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Anotace: 

Diplomová práce „Azylová politika v České republice v perspektivě 

Společného evropského azylového systému“ popisuje a analyzuje současný 

stav české azylové politiky nejen z hlediska vnitrostátního, ale také 

evropského. Popisovaná legislativa České republiky v oblasti azylu a její 

aplikace je zasazena do kontextu Společného evropského azylového 

systému.  

Práce mapuje situaci osob, které v České republice poţádají o udělení 

mezinárodní ochrany, a to buď bezprostředně po příjezdu na území, nebo po 

skončení platnosti jejich pobytového povolení. Dále se zabývá také otázkou 

legálnosti či naopak nelegálnosti jejich vstupu a pobytu. Popsána je také 

procedura, která začíná podáním ţádosti o udělení mezinárodní ochrany, 

pokračuje přes osobní prohlídky a pohovory před umístěním do přijímacího 

střediska a končí rozhodnutím o udělení, resp. neudělení mezinárodní 

ochrany. Nastíněny jsou rovněţ praktické aspekty ţivota ţadatelů o udělení 

mezinárodní ochrany v azylových zařízeních. Práce se zabývá i dalšími 

moţnostmi řešení situace neúspěšných ţadatelů o udělení mezinárodní 

ochrany, především dobrovolnou repatriací.    
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Annotation: 

The diploma thesis entitled „Asylum policy of the Czech Republic in 

perspective of the Common European Asylum System“ describes and 

analyses the contemporary asylum policy from the national point of view as 

well as from the European. The represented asylum legislation of the Czech 

Republic and its application is set into the context of the Common European 

Asylum System. 

The thesis discusses the position of applicants for international 

protection. They apply for this status either immediately after crossing the 

border or after expiration of their residence permit. This thesis concerns legal 

or illegal entry or residence as well as the whole procedure described. This is 

initiated by the application for international protection, it continues over 

search of the persons, interviews and asylum reception centre and it leads to 

the final decision by eventually granting international protection status. The 

authoress also tries to define practical aspects of the international protection 

seekers staying in the asylum centres. This paper is also focused on other 

possibilities of unsuccessful applicants above all it means voluntary 

repatriation. 
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Anotace:  

Cílem diplomové práce bude podat celkový obraz o situaci osob, které 

v České republice ţádají o udělení mezinárodní ochrany formou azylu (ať jiţ 

hned po vstupu na území anebo po vypršení jiného druhu pobytu). Práce se 

bude zabývat jednak legálností nebo naopak nelegálností jejich vstupu nebo 

pobytu a procesem, který začíná podáním ţádosti o udělení mezinárodní 

ochrany na příslušném místě a končí kladným vyřízením jejich ţádosti či 

naopak návratem do země původu nebo nelegálním setrváváním na území 

ČR v případě zamítavého rozhodnutí. Z této perspektivy bude zkoumán 

i fenomén neoprávněného pobytu a vstupu na území ČR a jeho souvislosti 

se vstupováním do azylové procedury. 



Práce se také částečně zaměří na Schengenský prostor, jehoţ je 

Česká republika součástí, s důrazem na to, jak Schengenský prostor 

ovlivňuje pohyb a pobyt ţadatelů o mezinárodní ochranu.  

Práce dále zasadí problematiku ţádání o mezinárodní ochranu do 

evropského kontextu s cílem zmapovat vývoj Společného evropského 

azylového systému, jeho priorit a cílů. Důleţitým podcílem bude také 

posoudit, zda Česká republika jedná v souladu se všemi úmluvami 

a ostatními právně závaznými akty Evropské unie.  

 Součástí závěrů práce bude i zohlednění praktických aspektů, se 

kterými se ţadatelé o mezinárodní ochranu potýkají (tj. zejména pobyt 

v azylových zařízeních apod.), stejně tak jako různými moţnostmi, které pro 

neúspěšné ţadatele o azyl přicházejí v úvahu (např. institut dobrovolné 

repatriace).  

 Při zpracování diplomové práce bude vyuţita především metoda 

sekundární analýzy dat, studium relevantních pramenů a literatury, 

zúčastněné pozorování (např. z přijímacího střediska na letišti Praha Ruzyně 

či uprchlických táborů). Vyuţity budou i osobní a pracovní zkušenosti 

s osobami, které ţádají o udělení mezinárodní ochrany v České republice. 

Důleţitou metodou výzkumu budou i kvalitativní rozhovory s pracovníky 

OAMP MV, SUZ, vybranými pracovníky NNO, případně i samotnými ţadateli.  
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1. Úvod 

 

V České republice ţije v současné době celkem 2097 osob, které jsou 

azylanty, a 338 osob poţívá doplňkové ochrany.1 V porovnání s majoritní 

společností se jedná o relativně malé mnoţství osob, avšak je nutné této 

nepříliš početné skupině do budoucna věnovat značnou pozornost.  

V roce 2009 bylo na území Evropské unie podáno celkem 246 210 

ţádostí o mezinárodní ochranu, coţ představuje meziroční mírný nárůst 

o cca 3 %.2 Azylové ţádosti byly nejvíce podávány státními příslušníky 

Afghánistánu, Somálska, Ruska, Iráku a Srbska. Nejvíce těchto ţádostí 

zaznamenala Francie (41 980), Velká Británie (29 840), Německo (27 650), 

Švédsko (24 190) a Itálie (17 600).3 V České republice bylo podáno celkem 

1258 ţádostí o udělení mezinárodní ochrany, z nichţ jen 7 % ţadatelů 

obdrţelo mezinárodní ochranu formou azylu a 3 % ţadatelů mezinárodní 

ochranu formou doplňkové ochrany.4  

Tato nízká čísla a fakt, ţe Česká republika byla v roce 20085 na 

pomyslném ţebříčku celkového počtu ţadatelů o udělení mezinárodní 

ochrany na osmnáctém místě v rámci Evropské unie6, svědčí o tom, ţe 

Česká republika a především její zákonodárné a výkonné orgány nejsou 

příliš nakloněny poskytování mezinárodní ochrany osobám, které zde o ni 

zaţádají.  

Jako téma diplomové práce byla zvolena problematika azylové politiky 

v České republice v perspektivě Společného evropského azylového systému. 

I přesto, ţe se počet osob, které poţádaly o udělení mezinárodní ochrany 

                                                           
1
 Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 2010. [cit. 2010-02-23]. 

Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx 
2
 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 

2009. Praha: MV ČR, 2010, s. 121-122. Intranetové stránky Ministerstva vnitra. 
3
 Tamtéţ. 

4
 Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 2010. [cit. 2010-02-23]. 

Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx 
5
 Obdobná byla situace i v roce 2009.  

6
 Zpráva o situaci v oblasti migrace na území České republiky v roce 2008. Praha: MVČR, 

2009, s. 94-95. [cit. 2010-02-09]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/soubor/migrace-zprava-o-
migraci-za-rok-2008.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/migrace-zprava-o-migraci-za-rok-2008.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/migrace-zprava-o-migraci-za-rok-2008.aspx
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v Evropské unii, neustále sniţuje7, je třeba si uvědomit, ţe toto téma 

nepozbylo na aktuálnosti. Právě naopak. V čase, kdy se ve světě vyostřují 

spory mezi politickými uskupeními, země jsou rozděleny v důsledku 

občanských válek a mnoţí se teroristické útoky, je nutné řešit problémy osob, 

které z těchto či jiných důvodů opustily své země a hledají útočiště v zemích 

„bezpečných“.   

Ne všechny osoby, které odešly ze svých vlastí, jsou uprchlíky. 

Uprchlíci jsou jen ti, kterým byl dle Ţenevské úmluvy ze dne 28. července 

19518 udělen status uprchlíka a které tedy náleţitě prokázaly odůvodněnou 

obavu o svůj ţivot z důvodu pronásledování. Ţenevská úmluva definuje 

uprchlíka takto: 

 

 „Pojem uprchlík se vztahuje na kteroukoli osobu, jeţ se nachází mimo svou 

vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 

náboţenských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 

neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá 

ochranu své vlasti“.9 

 

Tato práce, která se zabývá nejen uprchlíky, ale také migrací obecně, 

legislativou a analýzou současného stavu, je členěna do osmi kapitol, 

přičemţ první kapitola je úvodní a osmá závěrečná. Druhou kapitolu tvoří 

metodologické zázemí, okruh cílů a také otázky, na které jsou hledány 

v průběhu zpracování diplomové práce odpovědi.  

V pořadí třetí kapitola je věnována migraci, neboť ta je nedílnou 

součástí uprchlictví a také azylové politiky. V této části jsou zmíněny teorie 

migrace. Především teorie „push-pull“ má velmi výrazný vliv na rozhodnutí 

                                                           
7
 Uprchlíků je nejméně za posledních 26 let, vnitřně přesídlených osob přibývá. UNHCR, 

2005. [cit. 2010-03-13]. Dostupné z: http://www.unhcr.cz/news/?cid=243 
nebo BRUNSDEN, J. Commission wants EU-wide scheme to resettle refugees. [cit. 2010-
02-23]. Dostupné z: 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-wants-eu-wide-scheme-to-
resettle-refugees/65706.aspx 
8
 Úmluva o právním postavení uprchlíků podepsaná v Ţenevě dne 28. července 1951 

(součást Sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb. o Úmluvě o právním 
postavení uprchlíků a Protokolu týkajícím se právního postavení uprchlíků) 
9
 Ustanovení čl. 1 odst. A, bod 2 Úmluvy o právním postavení uprchlíků.   

http://www.unhcr.cz/news/?cid=243
http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-wants-eu-wide-scheme-to-resettle-refugees/65706.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-wants-eu-wide-scheme-to-resettle-refugees/65706.aspx
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osoby, zda ze země odejít či ne. Dále je definována nelegální migrace a její 

druhy. 

Čtvrtá kapitola se věnuje problematice azylu v Evropské unii. Je zde 

zmapován vývoj, kterým si Evropská unie prošla v oblasti azylové politiky 

a nastíněny základní milníky jako například Dublinská úmluva, Eurodac či 

postupné zavádění Společného evropského azylového systému.  

Pátá kapitola rozpracovává azylovou politiku v České republice. Řeč je 

o uskutečněném předsednictví v Radě Evropské unie, legislativě a řízení 

o udělení mezinárodní ochrany. V závěru kapitoly je zmíněna statistika osob, 

kterým byla ne/udělena mezinárodní ochrana v České republice formou azylu 

či doplňkové ochrany.  

V kapitole číslo šest je nastíněn ţivot osob, které zaţádaly o udělení 

mezinárodní ochrany, v azylových zařízeních a také institut dobrovolné 

repatriace, kterého je moţné vyuţít v případě zamítavého rozhodnutí.  

Sedmou kapitolu tvoří analýza provedená na základě cílových otázek.  
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2. Cíle, otázky, metody 

 

2.1 Cíle 

 

Hlavním cílem diplomové práce je podat celkový obraz o situaci 

v České republice v oblasti azylové politiky z hlediska Společného 

evropského azylového systému.  Práce tedy mapuje problematiku podávání 

ţádostí o udělení mezinárodní ochrany, dále také proces získání statusu 

osoby poţívající mezinárodní či jiné formy ochrany v České republice 

a zjišťuje, co se děje s osobami, které obdrţí ve své věci zamítavé 

rozhodnutí Ministerstva vnitra jako správního orgánu či v další instanci 

Krajského nebo Nejvyššího správního soudu.  

 Cílem práce je rovněţ zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení 

o udělení mezinárodní ochrany v České republice, a to zejména s ohledem 

na veškeré právní akty (ratifikované mezinárodní smlouvy, nařízení, 

směrnice či doporučení Evropské unie, zákony a prováděcí předpisy České 

republiky), kterými se orgány, rozhodující o udělení mezinárodní ochrany, 

řídí.  

 Práce si klade za cíl také zjištění podmínek, v jakých ţijí ţadatelé 

o udělení mezinárodní ochrany v přijímacím středisku Praha – Ruzyně, které 

je umístěno v tranzitním prostoru mezinárodního letiště.  

Dalším z cílů práce je zjistit, jaké jsou postoje různých institucí či 

subjektů, kteří pracují s uprchlíky nebo nelegálními migranty, a jaké jsou 

shody či odlišnosti v jejich názorech na danou situaci.  

  

 

2.2 Otázky 

 

V souvislosti se stanovenými cíli byly vytyčeny i základní otázky, na které 

byla v průběhu práce hledána odpověď. 

 Jaká je situace v České republice v oblasti azylové politiky? 

 Jak ovlivnil vstup České republiky do Evropské unie vnitrostátní azylovou 

politiku zejména s ohledem na Společný evropský azylový systém? 
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 Jak sloţité je v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie získat 

v České republice kladné rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany? 

 Jaké jsou podmínky pro ţivot ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany, 

příp. azylantů v azylových zařízeních? 

 Jaké jsou další moţnosti pro neúspěšné ţadatele o udělení mezinárodní 

ochrany v České republice? 

 

 

2.3 Metody 

 

Výzkumné metody byly voleny s ohledem na vybrané téma a také 

splnění stanovených cílů.  

Při zpracování práce dochází tedy nejen ke studiu relevantních 

pramenů, ale také k sekundární analýze takto získaných dat.10 V tomto 

případě se jednalo především o mezinárodně platné právní akty jako 

například Úmluvu o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 

doplněnou Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlíků ze dne 31. 

ledna 1967, dále pak nařízení, směrnice či doporučení Evropské unie 

a v neposlední řadě samozřejmě legislativu České republiky zastoupenou 

zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu v platném znění a prováděcích předpisů, 

které tento zákon rozpracovávají. Analýze byly také podrobeny publikace 

autorů zabývajících se mezinárodním, evropským či vnitrostátním právem, 

dále mezinárodní migrací, azylem, uprchlictvím, výzkumy mezi uprchlíky 

nebo nelegálními migranty či azylovým řízením. Významným zdrojem 

informací byly také webové stránky organizací mezinárodních, státních či 

nevládních neziskových, které se věnují tematice azylu a azylové politiky.  

Vyuţity byly také webové stránky Českého statistického úřadu, které poskytly 

přesné počty cizinců, ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany nebo azylantů. 

Velmi přínosným zdrojem informací byl také intranet Policie ČR, kde je 

moţné nalézt dílčí data týkající se například nelegální migrace přes vnější 

schengenskou hranici ve směru do České republiky v souvislosti se 

zneuţíváním azylové procedury.  

                                                           
10

 KNOBLOCH, F. Učební text. Příspěvek z metod a technik sociologického výzkumu. Praha: 
FSV UK, 2009. Pracovní verze materiálu.  



 

 6 

 Důleţitou metodou pro tuto diplomovou práci bylo také zúčastněné 

pozorování na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně, kde jsem působila 

v letech 2005 – 2009 ve funkci dozorčí pracoviště a byla jsem mnohdy první 

osobou, které cizinec vyjádřil úmysl poţádat v České republice o udělení 

mezinárodní ochrany. Dalším zdrojem informací bylo také Přijímací středisko 

Praha – Ruzyně, kde mi byl umoţněn vstup.  

Velice cenné byly rovněţ polostrukturované rozhovory provedené na 

základě předem připravených otázek s experty zabývajícími se 

problematikou azylové politiky v České republice. Rozhovor patří svou 

formou do oblasti kvalitativního výzkumu. Tato forma výzkumu byla zvolena 

proto, ţe kromě jiného plní i diagnostickou funkci a dále umoţňuje zjištění 

fungování, příčin nebo následků okolností, za kterých daný jev probíhá.11 

Nejde zde tedy o kvantifikaci, ale o zjištění hloubky informace.12 Data 

získaná kvalitativním výzkumem mohou být dostatečně spolehlivá i přesto, 

ţe bylo dotázáno pouze několik odborníků.13 Jako nejvhodnější se pro tento 

typ diplomové práce jeví individuální hloubkové rozhovory, kdy respondent – 

expert odpovídá na otázky směřující aţ k podstatě věci, na kterou má být 

zjištěn názor. Pomocí této metody jsou zjišťovány detailní postoje 

jednotlivých respondentů, aniţ by tito byli ovlivňováni ostatními účastníky 

výzkumu.14   

Práce si kladla za cíl oslovit pracovníky Odboru azylové a migrační 

politiky MV ČR, Správy uprchlických zařízení MV ČR, mezinárodních 

organizací jako například Mezinárodní organizace pro migraci nebo Úřad 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo nevládních neziskových 

organizací, které s uprchlíky pracují, kupříkladu Organizace pro uprchlíky 

nebo Sdruţení pro integraci a migrace (dříve Poradna pro uprchlíky).  

 

 

                                                           
11

 KNOBLOCH, F. Učební text. Příspěvek z metod a technik sociologického výzkumu. Praha: 
FSV UK, 2009. Pracovní verze materiálu. 
12

 Výzkumné metody. [cit. 2010-04-23]. Dostupné z:http://www.vyzkumy.cz/vyzkumne-
metody 
13

 KNOBLOCH, F. Učební text. Příspěvek z metod a technik sociologického výzkumu. Praha: 
FSV UK, 2009. Pracovní verze materiálu. 
14

 Jako je tomu například u tzv. focus group.  
In-depth interview. [cit. 2010-04-23]. Dostupné z:  
http://www.aspectio.cz/2010/blog/vyzkumne-metody/in-depth-interview/ 

http://www.vyzkumy.cz/vyzkumne-metody
http://www.vyzkumy.cz/vyzkumne-metody
http://www.aspectio.cz/2010/blog/vyzkumne-metody/in-depth-interview/
http://www.aspectio.cz/2010/blog/vyzkumne-metody/in-depth-interview/
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3. Legální vs. nelegální migrace 

 

 Migrace v evropském kontextu je jednou z oblastí lidského ţivota, 

která je regulována právním systémem společnosti – můţe být legální, tedy 

v souladu se stanovenými právními akty a s vědomím státních orgánů, nebo 

nelegální, kdy se osoba svým jednáním dopouští různých porušení zákonů 

ve smyslu přestupků či dokonce trestných činů. Je nutno však říci, ţe 

mnohdy lidé nemají na vybranou a v zájmu záchrany svého ţivota či ţivota 

svých dětí se uchýlí i k protiprávním jednáním.  

