stándárd  prááv,  nezě   kteryá   UÁ mluvá  zárucěuje.  Vzhledem  k  tomu,  zěe 

docěásnáá   ochráná  je  reákcíá  ná  hromádnyá   prěíáliv  osob,  bylá  rěesěená  otáá zká,  zdá  je  v 

tákoveáto situáci prěíápustneá  se od zneěníá UÁ mluvy odchyá lit. Zrusěovácíá ustánoveníá jsou 

v mezináá rodníám práávu obecneě  zálozěeny ná doktríáneě  nezbytnosti, prěicěemzě  áby bylo 

odchyá leníá se prěijátelneá , musíá se jednát o udáá losti, ktereá  ho cěiníá nezbytnyám, 

prěimeěrěenyám  nebezpecěíá,  ktereá   tyto  udáá losti  prěedstávujíá  á  celyá   proces  musíá  návíác 

podleáhát mezináá rodníá kontrole. 

V kontextu UÁ mluvy vyáslovneá  zrusěovácíá ustánoveníá, ktereá  by stánovilo 

podmíánky, zá  kteryách se  lze  od UÁ mluvy odchyá lit  nenájdeme, ávsěák táto funkce  je 

prěisuzovááná cěl. 8 ve spojeníá s cěl. 9, prěicěemzě  z cěl. 9 je vyvozovááná mozěnost odchyá leníá 

se od rezě imu stánoveneáho UÁ mluvou v prěíápádeě  docěásnyách opátrěeníá, kteráá  povázěuje 

zá nezbytnáá  pro stáá tníá bezpecěnost. Hromádnyá  prěíáliv osob muů zěe prěitom podle Rády 

bezpecěnosti  OSN prěedstávovát hrozbu pro mezináá rodníá míár á  bezpecěnost, cozě  ho 

stávíá do pozice, kdy se  ná neě j rezě im cěl. 9 tákeá   vztáhuje. Ná docěásnou ochránu lze 

tedy náhlíázěet jáko ná náá stroj, jehozě  prostrěednictvíám je v urcěityách situácíách 

hromádneáho  prěíálivu  osob  mozěneá   áplikáci  práávníáho  ráámce  zárucěeneáho  UÁ mluvou 

odlozěit cěi zcelá pozástávit. 

Co se tyácěe ukoncěeníá docěásneá  ochrány, podmíánky, od kteryách se odvíájíá, 

nejsou ná univerzáá lníá uá rovni záávázneě  stánoveny. Mnoho áutoruů  vsěák spojuje 
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okámzěik jejíáho ukoncěeníá s cěl. 1C UÁ mluvy pojednáávájíácíám o ukoncěeníá ochrány osob, 

kteryám byl prěiznáán uprchlickyá  státus, ávsěák okolnosti v zemi jejich stáá tníá 

prěíáslusěnosti,  pro  ktereá   jim  byl  státus  uprchlíáká  prěiznáán,  prěestály  existovát    (tzv. 

„ceased circumstances” cessation clauses). Zmeěná teěchto objektivníách okolnostíá 

prěitom musíá spocěíávát v záá sádníách zmeěnáách v zemi stáá tníá prěíáslusěnosti, v duů sledku 

kteryách  lze  míát  zá  to,  zěe  duů vod  pro  strách  z  pronáá sledovááníá  odpádl.  Směrnice  o 

dočasné  ochraně  zás  podrěizuje  jejíá  ukoncěeníá  rozhodnutíá  Rády,  prěicěemzě   tákoveá  

rozhodnutíá  se  musíá  zákláádát  ná  zjisěteěníá,  zěe  situáce  v  zemi  puů vodu  umozěně uje  s 

pátrěicěnyám ohledem ná ochránu lidskyách prááv, záákládníách svobod á záávázkuů  

cělenskyách  stáá tuů   v  souvislosti  se  záá sádou  nenávráceníá,  bezpecěnyá   á  trvályá   náávrát 

osobáám, jimzě  bylá docěásnáá  ochráná poskytnutá. K hledisku bezpecěnosti á trválosti 

nádáá le  cěl.  21  á  cěl.  22  Směrnice  o  dočasné  ochraně  prěidáávájíá  hledisko  náávrátu  s 

náá lezě itou uá ctou k lidskeá  duů stojnosti. Prááveě  tento bezpecěnyá  á trvályá  náávrát 

s náá lezě itou uá ctou k lidskeá  duů stojnosti je uznááváán jákozěto záá ruká, kteráá  by meě lá byá t 

splneěná, nezě  dojde k ukoncěeníá docěásneá  ochrány. 

V  otáá zce  deá lky  trvááníá  docěásneá   ochrány  á  podmíánek,  zá  kteryách  je  mozěneá  

prěikrocěit  k  jejíámu  ukoncěeníá  bylo  zjisěteěno,  zěe  zá  ideáá lníá  máximáá lníá  deá lku  jejíáho 

trvááníá  je  dle  neěkoliká  zdrojuů   povázěovááno  obdobíá  trěíá  cěi  peě ti  let.  Po  uplynutíá  teá to 

doby by ták beneficientuů m vzhledem ke specifikuů m dáneá  situáce meě lá byá t 

poskytnutá álternátivníá rěesěeníá, o kteryách bude pojednáávát druháá  cěáá st teá to práá ce. 
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2 Dočasná ochrana v tureckém právním řádu 
2.1 UÁ vodem 

Táto cěáá st práá ce máá  zá cíál odpoveědeě t ná otáá zku, jákyá  je práávníá ráámec tyákájíácíá 

se docěásneá  ochrány v tureckeám práávníám rěáádu, á ják se jeho prěostrěednictvíám 

Turecko  vyporěáádálo  s  hromádnyám  prěíálivem  osob  ze  Syárie,  jemuzě   bylo  od  roku 

2011 ve víáce cěi meáneě  pocěetnyách vlnáá ch vystáveno. Docěásnáá  ochráná bude zásázená 

do  kontextu  tureckeá   práávníá  uá právy  mezináá rodníá  ochrány  á  ná  záákládeě   obecnyách 

poznátkuů  z  1. cěáá sti  teá to práá ce, pojednáávájíácíách o vybrányách áspektech, ktereá   se  k 

docěásneá  ochráneě  váá zě íá, bude pohleádnuto ná jejich práktickeá  provedeníá. Nád ráámec 

1. cěáá sti bude nádáá le zkoumááno, jákyá  je prěíástup Turecká k trvályám rěesěeníám  (durable 

solutions) ve vztáhu k Syrěánuů m. 

2.2 Kontext práávníá uá právy mezináá rodníá ochrány 

Turecko v soucěásneá  dobeě  hostíá nejpocěetneě jsě íá uprchlickou populáci ná sveě teě  

cěíátájíácíá kolem 4 milionuů  osob. 98 Jeho práávníá uá prává mezináá rodníá ochrány se mimo 

jineá  odvíájíá od skutecěnosti, zěe ácě je Turecko smluvníá stránou UÁ mluvy,  ponechááváá  si 

vyá jimku  váá zě íácíá  se  k  definici  uprchlíáká  podle  jejíáho  cěl.  1  B  odst.  1  píásm.  á).  Táto 

vyá jimká  se  vztáhuje  k  teritoriáá lníámu  omezeníá  áplikáce  definice  uprchlíáká  podle 

UÁ mluvy, á to ták, zěe zá konvencionáá lníáho uprchlíáká jsou povázěováány pouze osoby 

pocháázejíácíá z Evropy.99 

Záákonnou uá právou stánovíácíá rezě im tureckeáho cizineckeáho práává á 

mezináá rodníá ochrány je Law on Foreigners and International Protection (dáá le 

LFIP)100, kteryá  byl ná puů deě  tureckeáho párlámentu prěiját 4.4.2013. Tento záákon je v 

historii Tureckeá  republiky náprosto prěelomovyám instrumentem, á to ják v otáá zce 

institucionáá lníá, ták obsáhoveá . Jednáá  se totizě  o rázántníá zmeěnu v prěíástupu k 

cizineckeá   otáá zce,  kteráá   se  zformoválá  kombinácíá  mnohá  fáktoruů .  Mezi  tyto  pátrěíá 

 
98 UNHCR, Turkey: Key Facts and Figures Report k 1. srpnu 2019, dostupneá  ná 
https://dátá2.unhcr.org/en/documents/downloád/71511 [návsětíáveno 5. 10. 2019]. 
99CČ l.1 B UÁ mluvy stánovíá: 
1. Pro uá cěely teá to uá mluvy, slová "udáá losti prěed 1. lednem 1951" nácháá zejíácíá se v cěláá nku 1, odstávec A, mohou byá t 
vysveě tlováá ná buď jáko 
á) "udáá losti prěed 1. lednem 1951 v Evropeě " nebo  
b) "udáá losti prěed 1. lednem 1951 v Evropeě  nebo jinde" á kázědyá  smluvníá stáá t prěi podpisu, rátifikáci nebo 
prě íástupu ucěiníá prohláá sěeníá vysveě tlujíácíá, kteryá  z teě chto pojmuů  hodláá  uzě íávát prěi plneěníá svyách povinnostíá 
stánovenyách touto uá mluvou. 
Prěicěemzě  Evropou se podle cěl. 3 LFIP rozumíá vsěechny stáá ty Rády Evropy. 
100 The Láw on Foreigners ánd Internátionál Protection n. 6458 z 4.4.2013. 
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rozhodovácíá cěinnost ESLP, v níázě  bylo Turecko kritizovááno zá nedostátecěnyá  práávníá 

ráámec  ochrány  prááv  migrántuů ,  pozěádávky  EU  pro  dálsě íá  postup  v  prěíástupoveám 

procesu Turecká do EU, vzruů stájíácíá poveědomíá o mezináá rodníách stándárdech 

lidskyách  prááv  á  v neposledníá  rěádeě   tákeá   zvysěujíácíá  se  ekonomickáá   áktivitá  á  s  tíám 

spojenyá   náá ruů st  pocětu  migrántuů ,  pro  mnoho  z  nichzě   bude  Turecko  námíásto  zemeě  

tránzitníá zemíá cíálovou.101 

Prěed  LFIP  v  tureckeám  práávníám  rěáádu  neexistoválá  zěáádnáá   záákonnáá   uá prává 

mezináá rodníá ochrány, tá bylá regulovááná pouze prostrěednictvíám sekundáá rníá 

legislátivy, tedy cestou podzáákonnyách práávníách prěedpisuů . Pocěáá tek otáá zky 

mezináá rodníá  ochrány  v  Tureckeá   republice  prěedstávuje  prěijetíá  UÁ mluvy,  prěicěemzě  

prááveě  Turecko bylo jedníám z jejíách prvníách signátáá rěuů . 102 Vzhledem k teritoriáá lníámu 

omezeníá v cěl. 1B UÁ mluvy vsěák Turecko prěiznááváá  státus konvencionáá lníáho uprchlíáká 

pouze  osobáám,  ktereá   se  uprchlíáky  stály  v  duů sledku  udáá lostíá  nástályách  v  Evropeě . 

Náprostáá  veě tsěiná osob potrěebnyách ochrány nácháá zejíácíá se ná uá zemíá Turecká vsěák 

pocháázíá  ze  stáá tuů   mimo  Evropu,  á  to  zejmeáná  ze  sousedníá  Syárie,  Iráánu,  Irááku,  cěi 

dálsě íách zemíá jáko je Afgháánistáán nebo Somáá lsko. Podle Látif bylá prááveě  táto 

skutecěnost duů vodem, pro kteryá  Turecko k prěijetíá UÁ mluvy s teritoriáá lníám omezeníám 

prěikrocěilo. Vzhledem k tomu, zěe v oblásti Asie á Blíázkeáho vyáchodu nezrěíádká docháá zíá 

k  rozsááhlyám  uprchlickyám  prouduů m,  Turecko  se  touto  cestou  snázě ilo  eliminovát 

mozěneá   negátivníá  sociáá lníá,  ekonomickeá   á  politickeá   dopády.103  Prěesto  tu  vsěák  bylá 

potrěebá  vytvorěit  práávníá  ráámec  áplikovátelnyá   prááveě   pro  tyto  kátegorie  osob.  Z 

tohoto  duů vodu  bylá  prěijátá  rěádá  ád  hoc  podzáákonnyách  práávníách  prěedpisuů ,  ktereá  

reágovály ná áktuáá lníá vyávoj á s níám spojeneá  potrěeby v oblásti migráce. Jáko 

posledníá  vyáznámnyá   prěedpis  tohoto  druhu  bylá  v  roce  1994  prěijátá  Regulation  on 

Asylum,104 zákotvujíácíá mechánismus, kteryá  poskytovál ochránu docěásneáho 

chárákteru osobáám potrěebnyám ochrány prěicháá zejíácíám z mimoevropskyách stáá tuů . V 

ráámci tohoto mechánismu ják zěádáteleá  o ochránu pocháá zejíácíá z Evropy, ták vsě ichni 
 

101 AÇIKGOÜ Z, M., ARINER, H. O. Turkey´s new law on foreigners and international protection: An introduction, 
Turkish Migrátion Studies Group át Oxford, University of Oxford, 2014. s.4. 
102 UN Treáty Collections dostupneá  ná: 
https://treáties.un.org/Páges/ViewDetáilsII.áspx?src=TREATY&mtdsg_no=V-
2&chápter=5&Temp=mtdsg2&cláng=_en#EndDec. 
103 LATIF, D. Refugee Policy of the Turkish Republic, The Turkish Yeárbook of Internátionál Relátions, Ankárá 
University Press, Number XXXIII, 2002. s. 20-21. 
104 The 1994 Regulátion on Procedures ánd Principles reláted to Máss Influx ánd Foreigners árriving in Turkey 
either ás Individuáls or in Groups wishing to seek Asylum either from Turkey or requesting Residence Permits 
with the Intention of seeking Asylum from á Third Country, n. 94/6169. 
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ostátníá zěádáteleá , meě li povinnost podát zěáádost o povoleníá k pobytu ná Cizineckeám 

oddeě leníá Ministerstvá vnitrá, prěicěemzě  druzíá jmenováníá se náá sledneě  museli 

registrovát tákeá  u Policie, u ktereá  se pák byli nuceni právidelneě  hláá sit. Ná záákládeě  

teá to registráce pák mimoevropsětíá zěádáteleá  o ochránu podleáháli dveěmá párálelníám 

RSD rěíázeníám,105 á to ják ze strány UNHCR, ták ze strány tureckeáho stáá tníáho ápáráá tu. 