 

 

3.1 Definice a druhy migrace 

 

 Přeshraniční migrace je definována Organizací spojených národů jako 

„delší neţ jednoroční pobyt cizince za hranicemi státu, v němţ se 

nenarodil“.15 

 Na pojem migrace16 je moţno nazírat z několika různých pohledů, 

které jsou obsaţeny v nejrůznějších oblastech lidského zkoumání od 

společenských věd začínajíce a v politice konče. Všechny tyto oblasti však 

shodně rozdělují migraci na dobrovolnou a nucenou – uprchlictví.17 Dále 

můţeme migraci rozdělovat na trvalou či dočasnou nebo můţeme také 

hovořit o migraci vnitřní, tedy takové, která se odehrává v rámci jednoho 

státu, nebo vnější, která směřuje mimo území státu, jehoţ je migrant 

občanem.18 Dobrovolná migrace se dále dělí na migraci pracovní, řetězovou, 

migraci pro zlepšení a tzv. ne-emigraci, která v sobě zahrnuje pracovní 

a studijní pobyty. Nucená migrace vzniká ze dvou druhů příčin, které se však 

vzájemně ovlivňují a prolínají. K první skupině příčin řadíme ty, které jsou 

způsobeny přírodou, tedy různé přírodní katastrofy, jako jsou sucha, 

povodně, hladomory, sopečné erupce, … Druhou skupinu příčin tvoří ty, 

                                                           
15

 International migration and development, Report of the Secretary-General. [cit. 2010-02-
25]. Dostupné z: http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1152 
16

 Pojem migrace je pojímán ve smyslu migrace přes hranice státu.  
17

 JANKŮ, K. Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem. In Sociální studia. Ţivot 
v pohybu, 1/2006, s. 16 
18

 KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové 
perspektivy. Fakta a doporučení. Praha: Evropská kontaktní skupina, 2008, s. 16. 

http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1152
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které způsobuje svým jednáním člověk. Zde se jedná například o porušování 

lidských práv z důvodu rasy, národnosti, pohlaví, barvy pleti, náboţenského 

vyznání, politického názoru či příslušnosti k určité sociální skupině. Můţe se 

jednat také o občanské války, které v sobě zahrnují náboţenské nebo 

etnické konflikty nebo boje o moc. Příčinami patřícími do druhé skupiny 

faktorů, které ovlivňují nucenou migraci směrem ven z dané země či oblasti, 

se zabývá Ţenevská úmluva ze dne 28. července 195119, která se jako první 

komplexně věnovala rozpracování definice uprchlictví.20  

 

 

3.1.1 Nucená migrace 

 

 Jak jiţ bylo řečeno, problematika uprchlictví je spojena především 

s migrací nucenou či dokonce násilnou. Takovýto způsob migrace je ovlivněn 

negativními faktory, které vytlačují obyvatelé země – potenciální uprchlíky – 

do země jiné, která se jim jeví jako bezpečná. V období nucené migrace 

zaţívají uprchlíci pocity chaosu a nejistoty, musí činit náhlá rozhodnutí, která 

se pak promítají i do dalších fází migrace a později do integrace v nové zemi. 

Jednotlivé fáze nucené migrace, jak je popisují samotní uprchlíci21, jsou: 

 „vyostření problému a rozhodnutí pro odchod,  

 opuštění země původu, cesta, 

 představy a očekávání – volba cílové země,  

 příchod do cílové země – kulturní šok.“22  

Tyto fáze byly zjištěny a analyzovány například v průběhu 

výzkumného šetření „Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové 

perspektivy“, které probíhalo v období od července 2007 do června 2008. 

Podíváme-li se blíţe na výzkum, který realizovaly Krchová a Víznerová, jeho 

cílem bylo především poznání kvality ţivota uprchlíků v České republice, dále 

pohnutky, které vedly tyto lidi k opuštění jejich země, a v neposlední řadě 

                                                           
19

 Úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951. 
20

 JANKŮ, K. Moderní migrace. Stěhování se zvláštním významem. In Sociální studia. Ţivot 
v pohybu, 1/2006, s. 16 
21

 Fáze byly shrnuty v publikaci Krchové a Víznerové Diskriminace azylantů a azylantek 
v ČR z genderové perspektivy. Fakta a doporučení.  
22

 KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové 
perspektivy. Fakta a doporučení. Praha: Evropská kontaktní skupina, 2008, s. 16. 



 

 9 

také zjištění, s jakým postojem – z hlediska majoritní společnosti – se zde 

setkávají. Při kvalitativním výzkumu byla pouţita metoda hloubkových 

polostrukturovaných rozhovorů, kdy bylo dotázáno celkem 29 azylantů, 

z toho 14 muţů a 15 ţen. 

Výzkum došel k následujícím závěrům:  

V první fázi se člověk rozhodne opustit svou zemi. Děje se tak 

zejména na základě vyostření konkrétního problému. Tato situace je 

provázena tzv. push faktory, které vytlačují osoby ze země původu. 

V případě nucené migrace jsou tyto faktory mnohem významnější a silnější 

neţ tzv. pull faktory, které naopak přitahují osoby do jiné země. Push faktory 

je moţno označit téţ za příčiny odchodu.23  

Dotázaní azylanti uvádějí jako push faktory konkrétně tyto:  

 národnostní menšina (Arménka v Rusku), 

 nedostatek práce, 

 neúnosná politická situace (Bělorusko), 

 občanská válka (Somálsko) 

 osobní problémy jako například rozvod, …24 

 

Fáze, kdy člověk opustí svou zemi a hledá útočiště v nějaké jiné, je 

pro azylanty velice traumatická a při prováděných rozhovorech o ní 

respondenti nechtěli příliš mluvit. Nicméně jde o obtíţné překonávání 

obrovských vzdáleností a mnohdy o nelegální překračování státních hranic. 

Státy Evropské unie se potýkají s přílivem nelegálních migrantů, kteří jsou 

často v zuboţeném stavu. Vstup potenciálních ţadatelů o mezinárodní 

ochranu je přímo závislý na geografické poloze daného státu. Například 

Řecko, Španělsko25 či italská Lampedusa se v poslední době setkávají 

s uprchlíky z Afriky, kteří přijíţdějí na přeplněných člunech. V nelidských 

podmínkách tak překonávají více neţ 120 km26 dlouhou cestu na 

                                                           
23

 Podrobněji o teorii „push-pull“ bude pojednáno v následující kapitole.  
24

 KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové 
perspektivy. Fakta a doporučení. Praha: Evropská kontaktní skupina, 2008, s. 19. 
25

 Q&A: EU immigration policy. [cit. 2009-5-29]. Dostupné z: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7667169.stm 
26

 BRUNSDEN, J. Commission wants EU-wide scheme to resettle refugees, 2009. [cit. 2010-
02-25]. Dostupné z: 
http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-wants-eu-wide-scheme-to-
resettle-refugees/65706.aspx 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7667169.stm
http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-wants-eu-wide-scheme-to-resettle-refugees/65706.aspx
http://www.europeanvoice.com/article/imported/commission-wants-eu-wide-scheme-to-resettle-refugees/65706.aspx
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rozbouřeném moři. Mnozí z nich tuto cestu ani nepřeţijí. Někteří uprchlíci 

putují pěšky, jiní jsou ukryti v nákladních prostorech kamionů mezi zboţím či 

dokonce pod krytem motoru, pod palubní deskou nebo v sedadlech osobního 

automobilu. Poslední uváděné příklady byly zaznamenány i Policií ČR na 

území České republiky.  

Z výzkumu27 provedeného Krchovou a Víznerovou vyplynulo, ţe 

mnoho z uprchlíků si Českou republiku jako cíl své cesty záměrně nevybralo. 

V jednotlivých případech se jednalo víceméně o náhodu, neboť rozhodnutí 

opustit svou vlast bylo náhlé a bez jasnější představy o cílové zemi. Někteří 

však uváděli, ţe do České republiky přijeli naprosto cíleně z důvodu 

dřívějšího usazení svých známých či příbuzných, kteří jim měli usnadnit 

integraci do majoritní společnosti.  

Po příchodu do České republiky jsou ţadatele o mezinárodní ochranu 

umístěni do přijímacího střediska ve Vyšních Lhotách28 nebo v Praze-Ruzyni. 

Azylanti uváděli, ţe tato zkušenost nebyla vůbec příjemná, hlavně proto, ţe 

ve středisku museli strávit dlouhý čas (i několik týdnů) a tak jejich první 

kontakt s Českou republikou provázela nejistota a obava z nadcházejícího 

období. Změna prostředí velmi často vyvolává také kulturní šok, kdy ţadatelé 

o mezinárodní ochranu zaţívají pocity dezorientace a jindy běţné aktivity jim 

připadají neuskutečnitelné29.  

 

 

3.2 Teorie migrace 

 

 Zkoumání lidské migrace vyţaduje znalost nejrůznějších migračních 

teorií, které tento významný fenomén vysvětlují a popisují. Protoţe se jedná 

                                                           
27

 Nejen z tohoto výzkumu, ale také z projektů jako je například Deník migranta/migrantky 
(dostupné z http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193949) nebo Deník ingušského 
uprchlíka I-IV (dostupné z http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193080) se 
dozvídáme o problémech spojených s nucenou migrací v České republice či jiné zemi azylu. 
Dalším zajímavým výzkumem byl rovněţ výzkum v rámci projektu Mezinárodní migrace 
a nelegální pracovní aktivity migrantů v Česku v širším evropském kontextu, shrnutý 
v publikaci Dušana Drbohlava Nelegální ekonomické aktivity migrantů (Česko v evropském 
kontextu). Recenze knihy dostupná z http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2205798. 
28

 K 1. 11. 2009 zde byla činnost přijímacího střediska ukončena a přesunuta do Zastávky 
u Brna.  
29

 KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové 
perspektivy. Fakta a doporučení. Praha: Evropská kontaktní skupina, 2008, s. 21-23. 

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193949
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193080
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2205798
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o takto komplexní a sloţitý jev, je nutné vzít v potaz teorie z různých vědních 

oborů jako je například sociologie, ekonomie, demografie, geografie, historie 

a další. Kaţdá z těchto věd si vytyčila své teorie, které poskytují odpovědi na 

otázky z oblasti zájmů dané disciplíny. Na tomto místě je nutné však 

poznamenat, ţe dosud nebyla objevena ţádná teorie, která by popisovala 

všechny aspekty lidské migrace. Dušan Drbohlav, jeden z předních českých 

sociálních demografů se domnívá, ţe ač „bylo na poli migrační teorie učiněno 

mnohé, stále se jedná spíše o dílčí pokroky“.30 

 Protoţe neexistuje jedna věda, která by se zabývala pouze migrací – 

migrace se prolíná v několika vědách, které ovšem spolu souvisí a vzájemně 

se doplňují – existuje mnoho různých teorií, které migraci zkoumají. Kaţdá 

z těchto teorií vidí příčiny jejího vzniku někde jinde, kaţdá z nich se zaměřuje 

na jiné aspekty a snaţí se odpovědět na jiné otázky. Migrační teorie vznikaly 

v různých dobách a v různých prostředích. 

 Teoriím migrace je vytýkáno jejich příliš jednostranné zaměření.31 

Abychom pochopili jednotlivé souvislosti v migračních trendech posledních 

let, je třeba studovat tento fenomén z několika různých hledisek.  

 Ve druhé polovině 19. století, kdy byly poloţeny základy neoklasických 

ekonomických teorií, se začíná rovněţ uvaţovat o moderních migračních 

teoriích, které později daly vzniknout asi nejznámější a nejpouţívanější teorii 

tzv. „push-pull“. Teorii „push-pull“ pouţil poprvé v roce 1963 Donald J. Bogue 

ve svém díle Technique and Hypothesis for the Study of Differential 

Migrations. Dle této teorie jsou za příčiny migrace povaţovány konkrétní jevy 

nebo události, které nutí osobu opustit svou zemi a na druhé straně ty jevy či 

události, které přitahují osobu do jiné země. Hovoříme zde o faktorech, které 

vytlačují (push factors) a které naopak přitahují (pull factors). Ačkoli tento 

model nemůţe být jednoznačně převeden i na migraci nucenou, stále nabízí 

mnoho podnětů ke zkoumání uprchlických vln.32 „K první skupině faktorů 

bývá řazen demografický růst, nízká úroveň ţivotních podmínek, nedostatek 

                                                           
30

DRBOHLAV, D. Evropa a proces mezinárodní migrace (se zvláštním důrazem na země 
Evropské unie a Evropského společenství volného obchodu), 2001. [cit. 2008-08-11]. 
Dostupné z: http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=320 
31

 Více viz http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=253&lst=119 
32

 THIELEMAN, E. R. Does Policy Harmonisation Work? The EU's Role in Regulating 
Migration Flows. 2003. [cit. 2010-04-30]. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/424/01/EUSA-APS-
Thielemann.html 

http://www.europeum.org/disp_article.php?aid=320
http://aei.pitt.edu/424/01/EUSA-APS-Thielemann.html
http://aei.pitt.edu/424/01/EUSA-APS-Thielemann.html
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ekonomických a pracovních příleţitostí, politické represe.“33 V rámci tzv. pull 

faktorů je rozlišováno základních pět kategorií: ekonomické faktory, historické 

pozadí, politické hodnoty, geografická poloha a politika zastrašování.34 Do 

této skupiny jsou konkrétně „řazeny poptávka po práci, dostupnost pozemků, 

příznivé ekonomické příleţitosti a politické svobody.“35 Dalším přitahujícím 

faktorem mohou být také jiţ naturalizovaní přistěhovalci, kteří pro nově 

přijíţdějící osobu představují důleţité zázemí36 nebo „rozsáhlé procedurální 

průtahy v azylovém řízení, které přitahují migranty z důvodů, které 

s pronásledováním uprchlíků nemají nic společného.“37 Jedinec se tedy 

rozhodne k migraci poté, co zváţí všechna pro a proti, posoudí výši 

vynaloţených nákladů a potenciálních příjmů a zjistí, ţe tímto jednáním můţe 

maximalizovat svůj vlastní uţitek.38  

 Další ekonomické teorie jako například makro- či mikro-ekonomická 

teorie, teorie dvojího pracovního trhu nebo nové přístupy v ekonomii mají 

vţdy větší či menší souvislost s pracovním trhem.  

 Makro-ekonomická teorie vychází z redistribuce zaměstnaných mezi 

pracovními trhy zemí chudších a bohatších. Lidé z chudších zemí odcházejí 

na pracovní trhy do vyspělejších zemí, neboť tam je vyšší poptávka po 

zaměstnancích, a tudíţ i vyšší mzdy, kdeţto v chudších zemích je to naopak. 

Tím se udrţuje ekonomická rovnováha mezi oběma typy zemí.  

 Makro-ekonomická teorie se tedy zaměřuje na společnost, naproti 

tomu mikroekonomická teorie se zabývá jedincem a jeho individuálními 

potřebami. Jedinec racionálně zvaţuje rozdíly mezi výdaji a příjmy, kalkuluje 

i s uplatněním na trhu práce, s učením se cizího jazyka a kultury, na druhé 

straně však zvaţuje také riziko ztráty zaměstnání či dokonce deportace 

v případě nelegálního pobytu.  

                                                           
33

 VOJTKOVÁ, M. Teorie mezinárodní migrace. 2005. [cit. 2008-08-11]. Dostupné z:  
http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=253&lst=119 
34

 THIELEMAN, E. R. Does Policy Harmonisation Work? The EU's Role in Regulating 
Migration Flows. 2003. [cit. 2010-04-30]. Dostupné z: http://aei.pitt.edu/424/01/EUSA-APS-
Thielemann.html 
35

 Více viz http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=253&lst=119 
36

 KUSZ, A. M. Migrační a azylová politika EU. 2007. [cit. 2009-06-20]. Dostupné z:  
http://migration4media.net/node/12 
37

 PIPKOVÁ, H. Společná evropská azylová politika. (K záměrům a trendům jednotky 
EURASIL). In Společný evropský azylový systém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: 
Masarykova univerzita, 2006, s. 37. 
38

 Pohybujeme se v rámci ekonomických teorií, tudíţ se zde jedná o tzv. cost-benefit 
calculation.  

http://aei.pitt.edu/424/01/EUSA-APS-Thielemann.html
http://aei.pitt.edu/424/01/EUSA-APS-Thielemann.html
http://migration4media.net/node/12
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 Nové ekonomické přístupy39 ukazují, ţe migrace není pouze věcí 

jednotlivce a jeho uváţení, ale ţe v tomto případě jde o jakýsi druh 

kolektivního rozhodnutí, neboť migrace není jen o jednotlivcích, nýbrţ je věcí 

rodin či sociálních skupin. Při odchodu celé skupiny je předpoklad 

maximalizace příjmů jednotky a minimalizace rizik. 

 Další významnou teorií je teorie sítí, jejímţ autorem je G. J. Hugo.40 

Teorie sítí vyzdvihuje důleţitost mezilidských vztahů, jedná se především 

o vazby příbuzenské, přátelské či vazby v komunitě. Nejdůleţitější z těchto 

vazeb jsou především vazby rodinné. Díky těmto vztahům vznikají neformální 

sítě mezi migranty jak v zemi cílové, tak i napříč mezi zemí cílovou a zemí 

původu. Sítě poskytují jedincům uvnitř zdroje informací, sociální či finanční 

pomoc, ale také osobní podporu v případě problémů. 

 Stejně jako u předešlé teorie se i teorie migračních systémů zabývá 

vztahy a vazbami. V této rovině jsou však zkoumány vztahy a vazby na 

úrovni mezinárodní, dále jsou vzaty do úvahy vztahy národních hospodářství, 

jednotlivých institucí a také kolektivního jednání. 

 Institucionální teorie se zabývá stále větším a neustále rostoucím 

vlivem institucí na poli mezinárodní migrace. Teorie rozděluje instituce do 

dvou odlišných skupin, a to na skupinu, která pomáhá při nelegální migraci, 

a na skupinu, která naopak podporuje legální migraci. V případě první 

skupiny se jedná o aktivity jako je obchod s lidmi (ţenami, dětmi), pašování 

lidí (trafficking, smuggling), nelegální zprostředkování zaměstnání v cílové 

zemi, obstarávání padělaných či pozměněných dokladů, fiktivní sňatky, … 

Činnost druhé skupiny institucí, do které patří mezinárodní, státní 

a především nevládní neziskové organizace, spočívá v zajišťování právního 

poradenství, pomoci při podání ţádosti o vízum, pobyt či mezinárodní 

ochranu, pomoci při nalezení zaměstnání, bydlení nebo nových známých 

v cílové zemi. 

Jednou z posledních teorií migrace je historicko-strukturalistický 

přístup Stevena Castlese, která byla popsána v roce 1998 v knize The Age of 

Migration. Tato teorie čerpá z „marxistické politické ekonomie a klade důraz 

                                                           
39

 The New Economic Approach 
40

 HUGO, G. J. Village-community ties, village norms, ethnic and social networks: A review 
of evidence from the Third world. In Migration Decision Making. New York: Pergamon,1981. 
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na nerovnoměrné rozdělení ekonomické a politické moci ve světě.“ Migrace 

je viděna jako zdroj levné pracovní síly, lidé z chudých zemí jsou najímání na 

práci proto, aby „bohatí byli ještě bohatší“. Na rozdíl od neoklasických teorií 

nemá jedinec svobodnou volbu, na jeho rozhodnutí mají velký vliv nerovnosti 

potenciálních cílových zemí v oblasti zdrojů a imigračních politik.41    

Mezi další migrační teorie patří například teorie kumulativních příčin, 

teorie dvojího trhu, teorie světových systémů a další.  

  

 

3.3 Nelegální migrace v ČR a EU v souvislosti se zneuţíváním azylové 

procedury 

 

Pod pojmem nelegální migrace lze spatřovat 2 základní kategorie 

osob, které se dopustily protiprávního jednání, a to: 

 nelegálním překročením vnější schengenské hranice nebo 

 nelegálním pobytem na území daného státu.42 

Jiní autoři rozšiřují tento, podle nich, „poněkud vágní obecný pojem“43 

o kategorie:  

 rodinných příslušníků nelegálně zaměstnaných cizinců, kteří si 

nemohou zaţádat o legální pobyt za účelem sloučení rodiny a  

 ţadatelů o azyl, kteří nejsou povaţováni za skutečné uprchlíky.  

Z tohoto dělení vyplývá, ţe pod pojmem nelegální migrace se skrývají 

jak případy nelegálního vstupu osob přes státní hranici na území daného 

státu z různých důvodů, případy nedovoleného opouštění státu, ale i případy 

nelegálního pobytu, tedy porušení zákonem předepsané podmínky pro pobyt 

cizince. Rozlišujeme tedy nelegální migraci přes státní hranici nebo z území 

státu.  

 

 

                                                           
41

 Podrobněji o teoriích viz VOJTKOVÁ, M. Teorie mezinárodní migrace, 2005. [cit. 2008-08-
11]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php?disp=temata&shw=253&lst=119 
42

 Zpráva o migraci na území České republiky z pohledu PČR Sluţby cizinecké policie od 
1.1.2008 do 30.6.2008. Intranetové stránky Ředitelství sluţby cizinecké policie, Jednotka 
analýzy rizik.  
43

 CASTLES, S., MILLER, M. J. The Age of Migration. International Population Movements in 
the Modern World. 2. ed. Hampshire: Macmillan Press, 1998, s. 289. 
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3.3.1 Nelegální/neregulérní migrant 

 

Slova nelegální a neregulérní mají k sobě významově velmi blízko. 

Avšak v souvislosti s migranty se někteří autoři44 pojmu nelegální vyhýbají, 

neboť mezi těmito slovy spatřují obrovský rozdíl především proto, ţe 

nelegální v souvislosti s migranty není asi od 60. let dvacátého století pouze 

sociologickou kategorií. Došlo k politizaci tohoto výrazu a v celosvětovém 

kontextu bývá pouţíván v souvislosti se zaváděním restriktivních politik 

namířených proti přistěhovalcům. V zahraniční odborné literatuře bývá termín 

nelegální migrant nahrazován spíše výrazem neregulérní migrant nebo 

jinými, méně zpolitizovanými pojmy.45 Policie České republiky však pouţívá 

pojmy nelegální migrant a nelegální migrace ve svých zprávách, statistických 

informacích či hlášeních. Nelegální migrace je běţně uţívaným pojmem 

v české legislativě, tak také v různých vládních programech a doporučeních. 

V této práci se budou tyto pojmy vyskytovat rovněţ, avšak bez jakéhokoli 

politického – restriktivního – zabarvení.  

 

 

3.3.2 Nelegální migrace v ČR a Sluţba cizinecké policie 

  

V současné době je neregulérní migrace povaţována za problém, 

zejména proto, ţe „můţe vyvolat ohroţení vnitřní stability společnosti 

a bezpečnostní situace ve státě. Nelegální migrace mimo jiné nepřímo 

ovlivňuje vztah veřejnosti k integraci dlouhodobě a legálně usídlených 

cizinců.“46 Je společností chápána jako ohroţení jejich vlastních zájmů. 

Neregulérní migranti jsou mnohdy začleňováni do kriminálního prostředí, a to 

buď pouze symbolicky nebo de facto.47 Düvell shrnuje kriminalizaci 

neregulérní migrace do několika tvrzení: 

                                                           
44

 Např. Düvell nebo Jordan.  
45

 NEKORJAK, M. Úvahy nad neregulérní migrací se zaměřením na ukrajinskou migraci 
v Česku. Praha: MKC, 2007, s. 2. [cit. 2009-07-09]. Dostupné z:  
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1998800 
46

 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 
2009. Praha: MV ČR, 2010. Staţeno z intranetových stran Ministerstva vnitra.  
47

 NEKORJAK, M. Úvahy nad neregulérní migrací se zaměřením na ukrajinskou migraci 
v Česku. Praha: MKC, 2007, s. 2. [cit. 2009-07-09]. Dostupné z: 
 http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1998800 
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 za nelegální je označeno jednání, které dříve bylo v mezích zákona, 

a to se postihuje, 

 pracovní migranti porušují zákony; jejich primárním cílem je začlenění 

na trh práce, avšak často se tento cíl překrývá s aktivitami osob, které 

zprostředkovávají nelegální přechod hranic či padělání dokumentů, 

 spojování neregulérní migrace se sociálně patologickými jevy; migranti 

jsou oběťmi obchodu s lidmi, vydírání nebo organizovaného zločinu 

nebo sami vyuţívají sluţeb osob organizující nelegální přechod 

hranice.48    

Přesné informace o tom, kolik je v České republice osob, které zde 

setrvávají v neregulérním postavení, nejsou přesně známy.49 Čísla, která 

jsou veřejnosti prezentována, jsou pouze expertními dohady, které vycházejí 

z migračních trendů a také počtu zadrţených osob, které se při hraničních 

nebo pobytových kontrolách prokázaly neregulérními, neplatnými či dokonce 

ţádnými doklady. Toto vysoké číslo můţe dosahovat i několika set tisíc. 

Například u Ukrajinců50, kteří zde pobývají nelegálně, je uváděn rozptyl od 

padesáti tisíc do stopadesáti aţ dvěstě tisíc.51  

Policie České republiky, Sluţba cizinecké policie se podílí na 

zjišťování počtu osob, které jsou zde v nelegálním postavení a také na 

následném řešení vzniklé situace. Sluţba cizinecké policie tedy především 

zadrţí cestovní doklad, pokud byl pouţit k protiprávnímu jednání nebo byl 

neoprávněně pozměněn či padělán. Dále můţe být osoba přistiţena při 

nelegálním pobytu nebo při nelegálním zaměstnání.  S osobou je vedeno 

správní (v případě přestupku) nebo trestní (v případě trestného činu) řízení. 

                                                           
48

 DÜVELL, F. Irregular Migration: a Global, Histrocial and Economic Perspective. In Illegal 
Immigration in Europe: Beyond Control. Houndmills, New York:  Palgrave MacMillan, 2006, 
s. 14 – 34. 
49

 ROZUMKOVÁ, P., BURDOVÁ HRADEČNÁ, P. Výsledky výzkumu mezi neregulérními 
migranty. In Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. Praha: Grafokon, 
2008, s. 55. 
50

 Nejpočetnější skupinu dlouhodobě a trvale pobývajících cizinců představují jiţ několik let 
za sebou státní příslušníci Ukrajiny (ke dni 31. 12. 2009 celkem 131 977 osob). Viz Zpráva 
o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2009. 
51

 NEKORJAK, M. Úvahy nad neregulérní migrací se zaměřením na ukrajinskou migraci 
v Česku. Praha: MKC, 2007, s. 4. [cit. 2009-07-09]. Dostupné z: 
http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=1998800.  
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Dle rozhodnutí správního orgánu nebo soudu by měla být osoba za své 

protiprávní jednání vyhoštěna ze země.52 

Od roku 2008, kdy Česká republika vstoupila do Schengenského 

prostoru, bylo nutné radikálně změnit pojetí definic nelegální migrace na 

našem území (alespoň z pohledu Sluţby cizinecké policie)53. Z tohoto 

důvodu není moţné srovnávat počty nelegálních migrantů na našem území 

před vstupem do Schengenu a po něm.54  

Sluţba cizinecké policie tedy rozpoznává od vstupu do 

Schengenského prostoru ve svých statistikách dvě základní kategorie 

nelegální migrace: nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici 

a nelegální pobyt na území ČR. V první kategorii ještě rozlišuje: 

 „Nelegální vstup – osoby zjištěné při nedovoleném překročení vnější 

schengenské hranice ve směru do ČR. 

                                                           
52

 Dnem 1. 1. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon. Ten, oproti předešlé 
právní úpravě, doznal mnohých změn. Především bylo změněno pojetí trestného činu, a to 
z formálně-materiálního na formální. Tímto počinem byla z trestního zákona odstraněna tzv. 
nebezpečnost činu pro společnost.  
Tento zákon obsahuje některé trestné činy, které v zákoně č. 140/1961 Sb. chyběly. Jedná 
se především o trestný čin násilného přechodu hranice (§ 339 TZ), organizování 
a napomáhání nedovoleného překročení státní hranice (§ 340 TZ), napomáhání 
k neoprávněnému pobytu na území republiky (§341 TZ) a také neoprávněné zaměstnávání 
cizinců (§342 TZ). Některé trestné činy jsou podstatně změněny, např. maření výkonu 
úředního rozhodnutí (§ 337, odst. 1, písm. b) TZ) nebo padělání a pozměňování veřejné 
listiny (§348 TZ). Posledně zmíněný trestný čin je v současné době předmětem jednání 
managementu cizinecké policie, státních zastupitelství a soudů, neboť dochází k velmi 
kuriózním případům, které se pak vracejí ve formě readmisí ze sousedních států.  
Na vnější schengenské hranici, tedy na mezinárodních letištích v České republice, bylo do 
účinnosti nového trestního zákona v případě padělání a pozměňování veřejné listiny 
postupováno podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky. 
Pokud se cizinec prokázal padělaným či pozměněným dokladem (ať uţ cestovním 
dokladem, vízem nebo povolením k pobytu), jeho jednání bylo označeno za přestupek, 
proběhlo správní řízení o vyhoštění cizince, ve kterém byla stanovena doba, po kterou je 
cizinci zakázán pobyt na území České republiky, a cizinec odcestoval zpět bez dokladu nebo 
(pokud se jednalo o zneuţití pobytového či vízového štítku vylepeného do cestovního 
dokladu) s jeho zneplatněnou částí. V současné době je naprosto totoţné jednání označeno 
za trestný čin, cizinec je dodán k soudu, kde je odsouzen k trestu vyhoštění a je mu 
stanovena lhůta na vycestování, cestovní doklad – pozměněný či padělaný – je mu vrácen 
beze změn. Orgány sluţby cizinecké policie nejsou vyrozuměny, a proto záleţí na vůli 
cizince, zda opravdu vycestuje zpět do své země nebo zvolí „západní cestu“, tedy dále do 
Schengenského prostoru.     
53

 Do roku 2008 byly za nelegální migraci povaţovány dvě základní kategorie:  
- nelegální migrace přes státní hranici (nelegální vstup nebo nelegální opouštění území), 
- nelegální pobyt. (Viz Zpráva o migraci na území České republiky z pohledu Policie České 
republiky Sluţby cizinecké policie od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007) 
54
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 Legální pobyt s cílem překročit státní hranici – osoby pobývající 

legálně v ČR, které se pokusily o nedovolené překročení vnější 

schengenské hranice ve směru z ČR. 

 Nelegální pobyt s cílem překročit státní hranici – osoby pobývající 

nelegálně v ČR, které se pokusily o nedovolené překročení vnější 

schengenské hranice ve směru z ČR. 

 Vstup a pobyt nezjištěn s cílem překročit státní hranici – osoby, 

u kterých nebyly zjištěny informace o jejich vstupu a pobytu na území 

ČR a byly zjištěny při pokusu o nedovolené překročení vnější 

schengenské hranice ve směru z ČR. 

 Záchyt orgánem cizího státu – osoby, které nedovoleně překročily 

vnější schengenskou hranici a byly zadrţeny a vráceny orgány cizího 

státu.“55 

Základní útvary Sluţby cizinecké policie, tedy Inspektoráty cizinecké 

policie, a další útvary zjistily při nelegální migraci v roce 2009 celkem 4457 

osob. V porovnání s rokem 2008 došlo ke zvýšení počtu osob přistiţených při 

protiprávním jednání, a to o 16, 4 %. V absolutních číslech se jedná o nárůst 

628 osob. Při nelegálním pobytu bylo v roce 2009 odhaleno celkem 4267 

osob a o nelegální přechod vnější schengenské hranice se pokusilo a bylo 

při tom dopadeno celkem 190 osob. Významným trendem v oblasti nelegální 

migrace je také napomáhání k nelegální migraci. V hodnoceném roce bylo při 

této činnosti přistiţeno celkem 197 osob. Oproti roku 2008 je to nárůst 

o 155,8 %. Jednalo se především o občany České republiky (88 osob), kteří 

napomáhali formou „fiktivních sňatků“ či „účelových otcovství“ cizincům 

k získání trvalého pobytu.56    

Při nelegálním pobytu bylo v roce 2009 přistiţeno celkem 4257 osob. 

Nárůst oproti roku 2008 o 606 osob je dán především tím, ţe byl realizován 

projekt Dobrovolných návratů nelegálně pobývajících cizinců, který probíhal 

od poloviny září do poloviny prosince 2009. Hlavním garantem projektu bylo 

Ministerstvo vnitra ČR, které ve spolupráci se Sluţbou cizinecké policie, 

Mezinárodní organizací pro migraci a Správou uprchlických zařízení, tento 
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projekt realizovalo. Projekt byl definován jako zcela výjimečné a časově 

omezené opatření, přičemţ velikost cílené skupiny nebyla stanovena. Do 

projektu mohl být zařazen pouze občan třetí země, který splňoval následující 

podmínky: 

 byl drţitelem platného cestovního dokladu, 

 do té doby mu nebylo vydáno rozhodnutí o správním vyhoštění ani 

s ním nebylo toto řízení zahájeno, 

 nebyl zajištěn v zařízení pro zajištění cizinců; 

 nebylo mu vydáno rozhodnutí o trestu vyhoštění (soudní vyhoštění) 

ani s ním aktuálně neprobíhalo trestní řízení; 

 nebyl odsouzen za spáchání úmyslného trestného činu na území 

České republiky ani nebylo aktuálně takové řízení proti němu 

vedeno.57 

Graf č. 1 Počet realizovaných dobrovolných návratů nelegálně pobývajících 
cizinců. Převzato z: Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na 
území České republiky v roce 2009. Praha: MV ČR, 2010. Intranetové 
stránky Ministerstva vnitra. 

 
Do projektu Dobrovolných návratů nelegálně pobývajících cizinců se 

přihlásilo celkem 169 osob, z nichţ 70 bylo občanů Ukrajiny, 20 osob 

pocházelo z Vietnamu, 15 občanů Kyrgyzstánu, 13 osob z Uzbekistánu a 12 

z Moldavska. V menší míře vyuţili projektu občané Kazachstánu (5 osob), 
                                                           
57

 Projekt dobrovolných návratů nelegálně pobývajících cizinců – pokyn. Intranetové stránky 
Ředitelství sluţby cizinecké policie, Odbor pobytového reţimu cizinců.  