V prěíápádeě , zěe zěádáteleá  byli obeěmá stránámi shledáány zá uprchlíáky, bylo jim 

náá sledneě   umozěneěno  zápojit  se  do  prográmu  UNHCR,  pomocíá  ktereáho  meě li  byá t 

prěesíádleni do trěetíá zemeě . Vzhledem k vzruů stájíácíámu pocětu zěáádostíá se vsěák vyhlíádká 

prěesíádleníá cěíám dáá l tíám víáce vzdáloválá.106  

LFIP nábíádl ve srovnááníá s Regulation on Asylum komplexníá systeám 

mezináá rodníá ochrány, kteryá  spojil vsěechny v teá to oblásti drěíáve prěijáteá  podzáákonneá  

prěedpisy  do  jednoho.  LFIP  je  historicky  prvníám  záákonem,  kteryá   zákotvuje  non-

refoulement.107 Duů lezě itost á relevánce tohoto principu v konstrukci LFIP lze 

spátrěovát jizě  v jeho zárěázeníá do cěl. 4, tedy hned ná sámyá  pocěáá tek záákoná náá sledujíácíá 

po uá vodníách ustánoveníách tyákájíácíách se uá cěelu, rozsáhu á definic. Zmíáneěnyá  cěl. 4 LFIP 

návíác ve srovnááníá s jednotlivyámi mezináá rodníámi smluvníámi instrumenty 

rozebíárányámi v kápitole 1.5.1. zákotvuje komplexníá definici non-refoulement, kteráá  

stánovíá, zěe: „nikdo v rozsahu tohoto zákona, nesmí být navrácen na území, kde by byl 

v nebezpečí  mučení,  nelidského  nebo  ponižujícího  zacházení  či  trestu,  nebo  kde  by 

jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě rasy, náboženství, příslušnosti 

k určité společenské vrstvě nebo zastávání politických názorů.“ 

Dotycěnyá  záákon ve sveá  cěáá sti trěetíá, názváneá  Mezináá rodníá ochráná, rozlisěuje trěi 

druhy  státusuů .  Jáko  prvníá  je  v cěl.  61  LFIP  upráven  státus  uprchlíka,  kteryá   odráá zě íá 

definici konvencionáá lníáho uprchlíáká podle cěl. 1A odst. 2 UÁ mluvy, ávsěák jáko 

záákládníá prěedpoklád stánovíá, zěe se musíá áplikovát pouze ná osoby, ktereá  se v dáneá  

situáci nácháá zejíá v duů sledku udáá lostíá, ktereá  nástály v Evropeě . Druhou álternátivníá 

kátegoriíá, kterou tureckyá  záákonodáá rce vytvorěil z duů vodu jizě  zmíáneěneáho 

 
105 Refugee státus determinátion procedure je rěíázeníá vedeneá  UNHCR nebo stáá ty zá uá cěelem zjisěteěníá, zdáli zěádátel 
o mezináá rodníá ochránu splně uje podmíánky prěiznááníá státusu uprchlíáká v rovineě  mezináá rodníáho, regionáá lníáho cěi 
náá rodníáho práá vá. 
106 SOYKAN, C. The New Draft Law on Foreigners and International Protection in Turkey, Oxford Monitor of 
Forced Migrátion Volume 2, Number 2, 2012. s. 38-40. 
107 SAGIROGLU, A. Z. The fundamental parameters of Turkey´s new migration policy and management within the 
terms of new legislation, Turkish Migrátion Conference 2015 Selected Proceedings, London: Tránsnátionál 
Press London, 2015. s. 39-41. 
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teritoriáá lníáho omezeníá áplikáce definice uprchlíáká podle UÁ mluvy, je státus 

podmíněného uprchlíka (conditionál refugee) zákotvenyá  v cěl. 62 LFIP. Tento státus 

zrcádlíá  definici  uprchlíáká  podle  cěl.  61,  á  to  vsěák  se  dveěmá  odlisěnostmi.  Prvníá 

odlisěnostíá  je  jeho  áplikáce  ná  osoby,  ktereá  se  v dáneá   situáci  nácháá zejíá  v  duů sledku 

udáá lostíá nástályá ch mimo uá zemíá Evropy, druhou á záá sádníá odlisěnostíá je pák 

explicitneě   vyjáádrěenáá   skutecěnost,  zěe  osoby  s  prěiznányám  státusem  podmíáneěneáho 

uprchlíáká jsou opráávneěny v Turecku pobyávát do okámzěiku prěesíádleníá do trěetíá zemeě . 

Z tohoto vyáslovneáho vyjáádrěeníá je ták zrěejmeá , zěe stejneě  jáko tomu bylo u Regulátion 

on Asylum, je prěesíádleníá teěchto osob do trěetíá zemeě  preferoványám trvályám rěesěeníám. 

Posledníám státusem mezináá rodníá ochrány je ochráná doplně kováá , zákotvenáá  cěl. 63 

LFIP.  Tento  státus  je  inspirováán  evropskyám  acquis108  á  poskytuje  ochránu  vsěem 

teěm,  kteryám  nebyl  prěiznáán  státus  uprchlíáká  cěi  podmíáneěneáho  uprchlíáká,  ávsěák  v 

prěíápádeě   náávrátu  do  zemeě   sveáho  puů vodu/obvykleáho  pobytu  by  jim  hrozil  trest 

smrti,  mucěeníá,  nelidskeá   cěi  ponizěujíácíá  zácháá zeníá  nebo  trest,  nebo  by  jim  hrozilo 

váá zěneá  nebezpecěíá z duů vodu vsěeobecneáho náá silíá v situácíách vnitrěníáho nebo 

mezináá rodníáho ozbrojeneáho konfliktu, prěicěemzě  tyto osoby nemuů zěou nebo 

vzhledem ke shorá uvedenyám hrozbáám nechteě jíá prěijmout ochránu dotycěneá  zemeě . 

Co se docěásneá  ochrány tyácěe, tá je v konstrukci LFIP od prěedchozíách státusuů  

mezináá rodníá ochrány uprávená zcelá oddeě leneě , á to v cěáá sti 4., cěl. 91. CČ láánek 91 je 

vsěák v záá sádeě  zmocně ujíácíám ustánoveníám, ktereá  uá právu vesěkeryách otáázek k docěásneá  

ochráneě  se váá zě íácíách deleguje ná Ministerskou rádu.109  

Koncepci oddeě leníá docěásneá  ochrány od zbytku práávníáho ráámce mezináá rodníá 

ochrány  potvrzuje  cěl.  3  odst.  1  píásm.  r)  LFIP  ve  spojeníá  s  cěl.  7  odst.  3  Temporary 

Protection  Regulation  (TPR).110  V  teěchto  je  mezináá rodníá  ochráná  definovááná  jáko 

státus prěiznányá  uprchlíákuů m, podmíáneěnyám uprchlíákuů m á osobáám pozě íávájíácíám 

doplně koveá   ochrány,  prěicěemzě   u  osob  se  státusem  docěásneá   ochrány  by  nemeě lo  byá t 

áutomáticky  prěedpokláádááno,  zěe  jim  byl  jeden  z  teěchto  státusuů   prěiznáán.    O  práávníá 

uá práveě  docěásneá  ochrány bude nádáá le pojednáávááno v náá sledujíácíá kápitole.  

 
108 AÇIKGOÜ Z, M., ARINER, H. O. Turkey´s new law on foreigners and international protection: An introduction, 
Turkish Migrátion Studies Group át Oxford, University of Oxford, 2014. s. 19. 
109 Ministerskáá  rádá je orgáánem moci vyákonneá  sdruzěujíácíá ministry Tureckeá  republiky. 
110 Temporáry Protection Regulátion n. 2014/6883 z 22. 10. 2014. 



46 
 

2.3 Práávníá záá klád á prěíájemci docěásneá  ochrány v tureckeám práávníám rěáá du  

Ják  bylo  jizě   rěecěeno,  Turecko  v  soucěásneá   dobeě   hostíá  uprchlickou  populáci 

cěíátájíácíá  kolem  4  milionuů   osob,  prěicěemzě   víáce  nezě   3,6  milionu  z  teěchto  pocháázíá  ze 

Syárie. V reákci ná nástályá  másovyá  prěíáliv osob vyhláá silá v rěíájnu 2011 tureckáá  vláádá 

rezě im docěásneá  ochrány, kteryá  v roce 2019 stáá le trváá . Práávníá ráámec, kteryá  se státusu 

docěásneá  ochrány tyákáá  od roku 2011 prosěel znácěnyám vyávojem, á to zejmeáná proto, 

zěe beěhem prvníách dvou let jeho trvááníá nemeě l tento státus v tureckeám práávníám rěáádu 

zěáádnyá  záákonnyá  zááklád. Syrěáneá  byli tedy do prěijetíá prěíáslusěneá  legislátivy míásto 

jákeáhokoli práávníáho pojmu oznácěovááni jáko tzv. hosteá  (guests).  

Turecko od sámeáho pocěáá tku vuů cěi Syrěánuů m uplátně oválo tzv. politiku 

otevrěenyách  dverěíá  á  vzhledem  k  jejich  stáá le  prěibyávájíácíámu  pocětu  rostlá  i  potrěebá 

jásneáho práávníáho ráámce, kteryá  by záákládníá áspekty docěásneá  ochrány záávázneě  urcěil. 

Tíámto  záákonnyám  záákládem  se  stál  LFIP,  kteryá   ve  sveám  cěl.  91  odst.  1  stánovíá: 

„dočasná ochrana může být poskytnuta cizincům, kteří byli nuceni opustit svojí zemi, 

nemohou se do ní vrátit a překročili či dorazili na hranice Turecka v rámci 

hromadného přílivu osob ve snaze získat okamžitou ochranu dočasného charakteru .“ 

Ná  to  náá sledneě   návázuje  zmocneěníá  pro  Ministerskou  rádu,  kteráá   máá   prěijmout 

nárěíázeníá tyákájíácíá se právidel prěijetíá tákovyáchto cizincuů  ná uá zemíá, jejich náá sledneáho 

odchodu, pobytu, prááv á povinnostíá, opátrěeníá prěedcháá zejíácíách hromádnyám prěíálivuů m 

osob, spolupráá ce á koordináce cěinnosti náá rodníách i mezináá rodníách institucíá á 

orgánizácíá, á v posledníá rěádeě  prěesneá  rozvrzěeníá ágendy dotcěenyách institucíá. 

Prěedvíádáneá   prováádeěcíá  nárěíázeníá,  TPR,  bylo  prěijáto  v rěíájnu  2014.  Jednáá   se  o 

obecnyá   práávníá  prěedpis  uprávujíácíá  záákládníá  otáá zky  tureckeáho  náá rodníáho  rezě imu 

v otáá zce  docěásneá   ochrány,  kteryá   je  vsěák  od  sveáho  prěijetíá  vyuzě íáváán  á  diskutováán 

vyáhrádneě   v kontextu  Syrěánuů .  TPR  je  zálozěená  ná  principu  non-refoulement 111  á 

pojem docěásneá  ochrány vymezuje jejíá cěl. 3 odst. 1 píásm. f) jákozěto ochránnyá  státus 

prěiznányá  cizíám stáá tníám prěíáslusěníákuů m, kteří „byli nuceni opustit svojí zemi, nemohou 

se do ní vrátit a překročili či dorazili na hranice Turecka v rámci hromadného přílivu 

osob  ve  snaze  získat  okamžitou  ochranu  dočasného  charakteru,  a  jejichž  žádosti  o 

mezinárodní  ochranu  nemohou  být  podrobeny  samostatnému  řízení.“  Z posledníá 

 
111 Ibid cěl. 6 odst. 1. 
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cěáá sti je tedy zrěejmeá , zěe osoby spádájíácíá do rezě imu docěásneá  ochrány, jákozěto 

ochrány  udeě lováneá   hromádneě ,  jsou  zcelá  vyloucěeny  z individuáá lníáho  posuzovááníá 

zěáádostíá o mezináá rodníá ochránu. Táto skutecěnost tákeá  vyplíáváá  z cěl. 3 odst. 1 píásm. j) 

TPR, jehozě  obsáhem je vymezeníá prvku hromádnosti pro uá cěely TPR. Toto vymezeníá 

odpovíádáá  prěíástupu zástááváneámu UNHCR, tedy duů ráz je kláden ják ná pocěet 

prěíáchozíách  osob,  ták  ná  kápácitu  stáá tu  ná  nástályá   prěíáliv  odpoveědeě t.  Podle  cěl.  3  se 

tedy  hromádnyám  prěíálivem  rozumíá  situáce,  kdy  vysokyá   pocěet  osob  prěicháázíá  ze 

stejneáho  stáá tu/regionu  á  vzhledem  k jejich  pocětu  neníá  mozěneá   veást  individuáá lníá 

rěíázeníá o urcěeníá jejich státusu mezináá rodníá ochrány. 

Co  se  tyá cěe  vymezeníá  prěíájemcuů   docěásneá   ochrány,  TPR  ve  sveám cěl.  7  stánovíá 

shodnyá  okruh osob s tíám, kteryá  se objevuje v definici docěásneá  ochrány podle jejíáho 

cěl. 3, ják bylo znáá zorneěno  v prěedchozíám odstávci. Vzhledem k teá to obecneá  uá práveě  

máá   TPR  potenciáá l  poskytnout  ochránu  rozmánityám  skupináám  osob,  jejichzě   blizěsě íá 

specifikáce je ponechááná ná rozhodnutíá Ministerskeá  rády prěijáteá  ná náávrh 

Ministerstvá vnitrá,112 cozě  z níá cěiníá vyá lucěnyá  orgáán, kteryá  je opráávneěn o teá to otáá zce 

rozhodovát.  Ministerskáá   rádá  tákeá   stánovíá  pocěáá tecěníá  den,  od  ktereáho  je  docěásnáá  

ochráná  uá cěinnáá .  Tákoveá to  rozhodnutíá  muů zěe  dáá le  obsáhovát  dobu  trvááníá  docěásneá  

ochrány ánebo podmíánky, zá kteryách muů zěe dojíát k jejíámu prodlouzěeníá cěi 

ukoncěeníá.113 Zmíáneěnáá  relátivníá volnost v rozhodovááníá, ktereá  kátegorie osob budou 

pod  docěásnou  ochránu  spádát  lze  vníámát  jáko  vyáznámneá   pozitivum  teá to  uá právy, 

plneě   odpovíádájíácíá  potenciáá lu  tohoto  institutu  diskutováneáho  v ráámci  1.  cěáá sti.  Prěi 

náá lezě iteám vytycěeníá kriteáriíá zpuů sobilosti byá t prěíájemcem docěásneá  ochrány ze strány 

Ministerskeá  rády ták muů zěe dojíát k vyplneěníá mezer tyákájíácíách se ochrány neprávyách 

uprchlíákuů , ják je tomu náprě . ve stáávájíácíám prěíápádeě  Syrěánuů , jákozěto osob prchájíácíách 

prěed  ozbrojenyám  konfliktem.114  Pokud  by  tito  nebyli  chrááneěni  státusem  docěásneá  

ochrány,  vzhledem  k teritoriáá lníámu  omezeníá  by  prěipádál  v uá váhu  pouze  státus 

podmíáneěneáho uprchlíáká cěi ochráná docěásnáá . Otáázkou vsěák zuů stáá váá , zdáli je v tomto 

prěíápádeě  teritoriáá lníá omezeníá áplikáce UÁ mluvy jedinou prěekáá zěkou prěíástupu Syrěánuů  

k uprchlickeámu státusu. Vzhledem k ze strány stáá tuů  cěásto uplátně ováneámu 

pozěádávku singling out, neboli vydeě leníá ze skupiny je totizě  sporneá , zdáli by 
 

112 Ibid cěl. 9 odst. 1. 
113 Ibid cěl. 10 odst. b) á c). 
114 Srov. INELI-CIGER, M. A Temporary protection Regime in Line with International Law: Utopia or Real 
Possibility? Internátionál Community Láw Review, op. cit. s. 185. 
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jednotlivci po vydeě leníá ze skupiny se svyám oduů vodneěnyám stráchem z 

pronáá sledovááníá z konvencionáá lníách duů voduů  byli vuů bec schopni obstáá t. 

2.4 Práává prěíájemcuů  docěásneá  ochrány 

TPR je záákládníám instrumentem stánovíácíám rozsáh prááv prěiznányách 

beneficientuů m docěásneá  ochrány. Tento instrument závedl jásnyá  práávníá ráámec do teá  

doby  nejásnyách  subjektivníách  prááv,  kteráá   jsou/  mohou  byá t  prěi  dálsě íám  provedeníá 

beneficientuů m prěiznááná. Záákládníám prěedpokládem pro prěíástup k teěmto práávuů m je 

podle  cěl.  26  TPR 115  ve  spojeníá  s  cěl.  22  odst.  1  TPR 116  provedeníá  registráce  u 

prěíáslusěnyách stáá tníách institucíá. TPR prěitom stánovíá, kteryám osobáám nebude 

provedeníá  registráce  umozěneěno.117  Toto  ustánoveníá  muů zěe  v  neěkteryách  prěíápádech 

byá t  velice  problemátickeá ,  á  to  vzhledem  ke  skutecěnosti,  zěe  TPR  nenábíázíá  zěáádnyá  

mechánismus prěezkumu zámíátáveáho rozhodnutíá o udeě leníá docěásneá  ochrány.118 

Pokud dosělo k uá speěsěneámu procesu registráce á náá sledneámu vydááníá 

identifikácěníáho pruů kázu, tento poteá  slouzě íá beneficientuů m docěásneá  ochrány jákozěto 

záá ruká  opráávneěneáho  pobytu  ná  uá zemíá.  Náproti  tomu  vsěák  neposkytuje  jákoukoli 

záá ruku, zěe jeho nositeli bude po ukoncěeníá docěásneá  ochrány náá sledneě  pobyt prěiznáán 

nebo prodlouzěen.119 

Co se tyácěe práává ná prěimeěrěenou zě ivotníá  uá roveně , cěl. 38 TPR zárucěuje práávo 

ná strávu, bydleníá, sociáá lníá, vzdeě láá vácíá á podobneá  sluzěby. Toto vsěe ále pouze pro ty, 

kterěíá se nácháázejíá v ubytovácíách zárěíázeníách 120 zálozěenyách zá tíámto uá cěelem, á jen v 

ráámci dostupnyách zdrojuů . Ostátníám osobáám se státusem docěásneá  ochrány mohou 

 
115 CČ l. 26 TPR: 
Cizincuů m podleáhájíácíám rezě imu tohoto Nárěíázeníá mohou byá t poskytnuty zdrávotníá á vzdeě láá vácíá sluzěby, prěíástup 
ná prácovníá trh, sociáá lníá, tlumocěnickeá  á podobneá  sluzěby.  
116 CČ l. 22 odst. 1 TPR: 
Teěm, jejichzě  registrácěníá proces byl dokoncěen, by meě l byá t UÁ rěádem vydáán identifikácěníá pruů káz docěásneá  ochrány. 
117 CČ l. 8 TPR:  
Docěásnáá  ochráná by nemeě lá byá t poskytnutá nebo by meě lá byá t zrusěená cizincuů m, kterěíá spáá cháli, pláá nováli cěi se 
uá cěástnili teroristickeáho cěinu, teěm kterěíá jsou povázěovááni zá hrozbu pro náá rodníá bezpecěnost, verěejnyá  porěáá dek 
nebo verěejnou bezpecěnost á dálsě íá. 
118 DOGĞ AR, D. Against All Odds: Turkey’s Response to “Undesirable but Unreturnable” Asylum-Seekers, Refugee 
Survey Quarterly, Volume 36, Issue 1, Márch 2017, s. 107, 120., In: INELI-CIGER, M. Protecting Syrians in 
Turkey: A Legal Analysis, Internátionál Journál of Refugee Láw, 2017, Vol 29, No 4. s. 559. 
119 CČ l. 25 TPR. 
120 CČ l. 3 odst. 1 píásm. e) TPR. 
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byá t tákoveá  sluzěby poskytnuty v prěíápádeě , zěe ná neě  jsou dostupneá  potrěebneá  

prostrěedky.121 

2.4.1 Svobodá pohybu 

V  ráámci  konecěneáho  rozhodnutíá  o  prěiznááníá  docěásneá   ochrány  je  prěíájemcuů m 

docěásneá   ochrány  Migrácěníám  direktoráá tem122  prěideě lená  urcěitáá   provincie,  v  ráámci 

ktereá  jsou nuceni se zdrzěovát. Táto povinnost je vedle cěl. 24 odst. 1 TPR123 zálozěená 

ná  cěl.  33  odst.  1  píásm. á)  TPR,  kteryá   stánovíá  obecnou  povinnost beneficientuů  

zdrzěovát  se  v  provinciíách,  docěásnyách  ubytovácíách  zárěíázeníách  cěi  jinyách  míástech 

stánovenyách Migrácěníám direktoráá tem. K zájisěteěníá plneěníá teá to povinnosti jsou dáá le 

prěíáslusěneá   áutority  opráávneěny  nárěíádit  beneficientuů m  ohlásěovácíá  povinnost.124  Pro 

prěíápád,  zěe  by  tyto  povinnosti  nebyly  plneěny,  nebo  by  tu  byl  záávázěnyá   duů vod  se 

domníávát,  zěe  nejsou  plneěny,  stánovíá  TPR  opráávneěníá  prěíáslusěnyách  áutorit  tákoveá to 

osoby prěedveást.125 Plneěníá povinnosti beneficientuů  zdrzěovát se v míástech, kteráá  jim 

bylá  prěirěázená,  máá   pro  neě   náprosto  záá sádníá  vyáznám.  Jednáá   se  totizě   o  záákládníá 

prěedpoklád  zpuů sobilosti  vykonáávát  vesěkeráá   práává,  kteráá   jim  jsou  práávníám  rěáádem 

prěiznááná.  Identifikácěníá  pruů káz  beneficientá  docěásneá   ochrány  je  plátnyá   vyáhrádneě  

pro  uá zemíá  provincie,  ve  ktereá   jsou  registrovááni,  á  vycestovát  mimo  jejíá  uá zemíá  je 

mozěneá  pouze s vyáslovnyám povoleníám áutorit.126 

2.4.2 Zdrávotníá peácěe 

Zdrávotníá sluzěby by meě ly byá t beneficientuů m docěásneá  ochrány poskytováány 

nejen v ráámci docěásnyách ubytovácíách zárěíázeníá, ále tákeá  mimo neě , prostrěednictvíám 

spektrá  zdrávotnickyách  zárěíázeníá.  CČ l.  27  odst.  1  píásm.  b)  TPR  stánovíá  bezplátnyá  

rezě im  tyákájíácíá  se  primáá rníá  zdrávotníá  peácěe  á  pohotovostníáho  osěetrěeníá,  kteryá   vedle 

sámotneáho osěetrěeníá záhrnuje i náá slednou leácěbu á nezbytnou medikáci. Beneficienti 

návíác  nejsou  vyloucěeníá  áni  ze  soukromeá   zdrávotníá  peácěe,  ávsěák  k  teá   lze  prěikrocěit 

 
121 CČ l. 38 odst. 2 TPR. 
122 Directoráte Generál of Migrátion Mánágement je orgáán podrěíázenyá  Ministerstvu vnitrá, kteryá  byl zálozěen 
LFIP. Jednáá  se o rěíádíácíá orgáán v oblásti migráce. 
123 CČ l. 24 odst. 1TPR. 
Osoby, kteryám bylá prěiznááná docěásnáá  ochráná, u nichzě  neníá zěáá dnáá  obává tyákájíácíá se negátivníách dopáduů  ná 
verěejnyá  porěáá dek, verěejnou bezpecěnost nebo verěejneá  zdrávíá, mohou pobyávát v provinciíách stánovenyách 
Migrácěníám direktoráá tem. 
124 CČ l. 33 odst. 2 píásm. b) TPR. 
125 CČ l. 34 odst. 2 TPR. 
126 The Ombudsmán Institution of Republic of Turkey, Syrians in Turkey: Special Report, Ankárá, 2018. s. 59-60. 
Ná záákládeě  cěl. 33 odst. 1 TPR jsou beneficienti docěásneá  ochrány povinni dodrzěovát ádministrátivníá pozěádávky, 
ktereá  vuů cěi nim byly stánoveny.  
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pouze  v  prěíápádeě   mimorěáádnyách  situácíá  cěi  oficiáá lníá  cestou  pro  prěíápád,  zěe  neníá  k 

dispozici odpovíádájíácíá  zdrávotníá peácěe ve stáá tníách zdrávotnickyách zárěíázeníách.127 

Tento systeám zdrávotníá peácěe máá  vsěák jeden duů lezě ityá  prěedpoklád, á to ják jizě  bylo 

náznácěeno  vyásěe,  beneficienti  jsou  opráávneěni  vyuzě íávát  zdrávotníá  sluzěby  pouze  v 

oblástech jejich registráce.128 

2.4.3 Práávo ná prěíástup k zámeěstnááníá 

Podmíánky prěíástupu ná prácovníá trh pro beneficienty docěásneá  ochrány 

uprávuje Regulation on the Work Permits of Foreigners under Temporary Protection 

(dáá le  RWP),129  prěijátáá   v  lednu  2016  ná  záákládeě   cěl.  29  TPR.  Táto  uá prává  noveě  

závedlá  opráávneěníá  beneficientuů   docěásneá   ochrány  pozěáádát  o  vydááníá  prácovníáho 

povoleníá, cěíámzě  bylá záplneěná vyáráznáá  legislátivníá mezerá v otáá zce tureckeáho 

práávníáho ráámce docěásneá  ochrány.  

RWP oprávně uje beneficienty podát zěáádost o prácovníá povoleníá po uplynutíá 

doby  sěesti  meěsíácuů   od  jejich  registráce,  á  to  v  záávislosti  ná  typu  jejich  prácovníáho 

pomeěru,  buďto  prěíámo,  ánebo  prostrěednictvíám  jejich  budoucíáho  zámeěstnávátele. 