Počet registrací od  15 .  9 .  do  15 .  12 .  2009 
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Ruska (4 osoby), Číny (2 osoby) a Mexika (2 osoby). Po jedné osobě byli 

registrováni státní příslušníci Arménie, Angoly, Zambie, Guatemaly, Gruzie, 

Turkmenistánu, Běloruska, Makedonie, Spojený států amerických, Tanzanie 

a Tádţikistánu.58 

Opatření ve formě tohoto projektu nemělo za cíl obejít nebo změnit 

dosavadní právní úpravu, naopak směřuje do oblasti, která není předpisy 

nijak upravena. Hlavním cílem projektu tedy bylo pomoci nelegálně 

pobývajícím cizincům opustit legální cestou Českou republiku. Výhodou pro 

nelegálně pobývající cizince bylo především to, ţe jim byly uhrazeny zcela 

nebo částečně náklady na vycestování, tyto náklady byly plně hrazeny ze 

státního rozpočtu České republiky. Projekt chtěl zamezit krátkodobému 

vycestování z území republiky, proto stanovil odpovídající délku zákazu 

vstupu na území ČR, která byla rozdílná podle míry participace nelegálně 

pobývající osoby na uhrazení nákladů na vycestování.59  

Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra povaţuje tento 

projekt za velký úspěch, především pokud jde o počet registrovaných 

nelegálně pobývajících cizinců, kteří následně Českou republiku opustili. 

S těmito cizinci však proběhlo správní vyhoštění, kdy jim byla stanovena 

doba, po kterou nesmí vstoupit na území České republiky. Nevládní 

neziskové organizace toto vnímají jako trest, avšak ne ve smyslu trestního 

práva, nýbrţ jako trest pro samotné cizince. Podobný projekt byl pracovníky 

neziskových organizací pracujících s uprchlíky a migranty navrhován jiţ před 

několika lety, avšak za úplně jiných podmínek, neţ za jakých byl realizován 

Ministerstvem vnitra. Pokud by nelegální pobyt osob nebyl sankcionován 

prostřednictvím stanovení doby, po kterou nesmí cizinec vstoupit a pobývat 

na území České republiky, přihlásilo by se do projektu mnohem více osob 

v neregulérním postavení, které by takto chtěly vyřešit svou situaci.60  

Stejně jako v minulých letech bylo nejvíce neoprávněně pobývajících 

osob zjištěno na území hlavního města Prahy. Pokud se týká státních 
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 Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 
2009. Praha: MV ČR, 2010. Intranetové stránky Ministerstva vnitra. 
59

 Informace o realizaci projektu dobrovolných návratů, a to ať legálně či nelegálně 
pobývajících cizinců, jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva vnitra 
http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-dobrovolnych-navratu.aspx  
nebo http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-dobrovolnych-navratu.aspx. 
60

 Z rozhovoru s Pavlou Burdovou Hradečnou, programovou ředitelkou Sdruţení pro migraci 
a integraci, uskutečněného dne 5. 5. 2010.  

http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-dobrovolnych-navratu.aspx
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příslušností nelegálně pobývajících cizinců, nejpočetněji zastoupeni jsou 

občané Ukrajiny (1502 osob), s velkým odstupem pak občané Vietnamu (389 

osob), Ruska (376 osob), Mongolska (253 osob) a Slovenska (224 osob).61 

Cizinecká policie zaznamenává také trend v podávání ţádostí 

o udělení mezinárodní ochrany u cizinců, kteří se na území zdrţují po 

uplynutí jejich legálního pobytu, který je stanoven převáţně vízem, v menším 

počtu povolením k pobytu. V loňském roce podalo takto ţádost v přijímacím 

středisku celkem 226 z celkového počtu 4257 osob.62 U dalších 330 osob 

bylo lustrací zjištěno, ţe jiţ dříve byly neúspěšnými ţadateli o udělení 

mezinárodní ochrany. S celkem 234 dalšími osobami, které byly zjištěny při 

nelegálním pobytu, v současné době probíhá řízení o udělení mezinárodní 

ochrany v Polsku (197 osob), Rakousku (27 osob), Maďarsku, Slovensku, 

Německu, Norsku a Švédsku. Nejvíce osob, zjištěných při nedovoleném 

pobytu na území ČR a současně ţádajících o udělení mezinárodní ochrany 

v Polsku, pocházelo z Ruska (Čečenská oblast - 105 osob) a Gruzie (90 

osob). S pomocí dalších osob se tito lidé snaţili dostat v úkrytech v osobních 

automobilech do Rakouska.63  

Při nelegálním pobytu bylo odhaleno 187 osob, které se prokázaly 

neregulérním cestovním dokladem. 

Na vnější schengenské hranici64 bylo při pokusu o její překonání 

zadrţeno celkem 190 osob. V porovnání s rokem 2008 došlo k nárůstu o 22 

osob. Aţ na tři cizince byli všichni zjištění na mezinárodním letišti Praha – 

Ruzyně. Ve směru do České republiky se jednalo celkem o 146 osob, 
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 Toto číslo je zřejmě tak vysoké, protoţe se všeobecně ví, ţe pokud zde cizinec setrvává 
nelegálně, můţe si o legalizaci pobytu zaţádat formou podání ţádosti o udělení mezinárodní 
ochrany, resp. azylu nebo doplňkové ochrany. Pokud tato informace není cizincům známa, 
lze ji snadno dohledat například na http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-
republice/pobyt-v-cr/nelegalni-pobyt-v-ceske-republice, kde tyto informace poskytuje pod 
záštitou Poradny pro občanství právník. V tomto případě se bezpodmínečně jedná o osoby, 
které chtějí zneuţít institut azylu a  zlegalizovat si tak své dosud neregulérní postavení na 
území ČR. Jedná se jednoznačně o osoby, kterým nehrozí ţádná újma (kromě té, která 
souvisí s nelegálním postavením na území ČR a vycestováním, tedy správní poplatek za 
provedené správní řízení, pokuta, zákaz pobytu, …), pronásledování či válka v zemi původu.   
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 Statistická informace o migraci v ČR z pohledu PČR Sluţby cizinecké policie – 1. 1. 2009 
– 31. 12. 2009. Intranetové stránky Ředitelství sluţby cizinecké policie, oddělení analýzy 
rizik. 
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 Mezinárodní letiště Praha – Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava – Mošnov, Karlovy Vary 
a Pardubice.   

http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/pobyt-v-cr/nelegalni-pobyt-v-ceske-republice
http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/pobyt-v-cr/nelegalni-pobyt-v-ceske-republice
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v opačném směru bylo zjištěno 44 osob. Ve většině případů se o nelegální 

přechod vnější schengenské hranice pokoušeli jednotlivci a dvojice, v menší 

míře se vyskytovaly rodiny a početné skupiny (max. do 15 osob). Nejvíce se 

o nelegální přechod vnější schengenské hranice ve směru do České 

republiky pokoušeli občané Sýrie (celkem 33 osob), z toho 25 osob přiletělo 

na letiště Praha – Ruzyně ve dvou skupinách v lednu. Všechny tyto osoby se 

prokazovaly padělanými povoleními k pobytu ve Francii a následně, po jejich 

odhalení, podaly ţádost o udělení mezinárodní ochrany, čímţ zneuţily 

tranzitní prostor mezinárodního letiště.65  

Celkem 12566 ze 190 osob, které se snaţily nedovoleně překonat 

vnější schengenskou hranici, při tomto jednání pouţilo neregulérní doklad.67 

Neregulérním dokladem se myslí takový, který byl neoprávněně pozměněn, 

odcizen nevyplněný a poté neoprávněně vyplněn, padělán nebo byla 

padělána jeho část. Na vnější schengenské hranici byl v posledních dvou 

letech zaznamenán nárůst prokazování se kompletními padělky pobytových 

povolení. Padělání či pozměňování cestovních pasů klesá. Stále více 

můţeme pozorovat výskyt pravých dokladů, kterými se prokazují jiné osoby 

na základě podobnosti s oprávněným drţitelem. Rovněţ byl zjištěn nárůst 

neoprávněně vyplněných cestovních či jiných dokladů, které byly odcizeny ve 

velkém mnoţství a poté zneuţity. Pokud jde o zemi vydání dokladu, 

markantní pokles byl zaznamenán u litevských dokladů, naopak nárůst 

můţeme sledovat u francouzských či bulharských dokladů. Na vnější 

schengenské hranici předkládali neregulérní doklady v roce 2009 nejvíce 

občané Sýrie, v menší míře pak státní příslušníci Vietnamu, Číny 

či Afghánistánu.68   
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 Na vnější schengenské hranici bylo v roce 2009 zjištěno celkem 248 neregulérních 
dokladů. Rozpor ve statistikách vzniká tím, ţe zneuţití tranzitního prostoru mezinárodního 
letiště je započítáváno do kategorie nelegální pobyt. Statistika neregulérních dokladů 
„Vývojové trendy v oblasti neregulérních dokladů 2005 – 2009“ mezi těmito kategoriemi 
rozdíl nedělá. Pokud jde o srovnání za posledních 5 let na vnější schengenské hranici, počet 
zachycených neregulérních dokladů vykazuje víceméně stabilní hodnoty. Výjimkou je jen rok 
2008, kdy v souvislosti s přechodem na schengenský odbavovací systém došlo k poklesu 
počtu zjištěných neregulérních dokladů (zjištěno pouze 156 dokladů).  
68

 Vývojové trendy v oblasti neregulérních dokladů 2005 – 2009. Powerpointová prezentace. 
Praha: ŘSCP, Oddělení dokladů, 2010.  
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3.3.3 Výzkum mezi nelegálními migranty v ČR 

 

 Od září do prosince roku 2007 probíhal na území České republiky 

výzkum mezi nelegálními migranty pod názvem „Regularizace jako jeden 

z nástrojů v boji proti nelegální migraci“. Jeho cílem nebylo zjistit počet 

neregulérně pobývajících osob v České republice, ale výzkum byl zaměřen 

na zmapování situace v ţivotě těchto osob a problémů, se kterými se zde 

setkávají. Cílem výzkumu bylo zjištění základní charakteristiky nelegálně 

pobývajících cizinců, dále doba a důvody příchodu do České republiky, druh 

„pobytu“, míra integrace do majoritní společnosti s ohledem na soukromý 

a rodinný ţivot migranta, úroveň poskytované zdravotní péče a také situace 

v oblasti zaměstnání a obstarání prostředků na ţivot.69  

 Kvantitativního dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 207 

respondentů, kteří jsou zároveň klienty neziskových organizací Organizace 

pro pomoc uprchlíkům a Poradna pro uprchlíky. Do projektu byli zařazeni 

ti cizinci, jejichţ chování bylo/je v rozporu s ustanoveními zákona 

č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, tedy ti, kteří 

 na území České republiky vstoupili neoprávněně, nebo 

 na území České republiky porušují pobytový reţim. 

Dalším kritériem, které ovlivňovalo výběr respondentů, byla ochota 

samotných nelegálně pobývajících cizinců spolupracovat a spolupodílet se 

na výzkumu. Výzkumné šetření bylo nejčastěji realizováno s těmi osobami, 

které přišly do výše zmíněných organizací ţádat o právní radu v souvislosti 

se svým neregulérním postavením.70  

 Výzkumem tedy bylo zjištěno, ţe cizinci nelegálně pobývající na území 

České republiky tvoří značně heterogenní skupinu. Převaţují muţi nad 

ţenami, a to v poměru dvou ku jedné. Většina osob je v produktivním věku 

a pochází z Ukrajiny, Ruska, Moldavska a Vietnamu. Jako důvod příchodu 

do České republiky uvedlo celkem 27 % respondentů obavu 

z pronásledování, druhým nejčastějším motivem byla nevyhovující 

ekonomická situace v zemi původu. Pokud jde o vstup na území, většina 
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 ROZUMKOVÁ, P., BURDOVÁ HRADEČNÁ, P. Výsledky výzkumu mezi neregulérními 
migranty. In Neregulérní pobyt cizinců v ČR: Problémy a jejich řešení. Praha: Grafokon, 
2008, s. 55-57. 
70
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uvedla, ţe zde v minulosti pobývala na základě platných víz.71 Celkem 49 % 

z celkového počtu jsou neúspěšní ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany 

formou azylu. Do nelegálního postavení se velká část cizinců tedy dostala po 

vypršení platnosti jejich víza, pobytu72 nebo s ukončením řízení o udělení 

mezinárodní ochrany.73  

 Jak je tedy patrné z provedeného výzkumu, téměř polovina 

respondentů byla tvořena osobami, které jsou neúspěšnými ţadateli 

o udělení mezinárodní ochrany. Pokud však osobě není udělena 

mezinárodní ochrana formou azylu na území České republiky a tato podá 

ţalobu proti rozhodnutí policie či ministerstva74, lze si zaţádat o udělení víza 

k pobytu do 90 dnů za účelem strpění pobytu na území České republiky 

(§ 33 odst. 1, písm. d) z. č. 326/1999 Sb. nebo § 78b z. č. 325/1999 Sb.). 

Z předešlého vyplývá, ţe zde lze legálně pobývat, i přesto, ţe cizinci, pokud 

přicestují s platnými vízy, pozbyli svůj předešlý pobytový status. Na druhou 

stranu, ministerstvo a správní soudy, které řeší tyto ţaloby, jsou zbytečně 

zavaleny zjevně nedůvodnými azylovými ţádostmi, které jsou přednostně 

řešeny na úkor klasických, neazylových ţádostí.75   

 

 

3.3.4 Nelegální migrace ve státech EU   

 

S nelegální migrací, a to jak s neregulérními doklady, tak zneuţíváním 

azylové procedury, se potýkají i ostatní země Evropské unie. Své poznatky si 

vyměňují především prostřednictvím jednání pracovních skupin Rady EU, 

konkrétně pracovní skupiny CIREFI. Česká republika na jednom z jednání 

uvedla, ţe se stále setkává s občany Ruska (Čečenská menšina) a Gruzie, 
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 Do této kategorie byl však během výzkumu zahrnut i pobyt na tzv. turistická víza. Víza 
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72

 Především dlouhodobého.  
73
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kteří jsou ţadateli o udělení mezinárodní ochrany v Polsku, avšak byli 

zadrţeni při přejezdu přes území České republiky v osobních automobilech 

polských nebo německých registračních značek. Směr jejich pobytu bylo ve 

všech zjištěných případech Rakousko. Rakouská strana sdělila, ţe 

v poslední době zaznamenává nárůst ţadatelů o mezinárodní ochranu. 

Kromě zmíněných občanů Ruska a Gruzie registruje také značný počet 

občanů Afghánistánu. Estonsko na jednání pracovní skupiny uvedlo, ţe přes 

jejich území tranzituje pozemní cestou velké mnoţství osob z Afghánistánu, 

Somálska, Číny a Palestiny, jejich cílem je dle předpokladů Skandinávie. 

Velká Británie zaznamenala trend fiktivních sňatků Indů a Palestinců – 

neúspěšných ţadatelů o mezinárodní ochranu – se ţenami z východní 

Evropy, především Polkami, Lotyškami a Litevkami. Tradiční cíl ţadatelů o 

azyl – Norsko – uvedlo, ţe kaţdý měsíc registruje zhruba 1700 nových 

ţádostí, jedná se především o občany Afghánistánu, Eritrey a Somálska.76 

Zajímavá informace přišla z Nizozemí, kde si ţadatelé o udělení mezinárodní 

ochrany schválně poškozují vnitřní stranu rukou, respektive obrazce 

papilárních linií na konečcích prstů, aby nemohli být identifikováni v systému 

EURODAC. Nizozemská strana uvádí, ţe asi u 20 % ţadatelů ze Somálska 

došlo k odstranění svrchní vrstvy kůţe pomocí noţe nebo chemických látek.  

Nizozemské úřady umisťují osoby s touto úmyslnou deformací do vazby, po 

zahojení ran jsou osoby podrobeny kontrole v systému EURODAC, kdy je 

lustrací zjištěn pozitivní výsledek – osoby jiţ dříve ţádaly o udělení 

mezinárodní ochrany v Itálii, na Maltě a v Řecku.77  
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4 Problematika azylové politiky v evropském kontextu 

 
 Uprchlictví a azyl – tyto dva pojmy mají k sobě významově velmi 

blízko, neboť oba instituty jsou zaloţeny na humánnosti78 a také 

humanitárnosti. I přes tyto společné charakteristiky v nich nalezneme mnoho 

odlišností. Především se jedná o dobu, kdy vznikly. Institut uprchlictví se 

začal uplatňovat aţ ve 20. století, zatímco azyl je znám jiţ z období antiky. 

Další odlišnost lze spatřovat v tom, ţe uprchlictví, na rozdíl od azylu, má 

smluvní povahu - signatáři Úmluvy z roku 195179 se smluvně zavázali 

k poskytování ochrany na svém území osobám, které jsou pronásledovány 

z důvodů vyjmenovaných v Úmluvě. V případě azylu jde o „atribut výkonu 

veřejné moci“80 jednotlivých států, které toto mají zakotveno ve svém 

ústavním pořádku. V právním řádu České republiky (čl. 43 z. č. 2/1993 Sb., 

Listina základních práv a svobod)  se hovoří o azylu takto: „Česká republika 

poskytuje azyl cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv 

a svobod. Azyl můţe být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se základními 

lidskými právy a svobodami.“ 

 Rozdíl mezi uprchlictvím a azylem je také v délce uplatňované 

ochrany. V případě uprchlictví smluvní stát poskytuje ochranu jen po dobu 

důvodné obavy před pronásledováním osoby. Naproti tomu azylová ochrana 

trvá po celou dobu subjektivní obavy před pronásledováním, a to zejména 

z důvodu neochoty cizince vrátit se do země svého původu.81  

 Azylová politika, jak ji známe dnes, existuje sotva několik desetiletí, 

avšak některé její principy jsou uplatňovány jiţ od starověku či středověku. 