UÁ prává vsěák poskytuje tákeá  vyá jimky z rezě imu povinnyách prácovníách povoleníá, á to 

v prěíápádeě  sezoá nníách prácíá v zemeědeě lstvíá cěi zě ivocěisěneá  vyárobeě .130 Duů lezě ityám 

fáktorem,  kteryá   uá právu  prácovníách  povoleníá  prováá zíá,  je  dodrzěovááníá  kvoá t,  ktereá  

RWP prěíámo stánovíá. Tyto se tyákájíá procentuáá lníáho zástoupeníá beneficientuů  

zámeěstnányách u jednoho zámeěstnávátele oproti zámeěstnáncuů m tureckeá  stáá tníá 

prěíáslusěnosti,  á  to  náprě . ták,  zěe  pocěet  beneficientuů   nesmíá  byá t  vysěsě íá  nezě   10%  pocětu 

tureckyách  stáá tníách  prěíáslusěníákuů .131  Dálsě íám  vyáznámnyám  rysem,  kteryá   s  sebou  RWP 

prěináá sě íá, je stánoveníá povinnosti pro zámeěstnávátele poskytovát beneficientuů m 

odmeěnu álesponě  ve vyásěi minimáá lníá mzdy.132  

Prěestozěe  se  jednáá  o záá sádníá posun  v oblásti stándárdu prááv,  kteráá   tureckyá  

práávníá  rěáád  beneficientuů m  prěiznááváá ,  jejich  profesníá  zě ivot  je  nádáá le  prěedmeětem 

mnohyách  omezeníá.    Tíámto  omezeníám  je  náprě.  znovu  se  opákujíácíá  princip  vyákonu 

 
127 CČ l. 27 odst. 1 píásm. d) TPR. 
128 Srov. The Ombudsmán Institution of Republic of Turkey, Syrians in Turkey: Special Report, op. cit. s. 88. 
129 Regulátion on the Work Permits of Foreigners under Temporáry Protection n. 2016/8375 z  
11. 1. 2016. 
130 CČ l. 5 RWP. 
131 CČ l. 8 RWP. 
132 CČ l. 10 RWP. 
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prěiznányách  opráávneěníá  pouze  v  míásteě ,  kde  jsou  beneficienti  registrovááni,133  dáá le 

vyloucěeníá  cizincuů   z  vyákonu  urcěityách  povolááníá,  jáko  jsou  náprě.  zubárěi,  leákáá rníáci, 

veterináá rěi,  notáá rě i,  pruů vodci,  rybáá rěi  á  dálsě íá.134  Dálsě íám  vyáznámnyám  fáktorem,  kteryá  

steězěuje prěíástup beneficientuů  docěásneá  ochrány ná prácovníá trh je cěásto se objevujíácíá 

neochotá  budoucíách zámeěstnáváteluů  prácovníá povoleníá  vyrěizovát spojenáá  s teámeěrě 

14%135  míárou  nezámeěstnánosti.136  Nesnáá ze,  se  kteryámi  se  beneficienti  docěásneá  

ochrány potyákájíá, pouze potvrzuje zpráává tureckeáho Ministerstvá práá ce á 

sociáá lníách veěcíá, kteráá  stánovíá, zěe pocěet prácovníách povoleníá vydányách zá rok 2017 

stáá tníám prěíáslusěníákuů m Syárie, z nichzě  ne vsěichni jsou nositeli státusu docěásneá  

ochrány, dosááhl pouhyách 20 966.137 

2.4.4 Práávo ná vzdeě lááníá 

Záákládem  práává  ná  vzdeě lááníá  pro  beneficienty  docěásneá   ochrány  je  cěl.  42 

tureckeá   UÁ stávy,  podle  ktereáho  nesmíá  byát  nikdo  zbáven  práává  ná  vzdeě lááníá.  Toto 

práávo  je  dáá le  rozvedeno  v  kontextu  docěásneá   ochrány  cěl.  28  TPR,  kteryá   stánovíá 

nutnost  zábezpecěeníá  vzdeě láá vácíách áktivit uvnitrě docěásnyách ubytovácíách zárěíázeníá  i 

mimo neě . Beneficienti docěásneá  ochrány se vsěák prěesto potyákájíá s mnohá obtíázěemi, 

ktereá  jim v prěíástupu ke vzdeě lááníá brááníá.  

Co se tyácěe soucěásneá  situáce syrskyách deě tíá, prěipádájíá v uá váhu dveě  váriánty, á 

to  vyucěovááníá  v  árábsětineě   rěíádíácíá  se  syrskyámi  osnovámi,  ktereá   lze  nájíát  zejmeáná  v 

docěásnyách vzdeě láá vácíách centrech zálozěenyách zá tíámto uá cěelem, cěi mozěnost docháá zet 

do tureckyách stáá tníách sěkol, ktereá  vyucěujíá v turecětineě  á rěíádíá se tureckyámi osnovámi. 

Mezi  hlávníá  prěekáá zěky  prěíástupu  syrskyách  deě tíá  ke  vzdeě lááníá  vsěák  pátrěíá  nedostátek 

sěkolníách  kápácit  cěi  nedostátek  árábsky  mluvíácíách  ucěiteluů ,  prěicěemzě   syrsětíá  ucěiteleá  

nemeěli  do  prěijetíá  RWP  v  roce  2016  mozěnost  sveá   povolááníá  vykonáávát. 138  Dálsě íá 

prěekáázěkou prěíástupu ke vzdeě lááníá je skutecěnost, zěe áby bylo díáteě  opráávneěno 

 
133 CČ l. 7 odst. 1 RWP. 
134 Refugee rights Turkey, Access to the Labor Market For Syrian Refugees And Other Persons Under Temporary 
Protection, QUESTIONS & ANSWERS, 2017. 
135 https://www.bloomberght.com/issizlik-oráni-temmuz-dá-139-á-yukseldi-2235403, [návsětíáveno 10. 10. 
2019]. 
136 INELI-CIGER, M. Protecting Syrians in Turkey: A Legal Analysis, Internátionál Journál of Refugee Láw, 2017, 
Vol 29, No 4. s. 562-663. 
137 T.C. Aile, Cálismá ve Sosyál Hizmetler Bákánligi, Lábour Státistics: Work Permits of Foreigners, 2017., s. 12. 
138 Srov. INELI-CIGER, M. Protecting Syrians in Turkey: A Legal Analysis, op. cit. s. 560-561. 
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nástoupit do sěkoly, musíá byá t nejdrěíáve registrovááno,139 cozě  cěiníá vzdeě lááníá pro 

nespocěet  deětíá  nedosázě itelnyám.  Mnoho  syrskyách  deě tíá  je  návíác  nuceno  prácovát,  á 

prěispíávát ták do rodinneáho rozpocětu. Vzhledem ke vsěem teěmto duů voduů m je tu dle 

slov UNICEF velkeá  riziko, zěe v soucěásneá  dobeě  vyruů stáá  tzv. ztrácenáá  generáce 

syrskyách deě tíá, kteryám se nebude dostáávát dovednostíá potrěebnyách k budoucíá 

rekonstrukci jejich zemeě .140 

Beneficientuů m  docěásneá   ochrány  je  nád  ráámec  vyásěe  uvedeneáho  prěiznááná 

rěádá dálsě íách prááv, mezi kteráá  pátrěíá náprě . bezplátneá  sluzěby tlumocěníáká, 141 práávo ná 

sloucěeníá  rodiny,142  cěi  práávo  nebyá t  potrestáán  z  duů vodu  nedovoleneáho  vstupu  ná 

uá zemíá.143  Z  uvedeneáho  vyplyáváá ,  zěe  uá prává  docěásneá   ochrány  v  tureckeám  práávníám 

rěáádu prěiznááváá  beneficientuů m sě irokyá  ráámec prááv, v kontextu prěíástupu ná prácovníá 

trh  lze  pák  dokonce  mluvit  o  náplneěníá  kumulátivníáho  principu,  ávsěák  záá sádníá 

probleám spocěíáváá  v sámotneám vyákonu teěchto prááv.  

2.5 Dobá trváá níá á ukoncěeníá docěásneá  ochrány 

Obecnáá   cěáá st  teá to  práá ce  v otáá zce  doby  trvááníá  docěásneá   ochrány  uzávrěelá,  zěe 

jejíá deá lká by se meě lá podle ruů znyách náázoruů  pohybovát v meěrěíátku trěíá cěi peě ti let. Dányá  

cěásovyá   ráámec  byl  stánoven  ták,  áby  poskytovál  dostátecěnou  dobu  pro  obnoveníá 

schopnosti prěijíámájíácíáho stáá tu veást individuáá lníá rěíázeníá, byly respektováány záákládníá 

psychologickeá  potrěeby osob pozě íávájíácíá ochrány á v neposledníá rěádeě  áby bylá 

poskytnutá dostátecěneě  dlouháá  dobá umozěně ujíácíá pominutíá prěíácěin hromádnyách 

prěíálivuů  osob. Syrěáneá  se státusem docěásneá  ochrány pobyávájíá v Turecku jizě  víáce nezě  

sedm let, ávsěák máximáá lníá dobá jejíáho trvááníá dosud stánovená nebylá. 

Co se tyácěe ukoncěeníá docěásneá  ochrány, tákoveá  rozhodnutíá je TPR sveěrěeno do 

rukou Ministerskeá  rády, kteráá  rozhodne ná náávrh Ministerstvá vnitrá.144 

Ministerskáá  rádá prěitom neníá váá zááná zěáádnyámi kriteárii, kteráá  by záávázneě  podmíánky 

ukoncěeníá docěásneá  ochrány stánovilá. Tureckáá  práávníá uá prává tedy neobsáhuje 

 
139 SIRIN, A., ONER, N., GENC, D. Continuity or Change in Turkey´s Mass Migration Policy: From 1989 Émigrés to 
Syrian „guests“, Turkish Migrátion Conference 2015 Selected Proceedings, London: Tránsnátionál Press 
London, 2015. s. 34. 
140 UNICEF Press Releáse, Over 40 per cent of Syrian Refugee Children in Turkey Missing Out on Education, 
despite Massive Increase in Enrolment Rates, 2017. 
141 CČ l. 31 TPR. 
142 CČ l. 49 TPR. 
143 CČ l. 5 TPR. 
144 CČ l. 11 TPR. 
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zěáádnáá   kriteáriá  váá zě íácíá  se  ke zmeěneě   objektivníách  okolnostíá,  ceased circumstances 

cessation  clauses  nebo  bezpecěneámu  á  trváleámu  náávrátu  s náá lezě itou  uá ctou  k lidskeá  

duů stojnosti. Jedinyám objektivníám hlediskem limitujíácíám diskrecěníá právomoc 

Ministerskeá  rády v teá to otáá zce proto zuů stáá váá  princip non-refoulement.145 

Ukoncěeníá docěásneá  ochrány je regulovááno cěl. 11 TPR, kteryá  vedle rozhodnutíá 

o  ukoncěeníá  oprávně uje  Ministerskou  rádu  k stánoveníá  dálsěíáho  postupu  v otáá zce 

tyákájíácíá  se  postáveníá  osob,  jejichzě   státus  docěásneá   ochrány  byl  tíámto  rozhodnutíám 

dotcěen. Dálsě íá mozěnyá  postup v ráámci cěl. 11 TPR tedy muů zěe spocěíávát v: 

á) nárěíázeníá náávrátu vsěech beneficientuů  zpeě t do zemeě  puů vodu 

b) udeě leníá  jineáho  skupinoveáho  ochránneáho  státusu  cěi  umozěneěníá  prěíástupu 

k RSD146 

c) udeě leníá opráávneěníá k dálsě íámu pobytu ná záákládeě  podmíánek stánovenyách 

v ráámci LFIP 

Absence  cěásoveáho ráámce, kteryá  by  limitovál  dobu  trvááníá  docěásneá  ochrány, 

ve spojitosti s neexistencíá jásnyách kriteáriíá stánovíácíách podmíánky jejíáho ukoncěeníá á 

opráávneěníám Ministerskeá   rády nárěíádit  prěíámyá  náávrát beneficientuů  docěásneá  ochrány 

zpeě t do zemeě  puů vodu, se jevíá jáko problemátickáá . Z tohoto duů vodu je duů lezě iteá , áby 

bylá beneficientuů m, v soucěásneá  dobeě  tedy Syrěánuů m, v okámzěiku ukoncěeníá docěásneá  

ochrány  dááná  mozěnost  prěíástupu  k RSD  á  trvályám  rěesěeníám.147  Táto  otáá zká  bude 

proto prěedmeětem zkoumááníá v dálsě íá kápitole. 

2.6 Prěíástup Turecká k trvályám rěesěeníám ve vztáhu k Syrěánuů m 

Mezináá rodníá  ochráná  jákozěto  docěásnáá   nááhrádá  záá ruk,  ktereá   jsou  osobáám 

beězěneě  poskytováány v zemi  jejich puů vodu,  usiluje  o  nálezeníá  dlouhodobyách rěesěeníá, 

názyáványách  jáko  trváláá   rěesěeníá  (durable  solutions),  kteráá   by  zájistilá  ádresáá tuů m 

rěesěeníá jejich situáce. Teěmito trvályámi rěesěeníámi jsou trádicěneě  dobrovolnáá  repátriáce 

(voluntary  repatriation),  míástníá  integráce  (local  integration)  á  prěesíádleníá  do  trěetíá 

zemeě  (resettlement). 

 
145 Srov. INELI-CIGER, M. Protecting Syrians in Turkey: A Legal Analysis, op. cit. s. 563. 
146 Ná záákládeě  cěl. 16 TPR jsou totizě  individuáá lníá zěáá dosti o prěiznááníá mezináá rodníá ochrány po dobu trvááníá 
docěásneá  ochrány vyloucěeny z procesu posuzovááníá. 
147 Srov. INELI-CIGER, M. Protecting Syrians in Turkey: A Legal Analysis, op. cit. s. 563. 



54 
 

Dobrovolnáá  repátriáce je trádicěneě  uprěednostně oványám trvályám rěesěeníám, á to 

ják  ze  strány  mezináá rodníáho  spolecěenstvíá,  ták  ze  strány  sámotnyách  uprchlíákuů .148 

Prěedpokládem dobrovolneá  repátriáce je seznáámeníá se se vsěemi dostupnyámi 

informácemi tyákájíácíámi se podmíánek v zemi puů vodu, ktereá  je záákládem 

dobrovolneáho rozhodnutíá do teá to zemeě  se vráá tit. Náávrát prěitom musíá prěedpokláádát 

podmíánku bezpecěíá á náá lezě iteá  uá cty k lidskeá  duů stojnosti. Co se tyácěe míástníá integráce, 

v mnohá  prěíápádech se  muů zěe  jednát  o jedineá  mozěneá  trváleá  rěesěeníá, ktereá   vsěák neníá 

proveditelneá  bez souhlásu á proáktivníáho prěíástupu stáá tu, ve ktereám máá  k integráci 

dojíát.  V neposledníá  rěádeě , prěesíádleníá  do  trěetíá  zemeě   je  podstátnyám  náá strojem,  kteryá  

umozěně uje  dobrovolneá   prěesíádleníá  uprchlíákuů   ze  zemeě ,  do  ktereá   dorázili  zá  uá cěelem 

vyhledááníá  ochrány,  do  zemeě ,  kteráá   souhlásilá  s jejich  prěijetíám  zá  stejnyám  uá cěelem. 

Prěesíádleníá do trěetíá zemeě  je tákeá  zpuů sob sdíáleníá mezináá rodníá odpoveědnosti ták, áby 

vybráneá  stáá ty v otáázce ochrány uprchlíákuů  ve srovnááníá s jinyámi nebyly nuceny neást 

neprěimeěrěeneá  brěemeno. Vzhledem k prěíástupu stáá tuů , do kteryách by meě li byá t uprchlíáci 

prěesíádlovááni, se vsěák jednáá  o trváleá  rěesěeníá, jehozě  vyuzě itíá je umozěneěno pouze 

minimáá lníámu pocětu uprchlíákuů .149 

Syrěáneá   v Turecku  jsou  dle  cěl.  16  TPR  vyloucěeni  z individuáá lníáho  rěíázeníá  o 

prěiznááníá  státusu  uprchlíáká,  neboli  RSD,  á  jim  prěiznányá   státus  docěásneá   ochrány 

áutomáticky neimplikuje, zěe je jim prěiznáán i neěkteryá  ze státusuů  mezináá rodníá 

ochrány.150  Diskutoványá   cěl.  16  TPR  pouze  potvrdil  práxi  trvájíácíá  jizě   od  sámeáho 

pocěáá tku ozbrojeneáho konfliktu v Syárii, kdy UNHCR v roce 2011 prěestál registrovát 

individuáá lníá zěáádosti o mezináá rodníá ochránu osob syrskeá  stáá tníá prěíáslusěnosti. 

UNHCR151  se  k tomuto  kroku  uchyá lil  v reákci  ná  obávy  tureckeá   vláády  tyákájíácíá  se 

hromádnyách prěesunuů  Syrěánuů  z docěásnyách ubytovácíách zárěíázeníá, ktereá  pro neě  byly 

zrěíázeny v blíázkosti syrskyách hránic, smeěrem k registrácěníámu centru v Ankárěe. 152 

V prěíápádeě , zěe by Syrěáneá  v Turecku z RSD vyloucěeni nebyli, mohl by jim byá t 

z duů vodu teritoriáá lníáho omezeníá áplikáce definice uprchlíáká podle UÁ mluvy prěiznáán 

pouze státus docěásneáho uprchlíáká. Tento státus prěitom docěásneá  uprchlíáky 
 

148 Ať jizě  konvencionáá lníách cěi neprávyách. 
149 UNHCR, Durable solutions, Reách Out Refugee Protection Tráining Project, 2005. s. 4-7. 
150 CČ l. 7 odst. 3 TPR. 
151 UNHCR je opráávneěn prováádeě t RSD s zěádáteli o mezináá rodníá ochránu, kterěíá pocháá zejíá ze zemíá mimo Evropu, 
á v prěíápádeě  kládneáho vyásledku zápocěíát proces prěesíádleníá tákoveá to osoby do trěetíá zemeě . 
152 CORABATIR, M. The Evolving Response to Refugee Protection in Turkey: Assessing the Practical and Political 
Needs, Migrátion Policy Institute, 2016. s. 8. 
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oprávně uje  k pobytu  docěásneě , á  to do chvíále  prěesíádleníá do trěetíá zemeě . 153 Pokud by 

tedy Syrěánuů m byl tento státus prěiznáán, jedinyám trvályám rěesěeníám by bylo jizě  

zmíáneěneá  prěesíádleníá, cěi dobrovolnáá  repátriáce. Dle zpráávy UNHCR se vsěák podárěíá do 

trěetíá zemeě  oprávdu prěesíádlit pouze zlomek osob, u kteryách bylá potrěebá prěesíádleníá 

shledááná. UNHCR se soustrěedíá zejmeáná ná prěesíádleníá teěch nejzránitelneě jsěíách osob, 

od pocěáá tku syrskeáho ozbrojeneáho konfliktu do konce roku 2017 se ále podárěilo do 

trěetíách zemíá prěesíádlit pouhyách 21,686 osob. 154 Prěestozěe TPR s prěesíádleníám do trěetíá 

zemeě  pocěíátáá ,155 vzhledem k vyásěe rěecěeneámu se v kontextu Syrěánuů  nejednáá  o reáá lneá  

rěesěeníá. 

Co se tyácěe dobrovolneá  repátriáce, TPR ve sveám cěl. 42 stánovíá práávníá ráámec 

vztáhujíácíá se k poskytnutíá podpory teěm, kterěíá se pro ni rozhodnou. TPR stejneě  ták 

otevíáráá   cestu  ke  sěkáá le  podpuů rnyách  áktivit  á  prográmuů ,  májíácíá  zá  cíál  usnádneěníá 

celeáho procesu.  

Pokud  jde  o  míástníá  integráci,  tureckyá   práávníá  rěáád  ji  v  kontextu  docěásneá  

ochrány vyáslovneě  neuprávuje. Tuto skutecěnost je mozěneá  povázěovát zá projev 

trádicěníáho prěíástupu Turecká k trvályám rěesěeníám, kteryá  pro systeám 

individuálizováneá  mezináá rodníá ochrány prěedvíádáá  prěesíádleníá do trěetíá zemeě  jákozěto 

povinnost mezináá rodníáho spolecěenstvíá tákoveá to osoby prěijmout, zátíámco v prěíápádeě  

hromádnyách prěíálivuů  osob pocěíátáá  s náávrátem do zemeě  puů vodu, jákmile to okolnosti 

dovolíá.156 Jedinyám ustánoveníám, ktereá  lze v teá to otáázce povázěovát zá relevántníá je 

cěl.  96 LFIP  pojednáávájíácíá o tzv.  hármonizáci. Tento  stánovíá opráávneěníá Migrácěníáho 

direktoráá tu podíálet se ná orgánizáci áktivit, jejichzě  uá cěelem je vzáá jemnáá  

hármonizáce  mezi  cizinci,  zěádáteli  o  mezináá rodníá  ochránu,  beneficienty  docěásneá  

ochrány  á  spolecěnostíá,  stejneě   ták  jáko  je  jejich  uá cěelem  osvojit  si  dovednosti  á 

ználosti,  ktereá   jim  umozěníá  párticipovát  ná  vsěech  oblástech  spolecěenskeáho  zě ivotá 

sámostátneě , bez pomoci dálsě íách osob. Náhrázeníá slová integráce zmíáneěnyám 

vyárázem  hármonizáce  dle náá zoru áutorky  muů zěe byá t  projevem opátrneáho postoje, 

 
153 CČ l. 62 LFIP. 
154 UNHCR Report, Turkey: Resettlement, 2018. s. 3, 
Dostupneá  ná https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/63880.pdf. 
155 CČ l. 44 TPR. 
156 Srov. CORABATIR, M. The Evolving Response to Refugee Protection in Turkey: Assessing the Practical and 
Political Needs, op. cit. s. 8-9. 
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kteryá  Turecko k beneficientuů m záujíámáá , á v záávislosti ná ktereám pro tyto ze 

stejneáho duů vodu od zácěáá tku pouzě íáváá  oznácěeníá hosté.  

Jáko vyáznámnyá  krok v otáá zce míástníá integráce se jevíá proces, kteryá  zápocěál 

vyárokem tureckeáho prezidentá R. T. Erdogáná v cěervenci 2016, tyákájíácíá se mozěnosti 

udeě lit Syrěánuů m tureckeá  obcěánstvíá. Tento proces zmíárně uje rezě im cěl. 25 TPR, podle 

ktereáho identifikácěníá pruů káz docěásneá  ochrány neníá ekviválentem pruů kázu povoleníá 

k pobytu, neoprávně uje jeho nositele k prěechodu ná dlouhodobyá  pobyt á nezákláádáá  

práávo podát po uplynutíá potrěebneá  doby zěáádost o obcěánstvíá.  

Proces udeě lovááníá tureckeáho stáá tníáho obcěánstvíá Syrěánuů m je velice zájíámávou 

otáá zkou, á to zejmeáná z duů vodu jeho netránspárentnosti á nekonzistentnosti. 

Tureckeá   stáá tníá  orgáány  totizě   dosud  nezverěejnily  zěáádnáá   oficiáá lníá  kriteáriá,  po  jejichzě  

splneěníá by Syrěáneá  mohli o udeě leníá stáá tníáho obcěánstvíá pozěáádát. Míásto toho se  celyá  

proces  odvíájíá  od  skutecěnosti,  zdáli  je  cěi  neníá  dánáá   osobá  zápsááná  ná  neverěejneám 

seznámu vhodnyách kándidáá tuů  vedeneám Migrácěníám direktoráá tem. Vzhledem k 

omezeneámu mnozěstvíá  neoficiáá lníách zdrojuů  je  proces zmápováán  pouze  okrájoveě , á 

to  skrze  vyápoveědi  osob,  kteryám  bylo  tíámto  zpuů sobem  tureckeá   stáá tníá  obcěánstvíá 

udeě leno. Podle teěchto osob tureckyá  stáá tníá ápáráá t vytváá rěíá seznám zpuů sobilyá ch osob, 

ktereá  v prěíápádeě  populácěneě  meáneě  pocěetnyách meěst dokonce sáám kontáktuje á o teá to 

mozěnosti je vyrozumíá. V prěíápádeě  velkomeěst, jáko je náprě. Istánbul, kándidáá ti 

kontáktovááni nejsou á musíá se áktivneě  u prěíáslusěnyách áutorit dotázovát, zdáli jejich 

jmeáno  je  ná  seznámu  obsázěeno.  O  existenci  tohoto  seznámu  se  návíác  Syrěáneá , 

námíásto oficiáá lníá cesty, dozvíádájíá z doslechu od sveáho okolíá. Podle jednoho z máá lá 

dostupnyách zdrojuů  mezi kriteáriá zpuů sobilosti pátrěíá 1) legáá lníá vstup ná uá zemíá 

Turecká, 2) plátnyá  pruů káz docěásneá  ochrány/ povoleníá k pobytu, 3) byá t 

ábsolventem vysokeá  sěkoly minimáá lneě  ná uá rovni bákáláá rěskeáho prográmu, 4) 

vykonáávát urcěitou profesi á 5) neuá cěástnit se jákeákoli krimináá lníá cěinnosti.157  

Z tohoto postupu vyplyáváá , zěe Turecko se v otáázce míástníá integráce uchyá lilo k 

neoficiáá lníá cesteě , kteráá  míásto stánoveníá jásnyách hledisek zpuů sobilosti nábytíá 

stáá tníáho obcěánstvíá cěi álesponě  jineá  formy stáá lejsě íáho pobytoveáho opráávneěníá, vyuzě íáváá  

 
157 KHALBUSS, S. Syrians in Turkey: The Temporary Protection Regime, Turkish Heritáge Orgánisátion. 
Dostupneá  ná: https://medium.com/meddáh-á-u-s-turkey-storytelling-project/syriáns-in-turkey-the-
temporáry-protect-regime-b9e0b6cc12e5. 
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cestu  vyuzě itíá  diskrecěníá  právomoci.  Podle  informácíá  ze  srpná  2019  bylo  tureckeá  

obcěánstvíá od roku 2011 udeě leno 92 280 Syrěánuů m.158 Z teěchto bylo 47 000 

dospeě lyách, á to zejmeáná ucěiteluů , leákárěuů , inzěenyáruů , práávníákuů  á dálsěíách 

kválifikoványách  prácovníákuů   cěi  studentuů ,  u  zbylyách  45  280  se  pák  jednálo  o  jejich 

deě ti.159  Ják lze pozorovát, áni táto cěáá stecěnáá  zmeěná tedy neprěináá sě íá veě tsě ineě  Syrěánuů  

ná  uá zemíá  záá ruku  opráávneěneáho  pobytu  pro  prěíápád,  zěe  Ministerskáá   rádá  prěijme 

rozhodnutíá o ukoncěeníá docěásneá  ochrány. 

2.7 Soucěásnyá  vyávoj 

Návzdory dlouhotrvájíácíá politice otevrěenyách dverěíá se postáveníá Syrěánuů  

v Turecku v pruů beěhu posledníách meěsíácuů  vyárázneě  zmeěnilo. Tureckeá  obyvátelstvo se 

v duů sledku  krize,  nástáleá   v  roce  2018,  zácěálo  vyznácěovát  silnyámi  protisyrskyámi 

tendencemi á vysocíá prěedstáviteleá  v cěele s prezidentem Recep Táyyip Erdogánem 

zácěáli  cěíám  dáá l  víáce  mluvit  o  dlouho  diskutováneá   tzv.  bezpecěneá   zoá neě   (safe  zone) 

podeá l hránice Turecká á Syárie. Pláán vybudovát tuto bezpecěnou zoá nu, kteráá  by bylá 

dle tureckeá  reá toriky „vycěisěteěná od teroristuů “, zácěál dostáávát tvár v prvníá polovineě  

rěíájná 2019, kdy Turecko v reákci ná stázěeníá ámerickyách vojsk 160 z uá zemíá ná syrskeá  

stráneě  hránice záháá jilo vojenskou operáci Pramen míru. Toto uá zemíá bylo 

kontrolovááno Syrskyámi demokrátickyámi silámi (SDF) v cěele s kurdskyámi milicemi 

YPG, ktereá  Turecko povázěuje zá odnozě  kurdskeá  teroristickeá  orgánizáce PKK- 

orgánizáce,  s  níázě   vede  ná  vyáchodeě   á  jihovyáchodeě   zemeě   boje  jizě   od  roku  1984.161 

Táto operáce meě lá zá cíál vytvorěit podeá l tureckeá  hránice v Syá rii 444 km dlouhyá  á 32 

km sě irokyá  páá s zemeě , z neěhozě  by se kurdskeá  milice YPG stááhly hloubeě ji do zemeě , á 

do  ktereáho  by  mohly  byá t  prěesíádleny  ázě   2  miliony  Syrěánuů   se  státusem  docěásneá  

ochrány. 