Azyl měl tehdy však náboţenskou povahu a samotnou ochranu poskytovali 

kněţí či církve.82 Azyl byl omezen na místa posvátná, tedy především na 

kostely, chrámy či kláštery. Postupem času se ochrana rozrostla na celé 

území (panství, monarchie, …), tím vznikl územní azyl, který však byl 
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poskytován jen šlechticům a jen výjimečně z politických důvodů.83 V období 

reformace se v Evropě díky hromadnému odlivu osob s názorem odlišným od 

přesvědčení většiny společnosti (vědců, náboţenských myslitelů, filozofů…) 

vytvořily podmínky pro udělování politického azylu, který poskytoval nejen 

ochranu ţivota, ale také volné šíření idejí a politického a náboţenského 

názoru.84 Od roku 1830 je azyl přiznáván především osobám politicky 

pronásledovaným a ne těm, kteří jsou pronásledováni v důsledku spáchání 

trestného činu.85  

 

 

4.1 Mezinárodní smlouvy o uprchlících 

 

 V průběhu, a především po skončení, druhé světové války vznikla 

potřeba vyřešit otázku osob, které se následkem dobyvačných plánů 

ideologických vůdců ocitly bez domova.  V tomto období vzniklo několik 

mezinárodních organizací a bylo ratifikováno mnoţství úmluv, které měly 

hlavní cíl – specifikovat v legislativě mezinárodní postavení uprchlíků ve 

světě.86 Dalším cílem, zejména v poválečném období, byl přesun takto 

postiţených osob do uprchlických táborů, obnova zničených území, 

nastartování ekonomiky v postiţených oblastech.87 

 Prvním počinem při sjednocování legislativy v oblasti uprchlictví bylo 

v roce 1930 přijetí Úmluvy o mezinárodním postavení uprchlíků88, kterou 

vypracoval Mezinárodní Nansenův úřad pro uprchlíky. Úmluva ustanovila 
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právo non-refoulement, které znamená, ţe smluvní strany nemohly na 

základě uváţení výkonného orgánu vypovídat a vyhošťovat89 uprchlíky, kteří 

měli v tomto státě povolen stálý pobyt. Toto pravidlo sjednotilo různé 

postupy, které byly uplatňovány v jednotlivých smluvních státech. Úmluva 

dále zajistila uprchlíkům volný přístup k soudům, ke vzdělání i na trh práce, 

garantovala co moţná nejpříznivější zacházení a standardy stejné jaké jsou 

poskytovány dlouhodobě pobývajícím cizincům.90  

 Všeobecná deklarace lidských práv91 podepsaná v New Yorku dne 

10. prosince 1948 byla po druhé světové válce prvním relevantním 

dokumentem, která ve svém článku 1492 zakotvila právo kaţdé osoby 

vyhledat si v jiných zemích útočiště před pronásledováním a tam poţívat 

azylu. Z výše uvedeného tedy plyne, ţe na univerzální úrovni neexistuje 

právo na udělení azylu. Státy tedy nemají povinnost azyl poskytnout, ale 

pouze ho mohou udělit na základě vnitrostátních či mezinárodních 

závazků.93   

 

 

4.1.1 Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol týkající se 

právního postavení uprchlíků 

 

 „Vzhledem k tomu, ţe dosud nedošlo ke kodifikaci práva azylu, tuto 

roli do značné míry supluje Úmluva o právním postavení uprchlíků“94 

podepsaná dne 28. července 1951 v Ţenevě a modifikována Protokolem 

týkajícím se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 1967. Tzv. 
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Ţenevská úmluva „byla ve své době průlomovým lidsko-právním 

dokumentem, jenţ usmířil rozmanité zájmy států a jednotlivců“.95 Signatáři, 

jednotlivé smluvní státy (celkem 139)96, této Úmluvy, resp. Protokolu, jsou 

účastníky smluvních vztahů a samotní uprchlíci jsou destinatáři výhod, které 

jsou dle Úmluvy poskytovány. Legální definice uprchlíka, kterou Úmluva 

z roku 1951 stanovila, je základním prvkem mezinárodního uprchlického 

práva.97  

Úmluva o právním postavení uprchlíků ve svém čl. 1 odst. A, bod 2 

stanoví, kdo je povaţován za uprchlíka: 

 

„Pojem uprchlík se vztahuje na kteroukoli osobu, jeţ se nachází mimo svou 

vlast a má oprávněné obavy před pronásledováním z důvodů rasových, 

náboţenských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů, je 

neschopna přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám, odmítá 

ochranu své vlasti“. 

 

Pojem uprchlík prošel za dobu své existence dlouhým vývojem, avšak pojem 

mezinárodní ochrana si za celou dobu zachovává svou kontinuitu.98 Uprchlík 

ve smyslu úmluv z let 1926 aţ 1939 vystupoval jako jednotlivec z velké 

skupiny osob opouštějící hromadně svou zemi původu. Ţenevská úmluva 

však povaţuje za uprchlíka pouze jednotlivce, nikoli skupinu osob. Tvůrci 

úmluvy v tomto případě zvolili „přístup přísné a přesné individualizace“.99 

V přísně individuálním pojetí lze spatřovat jak pozitiva, tak i negativa. 

Kladnou stránku v tomto úhlu pohledu tvoří především pojetí lidských práv, 
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které bylo v té době výrazně ovlivněno Všeobecnou deklarací lidských práv. 

Nedostatkem individuálně pojaté definice je nemoţnost pouţít ji na hromadný 

odliv lidí ze zemí původu.100   

 Ústřední myšlenkou Úmluvy, kterou obsahuje čl. 1 odst. A, je 

„oprávněná obava před pronásledováním“. Odůvodněná obava v sobě 

zahrnuje jak objektivní, tak i subjektivní vnímání, a při posuzování ţádostí 

musí být vzaty do úvahy oba pohledy. Subjektivní aspekt odráţí vnitřní 

duševní stav osoby, naproti tomu objektivní jsou okolnosti, v jejichţ kontextu 

daný stav vznikl, například rodinné zázemí, společenské postavení či celková 

situace v zemi původu.101 

 Paradoxem však je, ţe ani Úmluva, ani jiný mezinárodní dokument 

zabývající se uprchlictvím, nespecifikuje a nedefinuje pronásledování. 

Definici tohoto pojmu lze nepřímo odvozovat z článku 33 Úmluvy, kde se 

hovoří o pravidlu non-refoulement.  

„1. Ţádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí 

uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho ţivot či osobní svoboda 

byly ohroţeny na základě jeho rasy, náboţenství, národnosti, 

příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení. 

2. Výhody tohoto ustanovení však nemohou být poţadovány 

uprchlíkem, který z váţných důvodů můţe být povaţován za 

nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo který poté, co byl 

usvědčen konečným rozsudkem ze zvláště těţkého trestného činu, 

představuje nebezpečí pro společnost této země.“ 

Jestliţe mezinárodní ochrana není potřebná, nemůţe být osobě 

poskytována.102 V čl. 1C Úmluvy je taxativně stanoveno, kdy Úmluva 

pozbývá platnosti. Osoba:  

 „se dobrovolně znovu postavila pod ochranu země své státní 

příslušnosti;  

 potom, co ztratila státní příslušnost znovu ji dobrovolně nabyla;  

 nabyla novou státní příslušnost a nachází se pod ochranou země své 
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nové státní příslušnosti;  

 dobrovolně se znovu usadila v zemi, kterou opustila, nebo do které se 

nevrátila z obav před pronásledováním;  

 nemůţe dále odmítat ochranu země své státní příslušnosti, poněvadţ 

okolnosti, pro které byla uznána uprchlíkem, tam přestaly existovat.103 

 je-li osobou bez státní příslušnosti, je uprchlík schopen vrátit se do 

země svého bývalého pobytu, poněvadţ okolnosti, pro které byl uznán 

uprchlíkem, tam přestaly existovat.“104 

Úmluva přiznává uprchlíkům řadu výhod, které usnadňují jedinci 

sociální a právní bytí. Tyto výhody mají uprchlíkům garantovat jejich 

soběstačnost v ekonomickém smyslu a také jim zajistit zacházení, které je 

minimálně na úrovni zacházení s cizinci (dlouhodobě či trvale 

pobývajícími).105 Uprchlíkům jsou tedy poskytována práva v oblasti vlastnictví 

movitých a nemovitých věcí, samostatného podnikání, výkonu zaměstnání, 

bydlení, vzdělávání a svobody pohybu. Dále jsou Úmluvou zajištěna práva 

na ochranu průmyslového vlastnictví a také autorská práva, je garantováno 

právo sdruţovací a také svobodný přístup k soudům.106   

 V Úmluvě je rovněţ zakotvena povinnost států vydat uprchlíkům 

cestovní doklady „pokud tomu nebrání závaţné důvody bezpečnosti státu 

anebo veřejného pořádku, pakliţe se nalézají legálně na jejich území.“107 

 Úmluva také řeší i osoby-uprchlíky, kteří pobývají na území smluvního 

státu nelegálně. „Smluvní státy se zavazují, ţe nebudou stíhat pro 

nezákonný vstup nebo přítomnost takové uprchlíky, kteří přicházejíce přímo 

z území, kde jejich ţivot nebo svoboda byly ohroţeny, vstoupí nebo jsou 

přítomni na jejich území bez povolení, za předpokladu, ţe se sami přihlásí 

bez prodlení úřadům a prokáţí dobrý důvod pro svůj nezákonný vstup nebo 

přítomnost.“108 
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 Později bylo zjištěno, ţe od dob přijetí Úmluvy „se vyskytly nové 

kategorie uprchlíků a ţe by tudíţ takoví uprchlíci nemuseli spadat do 

působnosti Úmluvy.“109 Proto byl dne 31. ledna 1967 v New Yorku přijat 

Protokol týkající se právního postavení uprchlíků, kterým byl zároveň 

odstraněn časový údaj – tedy události před 1. lednem 1951 – a dále omezení 

zeměpisná.110 

 V současné době uplatňují Úmluvu ze dne 28. července 1951 

a související Protokol všechny demokratické státy Evropy včetně těch, které 

byly do pádu Ţelezné opony součástí Sovětského socialistického bloku, dále 

severní a jiţní Amerika, většina států nacházejících se v Africe a z Asie 

můţeme jmenovat například Izrael, Japonsko, Irán, Filipíny, Jemen 

a Čínu.111  

 

 

4.2 Azylová politika Evropské unie 

 

 Ústředním tématem a rovněţ hlavním cílem azylové politiky Evropské 

unie je společný evropský azylový systém112. Neţ se však dostaneme k jeho 

vlastní charakteristice, je nutné nastínit si historický vývoj azylové politiky 

Evropské unie tak, jak šel v průběhu času.  

 

 

4.2.1 Pilíře EU a jejich právo 

 

 Evropská unie prošla za svou téměř šedesátiletou historii mnohými 

změnami. Od doby, kdy byly v letech 1951 a 1957113 přijaty smlouvy, které 
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předurčily dnešní podobu Společenství, bylo učiněno mnohé na poli 

bezpečnostní a zahraniční politiky, justice a vnitřních věcí, ale rovněţ byly 

přijaty kroky směřující k vytvoření hospodářské, politické a měnové unie.114  

 Evropská unie, v podobě, v jaké byla známa do ratifikace Smlouvy 

o fungování Evropské unie, tzv. Lisabonské smlouvy, vznikla přijetím 

Smlouvy o Evropské unii. Ta byla podepsána v nizozemském Maastrichtu 

v únoru 1992 a vstoupila v platnost 1. listopadu 1993.115  

 Maastrichtská smlouva vytvořila unikátní strukturu Evropské unie tím, 

ţe v sobě zakotvila těsnou integrační spolupráci nadstátních orgánů 

a tradiční spolupráci na mezivládní úrovni.116 Struktura EU byla 

rozdělena do tří částí, tzv. pilířů. Součástí prvního pilíře byla, do značné 

míry reformována, tři Společenství, tedy Společenství uhlí a oceli, 

Společenství pro atomovou energii a také Evropský hospodářský prostor. 

Druhý pilíř představoval společnou zahraniční a bezpečnostní politiku, která 

měla mít své základy především v tzv. Západoevropské unii.117 Třetí pilíř měl 

být naplněn spoluprací v oblasti justice a vnitřních věcí, tedy v rámci tohoto 

pilíře měly být řešeny otázky vnitřní a veřejné bezpečnosti jednotlivých 

členských států.118 Druhý a třetí pilíř tzv. Maastrichtského chrámu spočíval 

„pouze“ na mezivládní spolupráci.  

 Jak jiţ bylo zmíněno, v řešení věcí spadajících do působnosti druhého 

a třetího pilíře bylo postupováno dle práva unijního, tedy takového, jehoţ 

základními právními akty byly nařízení, směrnice, rozhodnutí a dále 

doporučení a stanoviska, která však nejsou pro členské státy právně 

závazná, mají pouze doporučující charakter, předpokládají dobrovolné 

plnění, a tudíţ nemohou být vynutitelná státní mocí.119 

                                                                                                                                                                     

- Smlouva o zaloţení Evropského hospodářského prostoru (EHS). 
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 Dle tehdy uplatňované Maastrichtské smlouvy náleţela problematika 

týkající se azylu, přistěhovalectví, hranic a víz do působnosti třetího pilíře.  

 Obsahem prvního pilíře byla Evropská společenství, tedy tento pilíř 

tvořil nejvýznamnější součást celé Evropské unie. Na rozdíl od ostatních 

pilířů bylo v rámci tohoto rozhodováno dle komunitárního práva, tedy acquis 

communaitaire. Tento pilíř se tedy vyznačoval svou nadnárodní povahou, 

tedy supranacionalitou.120 Za prameny komunitárního práva jsou povaţovány 

„zakládající smlouvy tří Společenství s jejich změnami a doplňky, smlouvy 

následné a smlouvy přístupové.“121 

 

Obr. č. 1 Pilíře dle Maastrichtské smlouvy (stav k 1. 11. 1993). Převzato z: 
PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast 
policejní a justiční spolupráce). 2. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 94. 

 

 Oproti stavu před přijetím Smlouvy o Evropské unii došlo k výraznému 

zlepšení, avšak spolupráce mezi pilíři mezivládními (druhým a třetím) 

a pilířem komunitárním byla stále nevyhovující.
122

 Dne 2. října 1997 byla 

podepsána v Amsterodamu smlouva, která výrazně inovovala a přepracovala 

smlouvu Maastrichtskou a především změnila pojetí a jednotlivé oblasti 

spravování v rámci prvního, druhého, resp. třetího pilíře. Ze třetího do 
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prvního pilíře se přesunuly otázky související se zrušením kontrol osob 

na vnitřních hranicích mezi členskými státy Unie, otázky překračování 

vnějších hranic Unie, přistěhovalectví, víz, azylu a soudní spolupráce 

v občanskoprávních věcech. Ve třetím pilíři tedy zůstaly jen záleţitosti 

policejní a trestní spolupráce v soudních věcech.123  

 

Obr. č. 2 Pilíře po Amsterodamské smlouvě (stav k 1. 5. 1999). Převzato z: 
PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast 
policejní a justiční spolupráce). 2. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 95. 

 

 Přijetím často kontroverzně vnímané Lisabonské smlouvy byla 

třípilířová struktura Evropské unie zrušena.124 Smlouva reformní, jak je také 

Lisabonská smlouva někdy označována, byla přijata hlavami států 

a předsedy vlád 27 členských zemí dne 19. října 2007 a mění tak smlouvy 

o Evropské unii, o zaloţení Evropských společenství a o Euratomu.125 Tím, 

ţe byla zrušena koncepce tří pilířů, „přibývají Unii pravomoci v oblasti 

prostoru svobody, bezpečnosti a práva a v oblasti společné zahraniční 

a bezpečnostní politiky.“126 
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4.2.2 Schengenský prostor 

 

 Základy schengenské spolupráce byly poloţeny na základě podpisu 

první Schengenské dohody v městě Schengen v Lucembursku blízko 

německých a francouzských hranic127 dne 14. června 1985. Tomuto aktu 

předcházela tzv. Saarbrückenská dohoda, kdy v důsledku poţadavku 

evropských řidičů vozidel pro dálkovou silniční přepravu na zmírnění 

čekacích dob na hranicích Francie a Německa došlo k postupnému rušení 

kontrol na hranicích a kromě volného pohybu zboţí byl také zaveden volný 

pohyb osob.128 Tím byly poloţeny základy pro budoucí vznik prostoru bez 

hranic, kdy jsou garantovány 4 základní svobody, a to: volný pohyb osob, 

zboţí, sluţeb a kapitálu.  

 V roce 1990 byla podepsána Schengenská prováděcí úmluva a tím 

byla dokončena „myšlenka vytvoření „Evropy občanů“ v takovém pojetí, aby 

se stala geograficky a fyzicky hmatatelnou“.129 Zmíněná Schengenská 

prováděcí úmluva z důvodu nedostatečné připravenosti jednotlivých 

signatářů aplikovat schengenské acquis – jak se souhrnně označují předpisy 

schengenského prostoru – však vstoupila v platnost aţ dne 26. března 1995. 