Operácíá  Pramen  míru  se  Turecko  snázě ilo  zábráánit  vzniku  zoá ny  podeá l  sveá  

hránice,  kteráá   by  bylá  kontrolovááná  milicemi  YPG  á  prěedstávoválá  ták  pro  neě j 

záá vázěnou  bezpecěnostníá  hrozbu.  Prěestozěe  inváze  tureckyách  vojsk  do Syárie  bylá  ná 

mezináá rodníám  poli  ostrěe  odsouzená,  Turecko  se  odvolááváá   ná  Adánskou  dohodu 

 
158 https://www.bbc.com/turkce/háberler-turkiye-49150143. 
159 https://www.tr.euronews.com/2019/08/02/bákán-soylu-92-bin-suriyeliye-vátándáslik-verildi-suleymán-
soylu. 
160 Americkeá  jednotky puů sobily po boku YPG jáko spojenci v boji proti Isláá mskeámu stáá tu. 
161 https://www.bbc.com/news/world-europe-20971100 
PKK od roku 1984 usiluje o dosázěeníá áutonomie. 
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z roku  1998,  uzávrěenou  mezi  teěmito  dveěmá  zemeěmi,  ve  ktereá   Syárie  uználá  PKK 

jáko teroristickou orgánizáci, zákáá zálá jíá ná sveám uá zemíá jákkoli puů sobit á záváá zálá 

se  dohlíázěet  ná  potlácěovááníá  áktivit,  ktereá   by  mohly  míát  zá  cíál  ohrozěeníá  stábility  á 

náá rodníá bezpecěnosti Turecká. V teá to dohodeě  si Turecko tákeá  vyhrádilo práávo 

sebeobrány  pro  prěíápád,  zěe  by  Syárie  nebylá  schopná  dostáá t  svyám  záávázkuů m,  á  ná 

tomto práávu spolu s cěl. 51 Chárty OSN postávilo práávníá zááklád celeá  operáce Pramen 

míru.162  

Vyásěe  zmíáneěnáá   444  km  dlouháá   zoá ná  bylá,  v ráámci  dohody  mezi  Tureckem  á 

Ruskem  22.  rěíájná  2019  v Socěi,  zmensěená  ná  sě íárěku  19  km  á  deá lku  120  km,  tedy 

uá zemíá  mezi  meěsty  Rás  ál-Ain  á  Tál  Abyád.163  Vzhledem  k uá bytku  prěeváá zěneá   cěáá sti 

uá zemíá oproti tomu, ktereá  Recep Táyyip Erdogán zámyásělel, se logicky sníázě il i pocěet 

osob, ktereá  lze do teá to oblásti prěíápádneě  prěesíádlit. 

Co se tyácěe sámotneáho áktu prěesíádleníá á jeho souládu s mezináá rodníám 

práávem, jednáá  se o koncept vysoce problemátickyá . Ják bylo jizě  rěecěeno v prěedchozíá 

kápitole,  ukoncěeníá  státusu  docěásneá   ochrány,  ják  je  formulovááno  v ráámci  TPR,  je 

limitovááno pouze principem non-refoulement. Je to tedy prááveě  tento princip, kteryá  

by  v prěíápádeě   ukoncěeníá  státusu  docěásneá   ochrány  bráánil  hromádneámu  prěesíádleníá 

Syrěánuů   zá  hránice  Turecká,  á  to  do  diskutováneá   bezpecěneá   zoá ny.  Neexistujíá  totizě  

zěáádneá   záá ruky,  zěe  bezpecěnáá   zoá ná  bude  pro  prěesíádleneá   osoby  oprávdu  bezpecěnáá   á 

muzě i,  kterěíá  odmíátli  bojovát  po  boku  milic  cěi  vláádníách  vojsk  by  ták  mohli  cěelit 

pronáá sledovááníá  i  v prěíápádeě ,  zěe  hlávníá  boje  v zemi  jizě   pominuly.  Kázědyá   prěíápád  by 

proto musel byá t posuzováán v ráámci sámostátneáho rěíázeníá, cozě  je v meěrěíátku státisíácuů  

ázě  milionuů  osob nelehkyá  uá kol.164 Zdá Turecko dodrzě íá záá vázky, ktereá  pro neě j 

vyplyávájíá z mezináá rodníáho práává, proto ukáázěe ázě  dálsě íá vyávoj. 

2.8 Shrnutíá 

Turecko  hostíá  nejpocěetneě jsěíá  uprchlickou populáci  ná sveěteě   cěíátájíácíá kolem 4 

milionuů  osob, á prěestozěe je smluvníá stránou UÁ mluvy, ponechááváá  si vyá jimku 

 
162 http://www.mfá.gov.tr/_p_státement-máde-by-ismáil-cem_-foreign-minister_-on-the-speciál-security-
meeting-held-between-turkey-ánd-syriá_br_october-20_-1998_br__unofficiál-tránslátion___p_.en.mfá. 
163 https://www.áljázeerá.com/news/2019/10/trump-ánnounces-turkey-sánctions-lifted-
191023150745100.html?utm_source=website&utm_medium=árticle_páge&utm_cámpáign=reád_more_links. 
164 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/proposed-refugee-resettlement-into-syrián-sáfe-
zone-cárries-significánt-risks-20191025.pdf. 
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spocěíávájíácíá v teritoriáá lníám omezeníá áplikáce definice uprchlíáká ták, zěe zá 

konvencionáá lníáho uprchlíáká jsou povázěováány pouze osoby pocháázejíácíá z Evropy. 

Centrem uá právy stánovíácíá rezě im tureckeáho cizineckeáho práává á 

mezináá rodníá  ochrány  je  Law  on  Foreigners  and  International  Protection  (LFIP), 

prěijátyá  v roce 2013, kteryá  nejenzěe jáko prvníá v historii zákotvil mezináá rodníá 

ochránu  ná  uá rovni  záákoná,  ále  je  tákeá   prvníám  záákonem  obsáhujíácíám  princip  non-

refoulement.  LFIP  rozlisěuje  trěi  druhy  státusuů   mezináá rodníá  ochrány,  á  to  státus 

uprchlíka,  podmíněného  uprchlíka  á  ochranu  doplňkovou.  Co  se  dočasné  ochrany 

tyácěe, tá je v konstrukci LFIP od prěedchozíách státusuů  mezináá rodníá ochrány 

uprávená zcelá oddeě leneě , á to cěl. 91., kteryá  je vsěák v záá sádeě  zmocně ujíácíám 

ustánoveníám delegujíácíám uá právu vesěkeryách otáá zek k docěásneá  ochráneě  se váá zě íácíách 

ná Ministerskou rádu.  

Ják  bylo  jizě   rěecěeno,  Turecko  v  soucěásneá   dobeě   hostíá  uprchlickou  populáci 

cěíátájíácíá  kolem  4  milionuů   osob,  prěicěemzě   víáce  nezě   3,6  milionu  z  teěchto  pocháázíá  ze 

Syárie. V reákci ná nástályá  másovyá  prěíáliv osob vyhláá silá v rěíájnu 2011 tureckáá  vláádá 

rezě im docěásneá  ochrány, kteryá  v roce 2019 stáá le trváá . Práávníá ráámec, kteryá  se státusu 

docěásneá  ochrány tyákáá  od roku 2011 prosěel znácěnyám vyávojem, á to zejmeáná proto, 

zěe beěhem prvníách dvou let jeho trvááníá nemeě l tento státus v tureckeám práávníám rěáádu 

zěáádnyá  záákonnyá  zááklád. Syrěáneá  byli tedy do prěijetíá prěíáslusěneá  legislátivy míásto 

jákeáhokoli práávníáho pojmu oznácěovááni jáko tzv. hosteá  (guests). Turecko od sámeáho 

pocěáá tku  vuů cěi  Syrěánuů m  uplátně oválo  tzv.  politiku  otevrěenyách  dverěíá,  á  vzhledem  k 

jejich stáá le prěibyávájíácíámu pocětu, rostlá i potrěebá jásneáho práávníáho ráámce, kteryá  by 

záákládníá áspekty docěásneá  ochrány záávázneě  urcěil. Tíámto záákonnyám záákládem se stál 

LFIP, kteryá  ve  sveám cěl. 91 odst. 1 stánovíá:  „dočasná ochrana může být poskytnuta 

cizincům, kteří byli nuceni opustit svojí zemi, nemohou se do ní vrátit a překročili či 

dorazili na hranice Turecka v rámci hromadného přílivu osob ve snaze získat 

okamžitou ochranu dočasného charakteru.“  

Ná  záákládeě   cěl.  91  Ministerskáá   rádá  v rěíájnu  2014  prěijálá  prováádeěcíá  nárěíázeníá 

Temporary Protection Regulation (TPR). Jednáá  se o obecnyá  práávníá prěedpis 

uprávujíácíá záákládníá áspekty tureckeáho náá rodníáho rezě imu v otáá zce docěásneá  

ochrány, kteryá  je vsěák od sveáho prěijetíá vyuzě íáváán á diskutováán vyáhrádneě  v kontextu 
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Syrěánuů .  TPR  je  zálozěená  ná  principu  non-refoulement  á  pojem  docěásneá   ochrány 

vymezuje jákozěto ochránnyá  státus prěiznányá  cizíám stáá tníám prěíáslusěníákuů m, kteří „byli 

nuceni opustit svojí zemi, nemohou se do ní vrátit a překročili či dorazili na hranice 

Turecka v rámci hromadného přílivu osob ve snaze získat okamžitou ochranu 

dočasného charakteru, a jejichž žádosti o mezinárodní ochranu nemohou být 

podrobeny samostatnému řízení.“ Z posledníá cěáá sti je tedy zrěejmeá , zěe osoby spádájíácíá 

do rezě imu docěásneá  ochrány jákozěto ochrány udeě lováneá  hromádneě , jsou zcelá 

vyloucěeny z individuáá lníáho posuzovááníá zěáádostíá o mezináá rodníá ochránu.  

Vzhledem k  obecneá  uá práveě  ádresáá tuů  máá  TPR potenciáá l poskytnout ochránu 

rozmánityám skupináám osob, jejichzě  blizěsě íá specifikáce je ponechááná ná rozhodnutíá 

Ministerskeá  rády. Tákoveáto rozhodnutíá muů zěe dáá le obsáhovát dobu trvááníá docěásneá  

ochrány ánebo podmíánky zá kteryách muů zěe dojíát k jejíámu prodlouzěeníá cěi ukoncěeníá. 

Zmíáneěnou relátivníá volnost v rozhodovááníá, ktereá  kátegorie osob budou pod 

docěásnou  ochránu  spádát,  lze  vníámát  jáko  vyáznámneá   pozitivum  teá to  uá právy.  Prěi 

náá lezě iteám vytycěeníá kriteáriíá zpuů sobilosti byá t prěíájemcem docěásneá  ochrány ze strány 

Ministerskeá  rády ták muů zěe dojíát k vyplneěníá mezer tyákájíácíách se ochrány neprávyách 

uprchlíákuů , ják je tomu náprě . ve stáávájíácíám prěíápádeě  Syrěánuů  jákozěto osob prchájíácíách 

prěed ozbrojenyám konfliktem. 

Co se tyácěe prááv prěiznányách beneficientuů m docěásneá  ochrány, záákládníám 

instrumentem stánovíácíám jejich rozsáh je prááveě  TPR. Záákládníám prěedpokládem pro 

prěíástup  k  práávuů m  jíám  prěiznányách  je  uá speěsěneá   provedeníá  registráce  u  prěíáslusěnyách 

stáá tníách institucíá, po ktereám je beneficientuů m vydáán identifikácěníá pruů káz 

oprávně ujíácíá je k pobytu ná uá zemíá. Náproti tomu vsěák neposkytuje jákoukoli záá ruku, 

zěe jeho nositeli bude po ukoncěeníá docěásneá  ochrány náá sledneě  tento pobyt prěiznáán 

nebo prodlouzěen. Co se tyácěe dálsěíách opráávneěníá, TPR beneficientuů m v ráámci 

dostupnyách zdrojuů  zárucěuje práávo ná strávu, bydleníá, sociáá lníá, vzdeě láá vácíá á 

podobneá   sluzěby.  V otáá zce  svobody  pohybu  je  v  ráámci  konecěneáho  rozhodnutíá  o 

prěiznááníá  docěásneá   ochrány  beneficientuů m  prěideě lená  provincie,  v  ráámci  ktereá   jsou 

nuceni se zdrzěovát. Plneěníá povinnosti zdrzěovát se v míástech, kteráá  jim bylá urcěená, 

máá   náprosto  záá sádníá  vyáznám.  Jednáá   se  totizě   o  záákládníá  prěedpoklád  zpuů sobilosti 

vykonáávát  vesěkeráá   práává,  kteráá   jim  jsou  práávníám  rěáádem  prěiznááná.  Identifikácěníá 

pruů káz beneficientá docěásneá  ochrány je  plátnyá  vyáhrádneě  pro uá zemíá  provincie, ve 
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ktereá  jsou registrovááni, á vycestovát mimo jejíá uá zemíá je mozěneá  pouze s vyáslovnyám 

povoleníám áutorit.  

V otáá zce  zdrávotníá  peácěe  TPR  stánovíá  bezplátnyá   rezě im  tyákájíácíá  se  primáá rníá 

zdrávotníá peácěe á pohotovostníáho osěetrěeníá.  

Jedníám  z nejduů lezě iteě jsěíách  opráávneěníá,  ktereá   beneficientuů m  docěásneá   ochrány 

umozěníá zájisěteěníá záákládníách potrěeb je opráávneěníá zápojit se do prácovníá sfeáry 

hostitelskeá   zemeě .  Podmíánky  prěíástupu  ná  prácovníá  trh  pro  beneficienty  docěásneá  

ochrány v Turecku uprávuje RWP, prěijátáá  v lednu 2016. RWP oprávně uje 

beneficienty  podát  zěáádost  o  prácovníá  povoleníá  po  uplynutíá  doby  sěesti  meěsíácuů   od 

jejich  registráce,  ávsěák  poskytuje  tákeá   vyá jimky  z  rezě imu  povinnyách  prácovníách 

povoleníá pro prěíápád sezoá nníách prácíá v zemeědeě lstvíá cěi zě ivocěisěneá  vyárobeě . Duů lezě ityám 

fáktorem, kteryá  s sebou RWP prěináá sě íá, je stánoveníá povinnosti pro zámeěstnávátele 

poskytovát  beneficientuů m  docěásneá   ochrány  odmeěnu  álesponě   ve  vyásě i  minimáá lníá 

mzdy.  Prěestozěe  se  jednáá   o  záá sádníá  posun  v  oblásti  stándárdu prááv,  kteráá   tureckyá  

práávníá  rěáád  beneficientuů m  prěiznááváá ,  jejich  profesníá  zě ivot  je  prěedmeětem  mnohyách 

omezeníá á legáá lníá prěíástup ná prácovníá trh je umozěneěn pouze níázkeámu pocětu osob.  

V  otáá zce  práává  ná  vzdeě lááníá,  ktereá   je  tureckou  UÁ stávou  prěiznááno  vsěem  bez 

vyá jimky,  se  objevuje  neěkolik  vyáznámnyách  prěekáá zěek,  mezi  ktereá   pátrěíá  nedostátek 

sěkolníách kápácit, nedostátek árábsky mluvíácíách vyucěujíácíách cěi skutecěnost, zěe 

prěedpokládem  pro  zápsááníá  díáteě te  do  sěkoly  je  registráce  v dáneá   provincii.  Mnoho 

syrskyách  deě tíá  je  návíác  nuceno  prácovát,  á  prěispíávát  ták  do  rodinneáho  rozpocětu, 

cěíámzě  je jim prěíástup ke vzdeě lááníá znemozěneěn.  

Beneficientuů m  docěásneá   ochrány  je  nád  ráámec  vyásěe  uvedeneáho  prěiznááná 

rěádá dálsě íách prááv, mezi kteráá  pátrěíá náprě . bezplátneá  sluzěby tlumocěníáká cěi práávo ná 

sloucěeníá  rodiny.  Prěestozěe  je  beneficientuů m  prěiznáán  sě irokyá   ráámec  prááv,  záá sádníá 

probleám spocěíáváá  v jejich sámotneám vyákonu.  

Obecnáá  cěáá st teá to práá ce mimo jineá  pojednááválá o otáá zce doby trvááníá docěásneá  

ochrány, prěicěemzě  ná záákládeě  ruů znyách náázoruů  bylo rěecěeno, zěe jejíá deá lká by se meě lá 

pohybovát v meěrěíátku trěíá  cěi peě ti  let. Syrěáneá   se  státusem docěásneá  ochrány pobyávájíá 
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v Turecku jizě  víáce nezě  sedm let, ávsěák máximáá lníá dobá jejíáho trvááníá dosud nebylá 

stánovená. 

Ukoncěeníá docěásneá  ochrány je TPR sveěrěeno do rukou Ministerskeá  rády, kteráá  

prěitom neníá váá zááná zěáádnyámi kriteárii. Tureckáá  práávníá uá prává tedy neobsáhuje 

zěáádneá   podmíánky  váá zě íácíá  se  ke zmeěneě   objektivníách  okolnostíá,  ceased  circumstances 

cessation  clauses  nebo  bezpecěneámu  á  trváleámu  náávrátu  s náá lezě itou  uá ctou  k lidskeá  

duů stojnosti. Jedinyám objektivníám hlediskem limitujíácíám diskrecěníá právomoc 

Ministerskeá   rády  v teá to  otáá zce  proto  zuů stáá váá   princip  non-refoulement.  Ukoncěeníá 

docěásneá   ochrány  dáá le  oprávně uje  Ministerskou  rádu  k stánoveníá  dálsěíáho  postupu 

v otáá zce  tyákájíácíá  se  postáveníá  osob,  jejichzě   státus  byl  tíámto  rozhodnutíám  dotcěen, 

mezi  neězě   pátrěíá  nárěíázeníá  prěíámeáho  náávrátu  beneficientuů   docěásneá   ochrány  zpeě t  do 

zemeě   puů vodu.  Z tohoto  duů vodu  je  duů lezě iteá ,  áby  bylá  beneficientuů m,  v soucěásneá  

dobeě  tedy Syrěánuů m, v okámzěiku ukoncěeníá docěásneá  ochrány dááná mozěnost prěíástupu 

k RSD á trvályám rěesěeníám (durable solutions). 

Syrěáneá   v Turecku jsou  vyloucěeni  z individuáá lníáho rěíázeníá  o prěiznááníá státusu 

uprchlíáká  neboli  RSD.  V prěíápádeě ,  zěe  by  z  RSD  vyloucěeni  nebyli,  mohl  by  jim  byá t 

z duů vodu teritoriáá lníáho omezeníá áplikáce definice uprchlíáká podle UÁ mluvy prěiznáán 

pouze státus docěásneáho uprchlíáká. Tento státus prěitom jeho beneficienty 

oprávně uje k pobytu docěásneě , á to do chvíále prěesíádleníá do trěetíá zemeě . Pokud by tedy 

Syrěánuů m  byl  tento  státus  prěiznáán,  jedinyám  trvályám  rěesěeníám  by  bylo  jizě   zmíáneěneá  

prěesíádleníá,  cěi  dobrovolnáá   repátriáce,  prěicěemzě   do  konce  roku  2017  se  podárěilo do 

trěetíách zemíá prěesíádlit pouhyách 21,686 osob. Pokud jde o míástníá integráci, tureckyá  

práávníá rěáád ji v kontextu docěásneá  ochrány vyáslovneě  neuprávuje. Jedinyám 

ustánoveníám, ktereá  lze v teá to otáá zce povázěovát zá relevántníá je cěl. 96 LFIP 

pojednáávájíácíá o tzv. hármonizáci.  

Vyáznámnyám se jevíá proces tyákájíácíá se mozěnosti udeě leníá tureckeáho 

obcěánstvíá,  kteryá   se  vsěák  vyznácěuje  svou  netránspárentnostíá  á  nekonzistentnostíá. 

Tureckeá   stáá tníá  orgáány  totizě   dosud  nezverěejnily  zěáádnáá   oficiáá lníá  kriteáriá,  po  jejichzě  

splneěníá by Syrěáneá  mohli o udeě leníá stáá tníáho obcěánstvíá pozěáádát. Podle informácíá ze 

srpná 2019 bylo tureckeá  obcěánstvíá od roku 2011 udeě leno 92 280 Syrěánuů m, áni táto 

cěáá stecěnáá   zmeěná  tedy  neprěináá sě íá  veě tsě ineě   Syrěánuů   záá ruku  opráávneěneáho  pobytu  ná 
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uá zemíá  pro  prěíápád,  zěe  Ministerskáá   rádá  prěijme  rozhodnutíá  o  ukoncěeníá  docěásneá  

ochrány. 

Návzdory dlouhotrvájíácíá politice otevrěenyách dverěíá se postáveníá Syrěánuů  

v Turecku v pruů beěhu posledníách meěsíácuů  vyárázneě  zmeěnilo. Tureckeá  obyvátelstvo se 

zácěálo  vyznácěovát  silnyámi  protisyrskyámi  tendencemi  á  tzv.  bezpecěnáá   zoá ná  (safe 

zone) podeá l hránice Turecká á Syárie se stálá vysoce diskutovánou. Pláán vybudovát 

tuto  bezpecěnou zoá nu zácěál dostáávát tvár v prvníá polovineě  rěíájná 2019, kdy Turecko 

v reákci  ná  stázěeníá  ámerickyách  vojsk  z uá zemíá  ná  syrskeá   stráneě   hránice  záháá jilo 

vojenskou operáci  Prámen  míáru, májíácíá zá  cíál vytvorěeníá  páá su zemeě   podeá l tureckeá  

hránice v Syárii, do ktereáho by mohly byá t prěesíádleny ázě  2 miliony Syrěánuů  se 

státusem docěásneá  ochrány.  

Vyásěe zmíáneěnáá  zoá ná bylá v ráámci dohody mezi Tureckem á Ruskem 22. rěíájná 

2019 v Socěi stánovená ná sěíárěku 19 km á deá lku 120 km. Co se tyácěe sámotneáho áktu 

prěesíádleníá  á  jeho  souládu  s mezináá rodníám  práávem,  jednáá   se  o  koncept  vysoce 

problemátickyá .  Ukoncěeníá  státusu  docěásneá   ochrány,  ják  je  formulovááno  v ráámci 

TPR,  je  limitovááno  pouze  principem  non-refoulement,  á  je  to  prááveě   tento  princip, 

kteryá  by v prěíápádeě  ukoncěeníá státusu docěásneá  ochrány bráánil hromádneámu 

prěesíádleníá  Syrěánuů   zá  hránice  Turecká  do  diskutováneá   bezpecěneá   zoá ny.  Neexistujíá 

totizě  zěáádneá  záá ruky, zěe bezpecěnáá  zoá ná bude pro prěesíádleneá  osoby oprávdu bezpecěnáá  

á  muzě i,  kterěíá  odmíátli  bojovát  po  boku  milic  cěi  vláádníách  vojsk  by  ták  mohli  cěelit 

pronáá sledovááníá  i  v prěíápádeě ,  zěe  hlávníá  boje  v zemi  jizě   pominuli.  Kázědyá   prěíápád  by 

proto musel byá t posuzováán v ráámci sámostátneáho rěíázeníá, cozě  je vzhledem k 

jejich pocětu nelehkyá  uá kol. 
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Závěr 
Docěásnáá   ochráná  je  flexibilníám  práávníám  ráámcem  vyuzě íáványám  v  situácíách 

hromádneáho  prěíálivu  osob,  kteryá   máá   potenciáá l  poskytnout  ochránu  rozmánityám 

skupináám osob. Prěestozěe se ná poli mezináá rodníáho práává nejednáá  o novyá  koncept, 

jeho  hard  law  uá prává  se  omezuje  ná  jedinyá   nádnáá rodníá  instrument  -  Směrnici  o 

dočasné ochraně, á zbytek náuky se ták pohybuje pouze v rovineě  soft law. 

Zá práávníá zááklád institutu v oblásti smluvníáho práává byl identifikováán 

princip non-refoulement v jeho souhrnneá  podobeě  ták, ják je obsázěen ve 

zkoumányách lidskopráávníách instrumentech. Práávníám záákládem v oblásti práává 

obycěejoveáho  je  pák  shodneě   princip  non-refoulement,  á  to  v rozsáhu  povinnosti 

nenávráceníá  osob  tám,  kde  by  jim  hrozilo  nebezpecěíá  mucěeníá,  á  dáá le  obycěejovyá  

princip docěásneáho uá tocěisěteě . 

Co se tyácěe otáá zky ádresáá tuů , neboli osob, ktereá  jsou opráávneěny stáá t se 

nositeli  státusu  docěásneá   ochrány,  tento  institut  je  zpuů sobilyá   poskytnout  ochránu 

neuzávrěeneámu vyácětu kátegoriíá, mezi ktereá  vedle konvencionáá lníách uprchlíákuů  pátrěíá 

zejmeáná  osoby  prchájíácíá  prěed  ozbrojenyám  konfliktem,  endemickyám  náá silíám  nebo 

systemátickyám porusěovááníám lidskyách prááv, stejneě  ták jáko migránti 

environmentáá lníá á dálsěíá. Docěásnáá  ochráná je proto náá strojem, schopnyám 

prěizpuů sobit se áktuáá lníá potrěebeě  stáá tuů , jezě  umozěně uje ádresáá ty urcěit ruů znorodeá  

skupiny osob nuceneá  opustit zemi sveáho puů vodu. Tuto vyárázneě  pozitivníá vlástnost 

si  institut  záchovál  i  v tureckeám  práávníám  rěáádu,  kde  je  okruh  ádresáá tuů   stánoven 

velice  obecneě ,  á  to  ták,  zěe  docěásnáá   ochráná  muů zěe  byá t  poskytnutá  cizincuů m,  kterěíá 

byli  nuceni  opustit  svojíá  zemi,  nemohou  se  do  níá  vráá tit  á  prěekrocěili/dorázili  ná 

hránice  Turecká  v ráámci  hromádneáho  prěíálivu  osob,  ve  snáze  zíáskát  okámzěitou 

ochránu docěásneáho chárákteru. 

V otáá zce prááv, kteráá  by meě lá byá t beneficientuů m docěásneá  ochrány prěiznááná, 

bylo shledááno, zěe jejich rozsáh záávisíá ná konkreá tníám stáá tu, kteryá  docěásnou ochránu 

implementuje á jeho váá zánosti ják univerzáá lníámi, ták regionáá lníámi dohodámi. 

V prěíápádeě ,  zěe  se  jednáá   o  stáá t,  kteryá   je  stránou  UÁ mluvy  á  nevyhrádil  si  teritoriáá lníá 

vyá jimku tyákájíácíá se definice uprchlíáká, kteráá  by se v dáneá  situáci áplikoválá, meě ly by 

stáá ty vycháá zet z prěedpokládu, zěe se mezi prěíájemci docěásneá  ochrány mohou 
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nácháá zet i konvencionáá lníá uprchlíáci, jimzě  by nemeělá byá t odníámááná práává, kteráá  jim 

podle UÁ mluvy náá lezě íá. Vzhledem ke skutecěnosti, zěe veě tsěiná stáá tuů  nedisponuje 

dostátecěnyámi prostrěedky k tomu, áby byly schopneá  tákovyá to stándárd prááv zájistit, 

povázěuje  se  v  situácíách  hromádneáho  prěíálivu  osob  docěásneá   pozástáveníá  vyákonu 

urcěityách prááv á svobod zá pruů vodníá jev. Toto pozástáveníá by prěesto meě lo byá t pouze 

docěásneá  pováhy á stándárd ochrány prááv by se meě l postupem cěásu zvysěovát. 