Úmluvu sjednaly státy Beneluxu, Francie a Německo.130 Později se k této 

Úmluvě připojily Španělsko a Portugalsko, dále Itálie a Řecko, posléze 

Dánsko, Finsko a Švédsko a společně s nimi Norsko a Island, i přesto, ţe 

dva posledně jmenované státy nejsou členy Evropské unie. Dne 21. prosince 

2007 se členskými státy schengenského prostoru staly rovněţ státy 

přistoupivší k 1. květnu 2004 do Evropské unie (vyjma Kypru).131 V prosinci 

roku 2008 se Schengen naposledy rozšířil, a to konkrétně o Švýcarsko. 

Očekává se rovněţ rozšíření o Rumunsko a Bulharsko.132 
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 Cílem, který státy Schengenu sledovaly, bylo vytvoření společného 

prostoru bez vnitřních hranic za současného přijetí tzv. bezpečnostních 

kompenzačních opatření, které garantují udrţení a rovněţ zvyšování úrovně 

bezpečnosti v členských státech.133  

 Po dlouhém vývoji, kdy i Schengenské acquis stálo mimo komunitární 

právo, bylo toto Amsterodamskou smlouvou začleněno do „jednotného 

institucionálního rámce Evropské unie“.134  

 Spolupráce členských států v oblasti azylových otázek byla upravena 

právě zmíněnou Schengenskou prováděcí úmluvou, která ve své kapitole 7 

nazvané Příslušnost k projednávání ţádostí o azyl, tuto problematiku 

řešila.135 Konkrétně se zde hovoří o tom, k čemu se smluvní strany zavazují 

v azylových věcech, která smluvní strana je příslušná k projednání ţádosti 

o azyl a podle jakých kritérií se určí, jakým způsobem smluvní strany ţádosti 

o azyl projednávají, jakým způsobem se sdělují údaje o ţadatelích, …136 

Schengenská prováděcí úmluva ve svém článku 1 definuje pojem ţádost 

o azyl. Je to „ţádost podaná cizincem písemně, ústně nebo jiným způsobena 

na vnější hranici nebo na území smluvní strany s cílem získat postavení 

uprchlíka podle Ţenevské úmluvy a také získat v tomto postavení právo 

pobytu“. Ţadatelem o azyl je „cizinec, který ve smyslu této úmluvy podal 

ţádost o azyl, o které dosud nebylo pravomocně rozhodnuto“. Projednáním 

ţádosti o azyl se rozumí „soubor řízení k posouzení ţádosti o azyl, 

k rozhodnutí o ní a k přijetí opatření k provedení pravomocných rozhodnutí 

o ţádosti o azyl, s výjimkou určení smluvní strany, která je na základě této 

úmluvy příslušná k vyřízení ţádosti o azyl.“137 

 Ustanovení čl. 30 stanoví, která smluvní strana – tedy který členský 

stát – je povinna projednat azylovou ţádost:  

                                                           
133

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 171. 
134

 Tamtéţ, s. 175. 
135

 Tamtéţ, s. 116-117. 
136

 Ustanovení čl. 28-38 Schengenské prováděcí úmluvy. 
Také PIKNA, B. Dokumenty s komentářem ke studiu evropského práva se zaměřením na 
oblast vnitřních věcí. 1. vydání. Praha: PA ČR, 2001, s. 126-130. 
137

 Všechny uvedené pojmy jsou vyjmenovány a vysvětleny v ustanovení čl. 1 Schengenské 
prováděcí úmluvy. 
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„a) Pokud některá smluvní strana udělila ţadateli o azyl jakýkoli druh víza 

nebo vydala jakýkoli druh povolení k pobytu, je k projednání ţádosti o azyl 

příslušná tato smluvní strana.  

b) Pokud ţadateli o azyl udělilo jakýkoli druh víza nebo vydalo jakýkoli druh 

povolení k pobytu více smluvních stran, je k projednání příslušná ta smluvní 

strana, jejíţ vízum nebo povolení k pobytu má nejdelší dobu platnosti. 

c) Dokud ţadatel o azyl neopustí území smluvních stran, bude příslušnost 

k projednání ţádosti určená podle písmene a) a b) trvat i poté, kdy skončí 

doba platnosti jakéhokoli druhu víza nebo povolení k pobytu.  

d) Jestliţe smluvní strany zprostily ţadatele o azyl vízové povinnosti, je 

příslušná smluvní strana, přes jejíţ vnější hranice ţadatel o azyl vstoupil na 

území smluvních stran. 

e) Vstoupil-li ţadatel o azyl na území smluvních stran, aniţ by měl jeden 

nebo více dokladů opravňujících k překročení hranice, které stanoví výkonný 

výbor, je k projednání příslušná smluvní strana, přes jejíţ vnější hranice 

ţadatel o azyl vstoupil na území smluvních stran. 

f) Podá-li cizinec, jehoţ ţádost o azyl je jiţ projednávána jednou ze 

smluvních stran, další ţádost o azyl, je k projednání příslušná smluvní 

strana, u které je ţádost jiţ projednávána. 

g) Podá-li cizinec, o jehoţ předchozí ţádosti o azyl jedna ze smluvních stran 

jiţ pravomocně rozhodla, novou ţádost o azyl, je k projednání příslušná 

smluvní strana, která projednala předchozí ţádost o azyl, pokud ţadatel 

o azyl neopustil území smluvních stran.“138 

 Dokumentem, který navazuje a dále rozpracovává Schengenskou 

prováděcí úmluvu, je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 562/2006, kterým se stanoví kodex Společenství o pravidlech upravujících 

přeshraniční pohyb osob. Tento předpis, všeobecně znám pod zkráceným 

názvem Schengenský hraniční kodex, kromě jiného definuje ostrahu hranic, 

jejímţ hlavním cílem je: 

 „zabránit nedovolenému překračování hranic, 

 čelit přeshraniční trestné činnosti a  

                                                           
138

 Zkráceno. 
Ustanovení čl. 30 Schengenské prováděcí úmluvy. 



 

 39 

 přijímat opatření proti osobám, které překročily hranice nezákonně.“139 

Bezprostředně na Schengenský hraniční kodex navazuje 

Schengenská příručka, která byla vydána ve formě Doporučení Komise dne 

6. listopadu 2006.140 Tato příručka vznikla jako potřeba zajištění jednotného 

„provádění pravidel Společenství týkajících se hraniční kontroly prováděné 

všemi vnitrostátními orgány příslušnými pro výkon ochrany hranic“.141 Aby 

docházelo k co nejlepšímu vyuţití informací, pokynů a postupů 

shromáţděných v příručce, je tato sdílena elektronicky na intranetových 

stránkách pohraničních stráţí142 jednotlivých členských států a obsahuje 

přímé odkazy na všechny relevantní právní předpisy upravující danou 

problematiku.  

V příručce je doporučujícími stanovisky upravena také oblast 

mezinárodní ochrany, resp. azylu. Kromě legislativního rámce problematiky 

jsou součástí příručky také praxí ověřené postupy, které by měl dodrţovat 

příslušník pohraniční stráţe (v případě České republiky příslušník Policie ČR, 

Sluţby cizinecké policie, případně jiné sluţby), který se setká s osobou, která 

projeví úmysl poţádat v České republice o udělení mezinárodní ochrany 

formou azylu.143 

 Ústřední myšlenkou vytvoření Schengenského prostoru, tedy prostoru 

„bez hranic“, je „maximální liberalizace pohybu osob přes vnitřní hranice“.144 

Dle Schengenské prováděcí úmluvy je vnitřní hranice „společná pozemní 

hranice smluvních stran, jakoţ i jejich letiště pro vnitřní lety a jejich námořní 

přístavy pro pravidelná trajektová spojení výlučně z přístavů a do přístavů na 

území smluvních stran, bez přerušení plavby v přístavech mimo toto 

území“.145 Lze se logicky domnívat, ţe tato „maximální liberalizace“ by mohla 

vést k bujení kriminálních aktivit (a to ne jen v souvislosti s překračováním 
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 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 177. 
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 Doporučení Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se zavádí „Praktická příručka pro 
příslušníky pohraniční stráţe (schengenská příručka)“ pro pouţití příslušnými orgány 
členských států při výkonu hraniční kontroly osob. 
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 Preambule Doporučení Komise ze dne 6. listopadu 2006. 
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 Příručka uţívá výraz pohraniční stráţ, aby nemusela uţívat označení pro příslušníky 
sloţek, které provádějí ostrahu hranic a s tím související úkony, všech členských států 
Schengenského prostoru.  
143

 Viz příloha č. 1. 
144

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 171. 
145

 Ustanovení čl. 1 Schengenské prováděcí úmluvy. 
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hranic) a tím i k ohroţení vnitřní bezpečnosti jednotlivých členských států. 

Toto téma je důleţité řešit právě v čase, kdy dochází k častým teroristickým 

či rasově motivovaným činům. Právě z tohoto důvodu byla smluvními státy 

přijata bezpečnostní kompenzační opatření, která mají předejít rozvíjení 

aktivit kriminálně uvaţujících jedinců. Mezi tato opatření, které mají rovněţ 

souvislost s azylovou politikou uvnitř Unie, patří především zvýšená ochrana 

na vnějších hranicích smluvních států či namátkové kontroly ve vnitrozemí - 

vše za přispění Schengenského informačního systému.  

 

 

4.2.2.1 SIS – Schengenský informační systém 

 

 Zavedení Schengenského informačního systému je jedním 

z bezpečnostních kompenzačních opatření, které byly přijaty po postupném 

odstranění kontrol na hranicích mezi členskými státy Schengenského 

prostoru.  

V hlavních dokumentech Evropské unie je tento společný informační 

systém označován jako zásadní pro zajištění bezpečnosti celého 

Společenství. Hlavním cílem je tedy ochrana veřejného pořádku a veřejné 

bezpečnosti uvnitř jednotlivých států v kontextu volného pohybu osob.146  

Tento systém (dále jen SIS) je uvaţován jiţ v době přijetí Schengenské 

prováděcí úmluvy, neboť tato rozpracovává jeho zřízení a vyuţívání v čl. 92 

a následujících.147  

„Smluvní strany zřídí a udrţují společný informační systém, který tvoří 

vnitrostátní součást kaţdé ze smluvních stran a technická podpůrná 

jednotka. Schengenský informační systém pomocí automatizovaného 

vyhledávacího postupu zajistí orgánům, které smluvní strany určí, přístup 

k záznamům o osobách a věcech při provádění hraničních kontrol 
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 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 190. 
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 O Schengenském informačním systému hovoří články 92 aţ 119 Schengenské prováděcí 
úmluvy. Kromě základního popisu systému je zde zmíněn okruh informací, které se do SISu 
zapisují, pravidla při provozu a vyuţívání SISu, práva na přístup a vyhledávání v systému. 
Dále je popsána ochrana osobních dat, kontrolní mechanismy, odpovědnost za škodu 
a rozdělení nákladů za provoz SIS mezi jednotlivými členskými státy. 
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a ověřování a jiných policejních a celních kontrol ve vnitrozemí v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy. 

Kaţdá smluvní strana na svůj účet a na vlastní odpovědnost zřídí 

a udrţuje svou vnitrostátní součást Schengenského informačního systému, 

jejíţ soubor údajů je s vyuţitím technické podpůrné jednotky obsahově 

totoţný se soubory údajů vnitrostátních součástí všech ostatních smluvních 

stran. Soubor údajů kaţdé vnitrostátní součásti slouţí k automatizovanému 

vyhledávání na území jednotlivých smluvních stran. Vyhledávání 

v souborech údajů vnitrostátní součásti druhé smluvní strany není moţné. 

Smluvní strany společně a se společnou odpovědností zřídí a udrţují 

chod technické podpůrné jednotky Schengenského informačního systému, 

za níţ odpovídá Francouzská republika; tato technická podpůrná jednotka se 

zřizuje ve Štrasburku. Technická podpůrná jednotka obsahuje soubor údajů, 

který předáváním informací online zajišťuje jednotnost souborů údajů 

vnitrostátních součástí. Soubor údajů technické podpůrné jednotky obsahuje 

záznamy o osobách a věcech, pokud se týkají všech smluvních stran.“148 

Pokud jde o strukturu SISu, systém se skládá ze tří hlavních součástí: 

 C-SIS – centrální databáze, která obsahuje všechny záznamy uloţené 

v SIS. Je označována rovněţ za technicko-podpůrnou jednotku. 

 N-SIS – národní SIS, provozuje kaţdý stát Schengenu jako přesnou 

kopii C-SIS. 

 SIRENE – v kaţdém členském státě funguje národní centrála, která 

poskytuje doplňující informace k záznamu v SIS a komunikuje s ostatními 

národními centrálami.149  
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 Ustanovení čl. 92, odst. 1, 2 a 3 Schengenské prováděcí úmluvy. Zkráceno.  
149

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 191. 
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Obr. č. 3 Struktura SIS 
Převzato z powerpointové prezentace Schengen Information System (C.SIS, 
N.SIS). Praha: ŘSCP, Skupina schengenského acquis, 2007.  

 

Česká republika přistoupila k Schengenskému informačnímu systému 

dnem 1. září 2007150 a tím se v celém rozsahu zapojila do schengenské 

spolupráce. Ještě před tímto datem se mnoho lidí z řad Policie ČR, 

Ministerstva vnitra a dalších institucí domnívalo, ţe faktickým zrušením 

hranic dojde ke zvýšení nelegální migrace a také nárůstu kriminality na 

území České republiky. Tato úvaha se však nepotvrdila. Tendence je spíše 

opačná – jak ukazují statistiky národní centrály SIRENE, která je vedena pod 

Úřadem sluţby kriminální policie a vyšetřování, díky SISu se podařilo zjistit 

a zadrţet mnohem více hledaných či pohřešovaných osob a hledaných věcí 

neţ tomu bylo v roce 2006, kdy se Česká republika připravovala spustit 

ostrou verzi SISu. Díky záznamům, které do SISu vloţila Česká republika, se 

podařilo odhalit i větší mnoţství osob či věcí, po kterých bylo prostřednictvím 

tohoto systému vyhlášeno pátrání.151  

Jak jiţ bylo řečeno, od září 2007 pouţívá Policie ČR SIS II. generace 

pod provozním označením SIS ONE4ALL. Tento systém byl integrován do 

stávajících informačních systémů, které Policie ČR do té doby uţívala. 

V praxi to znamená, ţe policista provádějící hraniční či jinou kontrolu jediným 
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z: http://www.euroskop.cz/173/2624/clanek/rok-sis-v-ceske-republice/ 
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úkonem zjistí, zda osoba či věc lustrací prochází nebo ne. Osoba či věc je 

prověřena v Schengenském informačním systému, Cizineckém informačním 

systému a dále také v systémech jako například Pátrání po osobách 

a věcech, Pátrání po motorových vozidlech, Odcizené a ztracené doklady, … 

Kromě této výhody je další spatřována právě v tom, ţe kontrolu provádějící 

policista nemusí znát celé jméno osoby nebo celé číslo např. cestovního 

dokladu. Systém vyhledává všechny záznamy, které obsahují zadané jméno 

či číslo. Pokud je zjištěn záznam v SISu, tento je pro policistu závazný 

a musí se řídit dle instrukcí v něm obsaţených.  

V rámci harmonizace informačních systémů Ministerstva vnitra 

a Policie ČR proběhla úprava vybraných zdrojových databází pro N-SIS, 

které rovněţ korespondují s jednotlivými články Schengenské prováděcí 

úmluvy:  

 Pátrání po osobách - článek 95, 97, 98 SPÚ,  

 Evidence neţádoucích osob - článek 96 SPÚ,  

 Opatření na státních hranicích - článek 99 SPÚ,  

 Pátrání po vozidlech - článek 100 odst. 3, písm. a), b) SPÚ,  

 Pátrání-Zbraně - článek 100 odst. 3, písm. c) SPÚ,  

 Doklad - článek 100 odst. 3, písm. d), e) SPÚ.152  

Nejčastěji vyuţívaným záznamem je záznam dle čl. 96 Schengenské 

prováděcí úmluvy, jenţ stanovuje osobu, které má být zamítnut vstup do 

Schengenského prostoru. Osoba, které má být odepřen vstup dle čl. 96 SPÚ, 

představuje „ohroţení veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo 

bezpečnosti státu.“153
 Při zjištění takové osoby se tato prověří, o uvedené 

skutečnosti se informuje národní centrála SIRENE, které se zašle formulář 

s údaji osoby a místě a čase prováděné kontroly. Pokud osoba disponuje 

povolením k pobytu v České republice, bez ohledu na to, ţe ji např. Polsko 

udělilo zamítnutí vstupu do Schengenského prostoru, vpustí se na území. 
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 Schengenský akční plán. Praha: MVČR, 2005. Intranetové stránky ŘSCP.  
153

 Můţe to být zejména případ cizince, který byl odsouzen pro trestný čin, na který se 
vztahuje trest odnětí svobody v délce nejméně jeden rok nebo cizince, proti kterému existuje 
důvodné podezření, ţe spáchal závaţné trestné činy, včetně těch, jeţ jsou uvedeny v článku 
71 SPÚ, nebo proti kterému existují konkrétní důkazy, ţe plánuje spáchání těchto činů na 
území smluvní strany. Rozhodnutí se mohou rovněţ zakládat na skutečnosti, ţe cizinec byl 
vyhoštěn, navrácen nebo vypovězen, přičemţ tato opatření nebyla odloţena ani zrušena, 
obsahují zákaz vstupu, případně pobytu a zakládají se na porušení vnitrostátních právních 
předpisů o vstupu nebo pobytu cizinců. 
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V případě, ţe není drţitelem platného povolení k pobytu, je jí odepřen vstup 

a osoba musí odcestovat.   