 Záákládníám  prěedpokládem  pro  prěíástup  k  práávuů m  v prěíápádeě   tureckeá   práávníá 

uá právy je uá speěsěneá  provedeníá registráce u prěíáslusěnyách áutorit, po ktereám je 

beneficientuů m vydáán identifikácěníá pruů káz, oprávně ujíácíá je k pobytu ná uá zemíá urcěiteá  

provincie, ve ktereá  jsou nuceni se zdrzěovát. Dodrzěeníá tohoto pozěádávku je 

steězěejníám  prěedpokládem  zpuů sobilosti  vykonáávát  vesěkeráá   práává,  kteráá   jim  jsou 

práávníám  rěáádem  prěiznááná,  á  vycestovát  mimo  uá zemíá  provincie  je  mozěneá   pouze  s 

vyáslovnyám  povoleníám  áutorit.  Beneficientuů m  je  prěiznááná  rěádá  dálsěíách  opráávneěníá, 

mezi ktereá  pátrěíá tákeá  práávo ná vzdeě lááníá cěi práávo prěíástupu ná prácovníá trh. 

Návzdory skutecěnosti, zěe dobá stráávenáá  ná uá zemíá Turecká s plátnyám registrácěníám 

dokládem beneficientá docěásneá  ochrány se  dle plátneá  legislátivy nezápocěíátáá váá   do 

doby nezbytneá  k podááníá zěáádosti o stáá tníá obcěánstvíá, práxe tureckyách stáá tníách 

orgáánuů  se od roku 2016 uchyá lilá k neoficiáá lníá cesteě , kteráá  zá nejásnyách podmíánek 

nábytíá tureckeáho stáá tníáho obcěánstvíá Syrěánuů m umozěně uje. V kontextu zmíáneěneáho lze 

tedy v prěíápádeě  Turecká hovorěit o postupneám teoretickeám náplně ovááníá 

kumulátivníáho principu v otáá zce zvysěovááníá stándárdu prěiznányách prááv, ávsěák 

záá sádníá probleám nástááváá  prěi jejich práktickeám provedeníá. 

Co  se  tyá cěe  deá lky  trvááníá  docěásneá   ochrány,  jejíá  ideáá lníá  máximáá lníá  dobá  bylá 

stánovená ná obdobíá 3 let. Tureckyá  práávníá rěáád zěáádnyá  tákovyá  cěásovyá  ráámec 

neobsáhuje. Vyásledkem je rezě im docěásneá  ochrány, kteryá  od roku 2011, kdy dosělo k 

jeho vyhláá sěeníá, v listopádu roku 2019 stáá le trváá . Táto skutecěnost prěedstávuje 

záá sádníá  probleám  v  otáázce  práávníá  jistoty,  prěicěemzě   tento  je  návíác  umocneěn  dálsěíám 

problemátickyám  áspektem,  kteryám  je  neexistence  podmíánek,  jejichzě   splneěníá  by 

bylo nutnyám prěedpokládem pro ukoncěeníá rezě imu docěásneá  ochrány. Rozhodnutíá o 

jejíám ukoncěeníá je ponechááno ná diskreci Ministerskeá  rády, kteráá  je ták opráávneěná 

ucěinit bez jákyáchkoli referencíá o hledisku bezpecěneáho á trváleáho náávrátu 

s náá lezě itou uá ctou k lidskeá  duů stojnosti. 
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Autorká se v práá ci zábyáválá tákeá  teámátem trvályách rěesěeníá spolecěneě  

s otáá zkou, zdáli je Syrěánuů m v Turecku k teěmto umozěneěn prěíástup. Bylo zjisěteěno, zěe 

Syrěáneá  se v soucěásneá  dobeě  nácháá zejíá v bezvyáchodneá  situáci, nescěetneěkráá t 

oznácěováneá  jáko tzv. práávníá limbo. Syrěáneá  v Turecku jsou vyloucěeni 

z individuáá lníáho rěíázeníá o prěiznááníá státusu uprchlíáká neboli RSD. V prěíápádeě , zěe by z 

RSD  vyloucěeni  nebyli,  mohl  by  jim  byá t  z duů vodu  teritoriáá lníáho  omezeníá  áplikáce 

definice uprchlíáká podle UÁ mluvy prěiznáán pouze státus docěásneáho uprchlíáká, kteryá  

jeho beneficienty oprávně uje k pobytu pouze  docěásneě , á to do chvíále prěesíádleníá do 

trěetíá  zemeě .  Pokud  by  tedy  Syrěánuů m  byl  tento  státus  prěiznáán,  jedinyám  trvályám 

rěesěeníám  by  bylo  jizě   zmíáneěneá   prěesíádleníá,  cěi  dobrovolnáá   repátriáce.  Od  pocěáá tku 

syrskeáho  ozbrojeneáho  konfliktu  do  konce  roku  2017  se  vsěák  podárěilo  do  trěetíách 

zemíá prěesíádlit pouhyách 21,686 osob, á v kontextu Syrěánuů  se proto nejednáá  o reáá lneá  

rěesěeníá.  Pokud  jde  o  míástníá  integráci,  tureckyá   práávníá  rěáád  ji  v  kontextu  docěásneá  

ochrány  vyáslovneě   neuprávuje.  Jedinyám  relevántníám  ustánoveníám  je  cěl.  96  LFIP 

pojednáávájíácíá  o  tzv.  hármonizáci.  V  roce  2016  se  vsěák  Turecko  v  otáá zce  míástníá 

integráce uchyá lilo k neoficiáá lníá cesteě  udeě lovááníá stáá tníách obcěánstvíá , kteráá  se míásto 

stánoveníá jásnyách hledisek zpuů sobilosti pro jeho nábytíá vyznácěuje vyáráznou 

netránspárentnostíá. Dle soucěásnyách informácíá bylo tureckeá  obcěánstvíá od roku 

2011  do  srpná  2019  udeě leno  92  280  Syrěánuů m,  á  ták  áni  táto  cěáá stecěnáá   zmeěná 

neprěináá sě íá  veě tsěineě   z  nich  záá ruku  opráávneěneáho  pobytu  ná  uá zemíá  pro  prěíápád,  zěe 

Ministerskáá  rádá prěijme rozhodnutíá o ukoncěeníá docěásneá  ochrány. Jedinyám limitem 

omezujíácíám rozhodnutíá Ministerskeá  rády, nárěizujíácíá prěíámyá  náávrát beneficientuů  

docěásneá  ochrány zpeě t do zemeě  puů vodu, ták zuů stáá váá  princip non-refoulement. 
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Seznam zkratek  
 

CAT  UÁ mluvá proti mucěeníá á jineámu kruteámu, nelidskeámu cěi 
ponizěujíácíámu zácháá zeníá nebo trestááníá 

ESLP     Evropskyá  soud pro lidskáá  práává 

EU         Evropskáá  unie 

HCR     Vyábor pro lidskáá  práává  

ICCPR  Mezináá rodníáho pákt o obcěánskyách á politickyách 
práávech 

ILA    Internátionál Láw Associátion 

Evropskáá  uá mluvá   Evropskáá  uá mluvá o ochráneě  lidskyách prááv á  

záákládníách svobod 

 

LFIP     Láw on Foreigners ánd Internátionál Protection 

MSD     Mezináá rodníá soudníá dvuů r 

OAJ    Orgánizáce áfrickeá  jednoty 

Protokol  Newyorkskyá  protokol tyákájíácíá se práávníáho postáveníá 
uprchlíákuů  

TPR     Temporáry Protection Regulátion 

RSD     Refugee státus determinátion 

RWP     Regulátion on Work permits 

UÁ mluvá    ZČ enevskáá  uá mluvá o práávníám postáveníá uprchlíákuů  

UNHCR  UÁ rěád vysokeáho komisárěe Orgánizáce spojenyách náá roduů  
pro uprchlíáky 

UNICEF    Deětskyá  fond Orgánizáce spojenyách náá roduů  
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Abstrakt  
Diplomováá  práá ce s náá zvem „Institut docěásneá  ochrány v mezináá rodníám 

práávu  á  jeho  áplikáce  v  tureckeám  práávníám  rěáádu”  se  zábyáváá   institutem  docěásneá  

ochrány  jákozěto  prostrěedku  vyuzě íáváneáho  v  situácíách  hromádneáho  prěíálivu  osob, 

v duů sledku kteryách je individuáá lníá posuzovááníá zěáádostíá o udeě leníá mezináá rodníá 

ochrány  teězěko  proveditelneá   cěi  dokonce  nemozěneá .  Práá ce  si  kláde  zá  cíál  zejmeáná 

vymezeníá  á  ánályázu institutu docěásneá  ochrány v systeámu mezináá rodníáho práává á 

jeho náá slednou práktickou áplikáci v tureckeám práávníám rěáádu. Práá ce je cěleneěná ná 

dvá záákládníá temátickeá  celky, z nichzě  prvníá se veěnuje vyásěe zmíáneěneá  

mezináá rodneěpráávníá rovineě , á druhyá  z teěchto ná záákládeě  poznátkuů  prvníá cěáá sti 

kompárátivníá metodou hodnotíá, do jákeá  míáry tureckáá  náá rodníá uá prává teá  

mezináá rodníá odpovíádáá . Prvníá neboli obecnáá  cěáá st prááce je rozdeě lená do jednotlivyách 

subkápitol,  zámeěrěujíácíách  se  ná  díálcěíá  áspekty  dáneáho  institutu.  Zprvu  je  definováán 

sámotnyá  pojem docěásneá  ochrány, doprováázenyá  rozborem prvku hromádnosti 

jákozěto  jednoho  ze  záákládníách  premis,  ktereá   musíá  byá t  splneěny,  áby  se  k vyuzě itíá 

dáneáho institutu mohlo prěikrocěit. Dáá le se práá ce zábyáváá  vymezeníám ádresáá tuů , tedy 

osob zpuů sobilyách byá t  prěíájemci docěásneá  ochrány. Náá sledneě  je  pozornost  veěnovááná 

práávníámu záákládu docěásneá  ochrány ják ve smluvníám, ták obycěejoveám práávu, 

prěicěemzě  tíámto práávníám záákládem byl shledáán princip non-refoulement spolu 

s principem  docěásneáho  uá tocěisěteě .  Práá ce  se  nádáá le  záobíáráá   otáá zkou  rozsáhu  prááv, 

kteráá  by prěíájemcuů m docěásneá  ochrány meě lá byá t prěiznáávááná, á s tíámto teámátem uá zce 

souvisejíácíám probleámem prěíápustnosti odchyá leníá se od Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951 v prěíápádeě  hromádneáho prěíálivu osob. Posledníá otáá zkou, kteráá  

je  v prvníá  cěáá sti  rozebíárááná,  je  stánoveníá  doby  trvááníá  rezě imu  docěásneá   ochrány  á 

prěíápádneá  podmíánky jeho ukoncěeníá. Druháá  neboli áplikácěníá cěáá st práá ce se pák 

zámeěrěuje  ná  uplátneěníá  poznátkuů   vyplyávájíácíách  z  obecneá   cěáá sti  á  jejich  kompáráci 

s práktickyám vyuzě itíám institutu docěásneá  ochrány v tureckeám práávníám rěáádu. 

Docěásnáá  ochráná je zprvu zásázená do kontextu tureckeá  práávníá uá právy 

mezináá rodníá  ochrány  á  dáá le  sleduje  teámátá,  kteráá   bylá  prěedmeětem  cěáá sti  prvníá. 

Teěmito je vymezeníá ádresáá tuů , rozsáh prááv jim prěiznányách, dobá trvááníá á 

v neposledníá rěádeě  ukoncěeníá rezě imu docěásneá  ochrány. Vzhledem k áktuáá lnosti 

dáneáho  teámátu  je  nád ráámec  prvníá  cěáá sti  veěnovááná  pozornost  tákeá   otáá zce,  jákyá   je 
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prěíástup Turecká k trvályám rěesěeníám ve vztáhu k Syrěánuů m, jákozěto támníám 

beneficientuů m  docěásneá   ochrány,  á  neníá  opomenut  áni  nááhled  soucěásneáho  vyávoje 

jejich postáveníá, á to k dátu uzávrěeníá rukopisu. 
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Abstract 

The diplomá thesis cárrying the náme of „The institute of Temporáry 

protection in internátionál láw ánd its ápplicátion in Turkish nátionál láw” engáges 

in the institute of Temporáry protection being án instrument used in situátions of 

máss influx when RSD procedure is hárdly prácticáble or even imprácticáble át áll. 

The áim of the thesis is both  to define ánd to ánályse Temporáry protection ás á 

párt of the internátionál láw system ánd consequently ápply this legál frámework 

in  práctice,  námely  in  Turkish  nátionál  láw.  The  thesis  is  composed  of  two  máin 

párts, whilst Párt one áddresses the internátionál láw level, Párt two eváluátes to 

whát  extent does Turkish nátionál láw comply with the  findings of Párt one. The 

first párt is divided into subchápters concentráting on várious áspects of 

Temporáry protection. At the beginning, the term of Temporáry protection itself is 

defined, followed by ánálysing the máss influx element in the light of its 

importánce ás á básic premise for the ápplicátion of the mechánism of Temporáry 

protection. The thesis consecutively focuses on beneficiáries of temporáry 

protection ánd  the legál foundátion both in conventionál  ánd customáry láw, 

whereás the principles of non-refoulement ánd temporary refuge were found to be 

relevánt. Furthermore, the rights of  beneficiáries ánd closely reláted issue of 

derogátion from the Convention relating to the status of refugees in cáses of máss 

influx situátions is exámined. Lást but not leást, áttention is dráwn to the question 

of durátion ánd cessátion of Temporáry protection. In terms of Párt two, findings 

of  Párt  one  áre  used  in  order  to  be  compáred  with  the  prácticál  ápplicátion  of 

Temporáry  protection  frámework  in  Turkish  nátionál  láw.  At  first,  Temporáry 

protection  is  introduced  in  the  context  of  Turkish  internátionál  protection  legál 

frámework  láter  on  the  topics  of  Párt  one  áre  reflected.  These  áre  námely  the 

beneficiáries, content of rights provided to them, durátion ánd lástly cessátion of 

Temporáry protection státus. Due to the fáct, thát the topic of the thesis is án up-

to-dáte  issue,  the  ápproách  of  the  Turkish  republic  towárds  duráble  solutions  in 

connection with Syriáns wás álso exámined. Whát is more, current situátion át the 

time of finálizing the work is álso included. 
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