 

 

4.2.3 Dublinská úmluva  

 

„…Vědomi si nutnosti činiti opatření vyvarovat se toho,  

aby realizace tohoto cíle vyvolala situace, které by měly za následek to, ţe 

by byl ţadatel příliš dlouho ponechán v nejistotě ohledně výsledku, kterého 

by se mohlo dostat jeho ţádosti, a starostlivi poskytnout kaţdému  

ţadateli o azyl záruku, ţe jeho ţádost bude jedním z členských států 

posouzena, a vyvarovat se toho, aby ţadatelé o azyl byli postupně vraceni 

z jednoho členského státu do druhého, aniţ by se ţádný z těchto států 

neuznal kompetentním pro posouzení ţádosti o azyl…“154 

 

 Úmluva o určení státu příslušného pro posuzování ţádosti o azyl 

podané v některém z členských států Evropských společenství, známá pod 

označením Dublinská úmluva, byla podepsána dne 15. června 1990 

v Dublinu, vstoupila v platnost dne 1. září 1997155 a nahradila pasáţe 

Schengenské prováděcí úmluvy, které se týkaly azylu.   

 Primárním cílem přijetí Dublinské úmluvy bylo tedy určit pouze jeden 

členský stát, který bude příslušný k projednání azylové ţádosti, tedy posoudit 

a rozhodnout, zda cizinec splňuje podmínky pro udělení mezinárodní 

ochrany. Cílem tehdy ještě nebyla harmonizace azylových politik jednotlivých 

členských států, ale zakotvení metody, která měla garantovat objektivní 

a spravedlivá kritéria jak pro posuzující státy, tak pro dotčené osoby.156 

Ţádost cizince o udělení mezinárodní ochrany „je posuzována jen jedním 

členským státem v souladu s kritérii stanovenými touto konvencí. Kritéria 
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 Převzato z preambule k Úmluvě o určení státu příslušného pro posuzování ţádosti o azyl 
podané v některém z členských států Evropských společenství.   
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 PIKNA, B. Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek v evropském právu (oblast policejní 
a justiční spolupráce). 2. vyd. Praha: Linde, 2004, s. 159. 
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 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 1. vyd. Praha: 
Univerzita Karlova, 2006, s. 62. 
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vyjmenovaná v článcích 4 aţ 8 se aplikují v pořadí, ve kterém jsou 

předkládána.“157 Státem odpovědným k projednání ţádosti je ten, 

 kde člen rodiny ţádající osoby pobývá v postavení uprchlíka ve 

smyslu Ţenevské konvence;  

 který vydal osobě povolení k pobytu nebo vízum; 

 na jehoţ území osoba vstoupila po nelegálním překročení vnější 

schengenské hranice; 

 který je povinen provést kontrolu vstupu osoby na území členských 

států. 

Pokud není odpovědný stát určen dle předešlých kritérií, je příslušný 

k projednání ţádosti první členský stát, u něhoţ byla ţádost podána.158  

 Členské státy se dohodly na podepsání této Úmluvy především 

z následujících důvodů: 

 „nárůst počtu ţadatelů o azyl v zemích Evropských společenství, 

 vytvoření prostoru bez vnitřních hranic (po podepsání Schengenských 

dohod),  

 všichni ţadatelé musí shledat svou ţádost přezkoumánu do merita 

věci jedním z členských států, 

 předejít problému tzv. neustále obíhajících uprchlíků (uprchlíci in 

orbit), jejichţ ţádost o azyl nebyla řádně přezkoumána, 

 předejít tzv. asylum shopping“159 – opakované podání ţádostí 

v různých členských státech za účelem zvýšení pravděpodobnosti 

úspěchu v azylovém řízení.  

 

 

4.2.4 Lisabonská smlouva 

  

„ Unie poskytuje svým občanům prostor svobody, bezpečnosti a práva bez 

vnitřních hranic, ve kterém je zaručen volný pohyb osob ve spojení 
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 Ustanovení čl. 3, odst. 2 Úmluvy o určení státu příslušného pro posuzování ţádosti o azyl 
podané v některém z členských států Evropských společenství. 
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 Volně, zkráceno. Ustanovení čl. 4 – 8 Úmluvy o určení státu příslušného pro posuzování 
ţádosti o azyl podané v některém z členských států Evropských společenství. 
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 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 1. vyd. Praha: 
Univerzita Karlova, 2006, s. 62. 
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s vhodnými opatřeními týkajícími se ochrany vnějších hranic, azylu, 

přistěhovalectví a předcházení a potírání zločinnosti.“160 

 

 Dlouho diskutovaná, ať uţ politiky, politology nebo laickou veřejností, 

Lisabonská smlouva161 nebo také Smlouva o fungování Evropské unie 

zrušila některé zásady, na kterých byla doposud postavena Evropská unie, 

její právo a společně uplatňované politiky. Jak jiţ bylo zmíněno v předešlých 

kapitolách, Lisabonská smlouva zrušila třípilířovou strukturu Evropské unie 

a tím vzniká pro Unii právní subjektivita.162  

 Oblasti, které byly ve Smlouvě o Evropské unii vzájemně odděleny, 

jsou nyní spojeny v jedno a pojednává o nich hlava V Smlouvy o fungování 

Evropské unie – Prostor svobody, bezpečnosti a práva, konkrétně články 67 

aţ 89. Jedná se o oblast volného pohybu osob, vízové, azylové a imigrační 

politiky.163 

 Nevýhoda předešlé úpravy spočívala v tom, ţe oblast společné 

azylové politiky náleţela do třetího pilíře, kde byla rozhodnutí přijímána 

formou mezivládních dohod. Při aplikaci tohoto systému je však nutné 

dodrţet pravidlo jednomyslnosti všech členských států s právem veta164, a to 

nebylo vţdy jednoduché.  

 Lisabonská smlouva ve svém čl. 67 hovoří o tom, ţe „Unie tvoří 

prostor svobody, bezpečnosti a práva při respektování základních práv 

a různých právních systémů a tradic členských států.“ A dále také ţe „rozvíjí 

společnou politiku v oblasti azylu, přistěhovalectví a ochrany vnějších hranic, 

která je zaloţena na solidaritě mezi členskými státy a je spravedlivá vůči 

státním příslušníkům třetích zemí.“165  

  

                                                           
160

 Ustanovení čl. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tímto ustanovením došlo ke 
splnění cíle stanoveného Amsterodamskou smlouvou.  
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 Lisabonská smlouva byla podepsána v Lisabonu dne 13. prosince 2007, byla ratifikována 
všemi členskými státy a dne 1. prosince 2009 vstoupila v platnost. Více viz Smlouva pro 
Evropu 21. století. Europa, 2009. [cit. 2010-03-26] Dostupné z:  
http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_cs.htm 
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 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 145. 
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 Tamtéţ, s. 144. 
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 Tamtéţ, s. 146. 
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4.2.4.1 Kontroly na hranicích, azyl a přistěhovalectví 

 

 Tato oblast je upravena v kapitole 2 hlavy V Smlouvy o fungování 

Evropské unie. Kromě společné azylové politiky 

 

„…unie vyvíjí společnou politiku týkající se azylu, doplňkové ochrany 

a dočasné ochrany s cílem poskytnout kaţdému příslušníkovi třetí země, 

který potřebuje mezinárodní ochranu, přiměřený status a zajistit dodrţování 

zásady nenavrácení…“166 

 

se zabývá ještě společnou politikou přistěhovaleckou167 a v obou případech 

garantuje řádný legislativní postup v rámci komunitárního práva a ne jen 

dohody na mezivládní úrovni.  

 V oblasti společné azylové politiky počítá Lisabonská smlouva 

s vytvořením a fungováním společného evropského azylového systému. 

První fáze zakládání společného evropského azylového systému jiţ byla 

skončena a do konce roku 2010168 se předpokládá i dokončení druhé fáze, 

která by měla spočívat ve vytvoření společné procedury pro udělování 

mezinárodní ochrany, ať uţ formou azylu či doplňkové ochrany, 

a v jednotném postavení pro ty, kterým byla mezinárodní ochrana udělena.169  

  

 

4.3 Společný evropský azylový systém (SEAS) 

 

„Společný evropský azylový systém (Common European Asylum System, 

CEAS) jako základní sloţka prostoru svobody, bezpečnosti a práva  

                                                           
166

 Ustanovení čl. 78 Smlouvy o fungování Evropské unie. Tento článek rovněţ pamatuje 
i na stav nouze v důsledku náhlého přílivu státních příslušníků třetích zemí. Stav nouze zde 
byl implementován na základě zkušeností získaných na jiţních, tedy mořských, hranicích 
Unie, jejichţ ochrana je mnohem nákladnější neţ ochrana hranice pozemní nebo vzdušné. 
V takovém případě můţe být dle čl. 80 Smlouvy o fungování EU přijato dočasné opatření ve 
prospěch dotčených zemí, kdy se uplatní zásada „solidarity a spravedlnosti rozdělení 
odpovědnosti mezi členskými státy, a to i na finanční úrovni.“  
167

 Ustanovení čl. 79 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
168

 V Evropském paktu o migraci a azylu došlo k posunutí data aţ na rok 2012. 
169

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 149. 
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byl inspirován myšlenkou vytvořit z Evropské unie jednotnou oblast ochrany 

pro uprchlíky, jeţ by vycházela z úplného a neomezeného  

uplatňování Ţenevské úmluvy a ze společných humanitárních hodnot, které 

sdílejí všechny členské státy. Podle akčního plánu Haagského programu se 

očekává přijetí návrhu o systému CEAS do konce roku 2010.“170 

 

Aby bylo dosaţeno společného evropského azylového systému, byly 

přijaty řádným legislativním postupem opatření upravující: 

„a) jednotný azylový status pro státní příslušníky třetích zemí platný v celé 

Unii; 

b) jednotný status doplňkové ochrany pro státní příslušníky třetích zemí, 

kteří, aniţ by získali evropský azyl, potřebují mezinárodní ochranu; 

c) společný reţim dočasné ochrany vysílených osob v případě hromadného 

přílivu; 

d) společný postup pro udělování a odnímání jednotného azylového statusu 

nebo statusu doplňkové ochrany; 

e) kritéria a mechanismy pro určení členského státu příslušného pro 

posouzení ţádosti o azyl nebo doplňkovou ochranu; 

f) normy týkající se podmínek pro přijímání ţadatelů o azyl nebo doplňkovou 

ochranu; 

g) partnerství a spolupráci se třetími zeměmi pro zvládání přílivu osob 

ţádajících o azyl nebo doplňkovou či dočasnou ochranu.“171 

 Všechny diskuze a práce, které probíhají v rámci Evropské unie 

a pojednávají o azylové problematice, směřují k jedinému cíli, a to je vytvořit 

tento systém, na jehoţ konci by měly být harmonizované azylové politiky 

jednotlivých členských států Evropské unie a sjednocený přístup k ţadatelům 

o udělení mezinárodní ochrany, který začíná přijetím ţádosti a končí 

úspěšnou integrací osoby do majoritní společnosti nebo naopak návratem do 

země původu172 v případě zamítavého rozhodnutí. V rámci systému SEAS by 
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 Zelená kniha o budoucím společném evropském azylovém systému. Brusel: Evropská 
komise, 2007. [cit. 2009-05-13]. Dostupné z:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:CS:HTML 
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 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 149. 
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 Společný evropský azylový systém. Praha: MVČR, 2008. [cit. 2009-05-13] Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/spolecny-evropsky-azylovy-system.aspx 
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měly být zaručeny stejné informační zdroje, a to jak pro soudní, tak i správní 

orgány, které rozhodují v jednotlivých členských státech o azylových 

ţádostech. Z tohoto důvodu by měl být vytvořen integrovaný informační 

systém o zemích původu ţadatelů a také společná databáze vybraných 

soudních rozsudků.173  

 

 

4.3.1 Kořeny SEAS 

 

 Společný evropský azylový systém je budován ve dvou fázích. 

V současné době se dá říct, ţe první fáze byla jiţ zcela dokončena přijetím 

minimálních standardů a na druhé fázi se usilovně pracuje zejména tím, ţe 

dochází k postupnému zvyšování těchto standardů.174 

 O společném evropském azylovém systému se poprvé hovoří na 

zasedání Evropské rady konaném ve dnech 15. a 16. října 1999 v Tampere, 

které mělo na svém programu především „zintenzivnění a zpřesnění opatření 

k vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a práva.“ 175 V první zvláštní části 

této politické směrnice Evropské rady nazvané „Společná azylová a migrační 

politika EU“176 jsou zmíněny tyto základní prvky: 

 partnerství se zeměmi původu – podpora společného postupu 

a spolupráce,  

 společný evropský azylový systém,  

 spravedlivé zacházení s příslušníky třetích zemí, kteří legálně pobývají 

na území EU – jsou jim garantována práva a povinnosti srovnatelná 

s právy a povinnostmi občanů EU.177  

Program byl plánován jako pětiletý na období 2000 – 2005.178 
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 PIPKOVÁ, H. Společná evropská azylová politika. (K záměrům a trendům jednotky 
EURASIL). In Společný evropský azylový sytém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: 
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 Z roku 2004 pochází Haagský program: posílení svobody, bezpečnosti 

a práva v Evropské unii, který na výsledek jednání z Tampere navazuje, dále 

jej rozpracovává a rovněţ přináší vize na následující pětileté období, tedy do 

konce roku 2009. Tento dokument reaguje především na události z 11. září 

2001 a následné teroristické útoky v Madridu a Londýně. Zaměřuje se tedy 

především na oblast vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku. V oblasti azylu 

a migrace si klade za cíl především v rámci Evropské unie „poskytovat 

potřebným osobám ochranu v souladu s Ţenevskou úmluvou o uprchlících 

a jinými mezinárodními smlouvami a regulovat migrační toky a kontrolovat 

vnější hranice Unie.“179   

Časový harmonogram s upřesněním konkrétních cílů a priorit 

Haagského programu přinesl Akční plán k Haagskému programu.180  

Dalším počinem v oblasti vytváření společného evropského azylového 

systému, který se však věnuje jen samotnému rozpracování azylových 

otázek, je Zelená kniha o budoucím společném azylovém systému z června 

2007. Tento dokument Evropské komise obsahuje především konstrukci 

druhé fáze SEAS. V Zelené knize se Komise „zavazuje nadále vyvíjet úsilí 

k dosaţení tohoto náročného cíle. V tomto duchu tímto zahajuje komplexní 

konzultační proces o tom, jakou by měl mít systém SEAS formu. Tato zelená 

kniha má za cíl identifikovat moţnosti, jaké poskytuje současný právní rámec 

EU k upřesnění druhé fáze vytváření systému SEAS.“181 

Na Zelenou knihu navazuje Plán politik, který je v podstatě reakcí 

členských států, nevládních a jiných organizací zabývajících se otázkami 

azylu. Plán politik – prováděcí dokument k Zelené knize o budoucím 

společném evropském azylovém systému zveřejněný 17. června 2008 – 

v sobě zahrnuje konkrétní cíle, kterých má být dosaţeno a také časový 
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 Společný evropský azylový systém. Praha: MVČR, 2008. [cit. 2009-05-13] Dostupné z: 
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harmonogram.182 Plán politik stanoví, ţe „základní struktura SEAS spočívá 

v zavedení společného azylového řízení a jednotného právního postavení 

osob platného na celém území EU. Konečným cílem,“ kterého má být na 

úrovni EU dosaţeno, „je tedy zřízení systému, jaký zaručí lidem, kteří 

skutečně potřebují ochranu, přístup k vyššímu stupni ochrany za 

rovnocenných podmínek ve všech členských státech, a jaký zároveň umoţní 

zacházet spravedlivě a účinně s osobami, u nichţ potřeba ochrany shledána 

nebude.“183 

Plán politik pro azyl zmiňuje také tři základní trendy, které se 

v poslední době stále častěji objevují při podávání ţádostí o udělení 

mezinárodní ochrany: 

 Většina členských států zaznamenává rekordně nízký počet ţadatelů, 

to znamená, ţe Evropská unie je nyní pod menším tlakem, neţ tomu bylo do 

nedávné doby. Výjimku tvoří jen některé státy, které se neustále potýkají 

s mnoţstvím uprchlíků, kteří se snaţí překročit mořskou hranici. Tato situace 

je dána především geografickou polohou dotčených států. 

 I přes snahu sjednotit postupy v členských státech stále dochází 

k rozdílnému posouzení stejné či podobné situace. Je to dáno především 

rozdílnou právní úpravou, která vychází z tradic určité země. Tím je 

porušována zásada rovnocenného přístupu k ochraně v celé EU.  

 Ţenevská úmluva taxativně vyjmenovává důvody, za kterých lze 

přiznat osobě status uprchlíka. V poslední době se mnoţí katastrofy, konflikty 

či perzekuce, ke kterým se Ţenevská úmluva nevyjadřuje. Proto jsou azylové 

ţádosti projednávány dle vnitrostátní legislativy a potřebným osobám je 

přiznáván jiný druh ochrany neţ ten dle Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků.184  
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 Společný evropský azylový systém. Praha: MVČR, 2008. [cit. 2009-05-13] Dostupné z: 
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V rámci společného evropského azylového systému by mělo docházet 

k větší solidaritě mezi členskými zeměmi a také by SEAS „měl být úzce spjat 

s evropskou politikou v oblasti rozvojové a humanitární pomoci.“185  

  

 

4.3.2 Dublin II a EURODAC  

 

 Základem nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, 

kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného 

k posuzování ţádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země 

v některém z členských států, známého také jako Dublin II, je – stejně jako 

u Úmluvy o určení státu příslušného pro posuzování ţádosti o azyl podané 

v některém z členských států Evropských společenství – Ţenevská úmluva 

o právním postavení uprchlíků ve znění Newyorského protokolu zaručující, 

aby nikdo nebyl vrácen tam, kde by byl vystaven pronásledování z důvodu 

vyjmenovaných v Úmluvě.  

 Přijetí jmenovaného nařízení předpokládalo jiţ zasedání v Tampere. 

Společný evropský azylový systém měl „zahrnovat jasnou a proveditelnou 

metodu určení členského státu příslušného k posuzování ţádosti o azyl.“186 

Dublinské nařízení je tedy nástrojem, jak zabránit libovolnému výběru země 

azylu ze strany ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany.187 Je zaloţeno na 

principu pouze jediného státu, který je odpovědný za posouzení a projednání 

azylové věci.188  

  Nařízení stanoví, v jakém pořadí se bude rozhodovat o kritériích 

k určení příslušného členského státu. Tato kritéria jsou obsaţena 
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v kapitole III, článcích 5 aţ 14. Členský stát se určuje v době, kdy osoba 

podala u příslušného orgánu ţádost o udělení mezinárodní ochrany.  

 Ţadatelem o udělení mezinárodní ochrany je nezletilá osoba bez 

doprovodu – odpovědný je ten členský stát, ve kterém oprávněně 

pobývá rodinný příslušník nezletilého. 

 Ţadatel je drţitelem platného povolení k pobytu či víza – odpovědný je 

ten členský stát, který toto povolení či vízum vydal. 

 Na základě přímých nebo nepřímých důkazů je zjištěno, ţe ţadatel 

překročil nedovoleným způsobem vnější pozemní, mořskou či 

vzdušnou hranici – příslušný je ten členský stát, do něhoţ osoba takto 

vstoupila.  

 Ţadatel podal svou ţádost v tranzitním prostoru mezinárodního letiště 

– příslušný je ten stát, na jehoţ území se letiště nachází.  

 Pokud nemůţe být na základě kritérií uvedených v tomto nařízení 

určen ţádný členský stát odpovědný za posouzení ţádosti, je za 

posouzení ţádosti o azyl odpovědný první členský stát, kde byla 

ţádost o azyl podána.189 

S tímto nařízením bezprostředně souvisí Nařízení Rady (ES) 

č. 2725/2000 z 11. prosince 2000 o zřízení EURODAC pro porovnávání 

otisků prstů za účelem účinného pouţití Dublinské úmluvy. Odpovědné 

orgány Evropské unie se tímto počinem rozhodly zpřehlednit azylovou 

proceduru a především odhalit osoby, které zneuţívají tento systém 

v různých členských státech.  

Systém Eurodac je automatizovaný daktyloskopický informační 

systém, který můţe obsahovat ve třech kategoriích/databázích aţ milion 

otisků prstů.190 Systém je tedy zaloţen na povinném snímání otisku prstů 

všech osob starších 14 let ze třetích zemí, které: 

 ţádají o udělení mezinárodní ochrany v členském státě EU (otisky 

prstů a popisná data jsou uchovávána po dobu 10 let, po uplynutí této 
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doby ústřední jednotka automaticky vymaţe tyto údaje z ústřední 

databáze191),  

 nelegálně překročily vnější schengenské hranice (data jsou spolu 

s některými popisnými údaji uchovávána po dobu 10 let, resp. 2 roky),  

 byly zadrţeny při nelegálním pobytu na území členského státu 

(v tomto případě nejsou otisky uchovávány).192 

Systém je schopen automaticky porovnat otisky dvou prstů s databází 

bez nutnosti účasti znalce v oboru daktyloskopie, a to nepřetrţitě po dobu 24 

hodin denně. Data, tj. otisky prstů s popisnými daty, jsou členské státy 

povinny odesílat do ústřední jednotky neprodleně po jejich pořízení 

a v potřebné kvalitě.193  

 

  

4.3.2.1 Kritika dublinského systému 

 

 Pokud stát není příslušný k projednání ţádosti o udělení mezinárodní 

ochrany, postoupí tuto ţádost členskému státu, který příslušný je, a ţadatele 

do tohoto státu odešle.194 Druhá šance se tedy v jiném členském státě osobě 

hledající ochranu v Evropské unii neposkytuje.195 Mezinárodní migrace se jiţ 

léta pohybuje ve směru z jihu na sever a z východu na západ. Proto i státy, 

které nemají ani jiţní, ani východní hranici z tohoto nařízení těţí, neboť 

pokud se jim podaří prokázat, ţe osoba překročila právě tyto hranice, je 

automaticky odeslána do státu, který je dle Dublinského nařízení příslušný 

k projednání jeho azylové ţádosti. Osoba, jejíţ ţádost o mezinárodní 
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ochranu je skutečně odůvodněna, se tak můţe snadno díky tomuto nařízení 

ocitnout v Řecku nebo na Slovensku, kde je šance, ţe jí bude přiznán status 

uprchlíka, prakticky nulová.196 Toto prohlášení potvrzuje i německá 

organizace PRO ASYL, která v únoru 2008 předloţila Spolkovému 

parlamentu petici na ukončení navrácení ţadatelů o azyl dle Dublinského 

nařízení do Řecka. Argumentovala například tím, ţe v současné době řecký 

azylový systém není efektivní a nezaručuje spravedlivý přístup k právům. 

Některé ţádosti nejsou dokonce ani evidovány, o projednávání tedy nemůţe 

být vůbec řeč. Ţadatelé o azyl vráceni do Řecka jsou bez opory v legislativě 

zadrţováni v detenčním zařízení, v jednom případě bylo dokonce porušeno 

pravidlo garantované Ţenevskou úmluvou o uprchlících – non-refoulement 

a osoba byla vrácena do státu, kde byla vystavena pronásledování.197 Z výše 

uvedeného tedy plyne, ţe jednotlivé státy nejsou vzájemně spravedlivé vůči 

osobám, které potřebují mezinárodní ochranu. Na příkladu Iráckých ţadatelů 

je patrné, ţe jejich šance v Řecku se rovná nule, naproti tomu ve Finsku by 

byli 100% úspěšní. Společný evropský azylový systém, který je postaven i na 

Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, je dle některých autorů „loterií pro 

uprchlíky“.198 Záleţí jen, do kterého státu se dostanou.  

 Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, známé téţ jako Dublinské nařízení, 

mělo zabránit tzv. asylum shopping. Ţadatel, který však měl relevantní 

důvody pro udělení azylu, mohl mezinárodní ochranu získat aţ 

v následujícím členském státě a nemusel být vázán na první stát azylu, tak 

jak praví Dublinské nařízení. Oprávněnému ţadateli je tak odepřena šance 

zvolit si zemi azylu dle vlastního výběru.199   
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4.3.3 Přijímací směrnice 

 

 Dne 27. ledna 2003 byla přijata směrnice Rady č. 2003/9/ES, kterou 

se stanoví minimální normy pro přijímání ţadatelů o azyl, tzv. přijímací 

směrnice.200 Tato směrnice stanoví minimální normy pro přijímání ţadatelů 

o azyl, a to jak materiálního charakteru, tak vyjmenovává také práva během 

azylového řízení (právo na informace v azylovém řízení, právo na pobyt 

a svobodu pohybu v průběhu azylového řízení, právo na lékařskou péči, 

školní docházku, vzdělání a zaměstnání – po roce v azylovém řízení, …).201  

Podmínky, za kterých jsou přijímáni ţadatelé o udělení mezinárodní 

ochrany, jsou v azylovém řízení zcela zásadní a jsou důleţité pro zajištění 

spravedlivého posouzení a projednání jejich věci. Úřad vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky zjistil v praxi jednotlivých členských států nedostatky 

zejména v oblasti aplikace směrnice ve vztahu k: 

 „zajištěným osobám nebo osobám, na něţ se vztahuje Nařízení 

Dublin II, 

 úrovni a formě podpory přijímání včetně zdravotní péče, 

 přístupu k zaměstnání, 

 právu na volný pohyb, 

 identifikaci zranitelných osob a poskytování péče pro zajištění jejich 

potřeb,“202 

proto navrhuje zvýšení standardů Směrnice. Mezi hlavní připomínky patří: 

 detence ţadatelů o azyl pouze ve výjimečných případech, 

 bezplatná právní pomoc ţadatelům v detenci, 

 usnadnění přístupu ţadatelů na trh práce, 

 určení osob, které potřebují zvláštní péči, zacházení náleţitým 

způsobem,  
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 „ujištění, ţe přijímací směrnice se bude vztahovat na všechny typy 

azylového řízení a ve všech místech pobytu ţadatelů o azyl.“203 

 

 

4.3.4 Kvalifikační směrnice 

 

 Směrnice Rady 2004/83/ES o minimálních normách, které musí 

splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, 

aby mohli ţádat o postavení uprchlíka, nebo osoby, které z jiných důvodů 

potřebují mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany byla přijata 

dne 29. dubna 2004204 a mezi její hlavní cíle patří:  

 „zajistit, aby členské státy pouţívaly společná kritéria pro zjišťování 

totoţnosti osob, které mezinárodní ochranu skutečně potřebují a také 

 zajistit, aby těmto osobám byla zajištěna minimální úroveň výhod ve 

všech členských státech.“205 

Kromě jiného směrnice obsahuje kritéria, která pomáhají určit, zda 

příslušníku třetí země, který hledá ochranu v některém z členských států, 

bude poskytnut status uprchlíka nebo jiná subsidiární národní ochrana, např. 

formou dočasné ochrany. Dále také popisuje proces, jakým je osobě 

přiznávána mezinárodní ochrana, za jakých podmínek je osobě uděleno 

postavení uprchlíka a také kdy je moţno získat status podpůrné ochrany 

a pojednává o jejím obsahu.206 Subsidiární ochrana se uděluje těm osobám, 

které jsou vystaveny krutému násilí nebo následkům občanské války, proto 

nesplňují podmínky pro získání statusu uprchlíka dle Ţenevské úmluvy 

o právním postavení uprchlíků.207 

Přijetí kvalifikační směrnice se promítlo i do české legislativy, 

konkrétně do zákona 325/1999 Sb., o azylu, který byl novelizován zákonem 
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č. 165/2006 Sb., a tím došlo k zavedení obecnějšího pojmu mezinárodní 

ochrana, který v sobě subsumuje jak azyl, tak doplňkovou ochranu.208  

 

 

4.3.5 Procedurální směrnice  

 

 Procedurální směrnice je další ze základních stavebních kamenů, na 

kterých byl společný evropský azylový systém vybudován. Směrnice Rady 

2005/85/ES o minimálních normách pro řízení v členských státech o přiznání 

a odnímání postavení uprchlíka byla přijata dne 1. prosince 2005209 a přímo 

navazuje na směrnici kvalifikační. Oproti kvalifikační směrnici, která 

bezprostředně vychází z Ţenevské úmluvy z roku 1951 a hovoří o právních 

pojmech v ní uţívaných, procedurální směrnice nemá v mezinárodním právu 

ţádný protějšek, neboť zmíněná Úmluva nerozpracovává termín azylové 

řízení. Tuto oblast neupravuje ani jiná mezinárodní smlouva, proto aplikace 

procedurální směrnice vychází z vnitrostátních právních úprav jednotlivých 

členských států.210 Jiţ samotný překlad minimální standardy, které jsou 

stěţejním pojmem celé směrnice, je značně problematický. Směrnice tedy 

garantuje 2 pravidla, která musí být ţadatelům vţdy splněna. Jedná se o: 

 právo na informace, které jsou podávány v jazyce, o němţ lze 

důvodně předpokládat, ţe mu ţadatel rozumí211 a  

 právo na tlumočníka.212  

Přestoţe je ţadatelům o udělení mezinárodní ochrany zajištěno právo 

na tlumočníka, tento nemusí být dle procedurální směrnice nezávislý, ani 

nestranný, dokonce není stanovena jeho odborná způsobilost. Pokud jde 
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 Ustanovení § 1 písm. a) z. č. 325/1999 Sb., o azylu. Dále také PIKNA, B. Evropský 
prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské smlouvy). 1. vyd. Praha: 
Linde, 2010, s. 121. 
209

 ROZUMEK, M. Společný evropský azylový systém: idea versus realita. Praha: Migrace 
on-line, 2009. [cit. 2009-11-16].  
Dostupné z: http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2183782 
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 JÍLEK, D. Procedurální směrnice a její minimální standardy. In Společný evropský 
azylový systém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 13-14.  
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 Ustanovení čl. 10, odst. 1, písm. a) procedurální směrnice: „… jsou informováni v jazyce, 
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pokud tyto povinnosti nesplní a nebudou s orgány spolupracovat…“ 
212

 JÍLEK, D. Procedurální směrnice a její minimální standardy. In Společný evropský 
azylový systém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 33.  
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o jazyk pohovoru, ten nemusí být mateřský, ani jaký ţadatel 

upřednostňoval.213   

Směrnice se vztahuje na všechny ţádosti, které jsou podány na území 

států včetně jeho hranic,214 avšak ţádost nelze podat na zastupitelském 

úřadě, kapitánu lodi na volném moři nebo kapitánu letadla, byť stát můţe 

vykonávat svou „jurisdikci na vlastním území i exteritoriálně.“215 

Na závěr je nutné k oběma zmíněným směrnicím, tedy kvalifikační 

a procedurální, říci, ţe v rámci společného evropského azylového systému je 

procedurální směrnice jeho páteří a kvalifikační směrnice plní funkci srdce.216 

 

 

4.3.6 Směrnice o dočasné ochraně 

 

 Aplikace směrnice Rady č. 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 

o minimálních normách pro poskytování dočasné ochrany v případě 

hromadného přílivu vysídlených osob a o opatření k podpoře vyváţeného 

sdílení břemene jednotlivými členskými státy při přijetí těchto osob 

a důsledcích z něho vyplývajících je v některých případech praktičtější neţ 

samotné udělování azylu. Výhody dočasného útočiště, jak je někdy dočasná 

ochrana také označována, jsou spatřovány především v tom, ţe směrnice 

umoţňuje projednání ţádostí v případě masové migrace (např. ozbrojený 

konflikt v zemi původu), status ochrany je pouze dočasný – krátkodobý – 

a pro neúspěšného ţadatele neexistuje nárok na odvolání.217  

 Dočasná ochrana je tedy prostředkem jak zajistit ochranu potřebným 

osobám výjimečně a přechodně, avšak bez nutnosti řídit se Ţenevskou 
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 JÍLEK, D. Procedurální směrnice a její minimální standardy. In Společný evropský 
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úmluvou z roku 1951. V tomto případě se jedná o institut uţívaný dle 

vnitrostátního práva zaloţený na myšlence humanity a solidarity.218   
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5 Azyl a Česká republika 

 

 Území dnešní České republiky se během staletí proměňovalo 

z oblasti, ze které lidé prchali, na oblast, do které naopak lidé směřovali, aby 

zde nalezli ochranu před pronásledováním například z náboţenských či 

politických důvodů.  Ve 20. století se České země ocitly v obou situacích – 

nejprve poskytly nový domov běţencům z Ruska nebo z Německa, později 

čeští občané utíkali ve snaze zachránit si ţivot před nacistickým 

a komunistickým reţimem. Po roce 1989 Československo přestalo být zemí, 

která uprchlíky produkuje, naopak začalo uprchlíky postupně přijímat a tím 

navázalo na svou tradici z dob první republiky. Nejprve vystupovalo na 

migračních mapách pro mnoho ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany 

z jiţní a východní Evropy, Asie a Afriky jako země tranzitní, později jiţ však 

jako země cílová.219   

 V červenci 1990 vstoupila na území tehdejšího Československa 

osoba, která zde ţádala o udělení azylu.220 Od této doby začalo 

Československo, a později samostatná Česká republika, usilovně pracovat 

na vytvoření takové azylové politiky, která bude garantovat důstojný ţivot 

všem osobám, které zde budou hledat ochranu před pronásledováním, a tato 

jim bude udělena.  

 

 

5.1 Legislativa v oblasti azylu 

 

 Novodobá historie udělování azylu v České (tehdy Československé) 

republice se datuje od roku 1990, kdy byl přijat zákon č. 489/1990 Sb., 

o uprchlících. Zákon byl účinný od 1. ledna 1991 a do konce své účinnosti 

v roce 1999 měl něco málo přes 20 paragrafů!  
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 SOUČKOVÁ, V. Uprchlíci ve světě a v Česku. In Uprchlíkem v Česku. Azylová politika, 
ţadatelé o azyl, děti jako uprchlíci, … Praha: Člověk v tísni, 2004, s. 2-3. [cit. 2010-04-08]. 
Dostupné z: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/PINF_Azyl.pdf  
220

 ČANĚK, M. Vývoj azylové politiky v ČR po roce 1989. In Uprchlíkem v Česku. Azylová 
politika, ţadatelé o azyl, děti jako uprchlíci, … Praha: Člověk v tísni, 2004, s. 5-6. [cit. 2010-
04-08]. Dostupné z: 
http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/PINF_Azyl.pdf  

http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/PINF_Azyl.pdf
http://aa.ecn.cz/img_upload/9e9f2072be82f3d69e3265f41fe9f28e/PINF_Azyl.pdf


 

 62 

 V roce 1999 byl přijat balík zákonů221, mezi nimiţ byl i zákon 

č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu). Tento 

zákon je účinný od 1. ledna 2000, avšak od té doby doznal mnohých změn. 

Za jeho více neţ desetiletou historii byl několikrát novelizován222, neboť 

musely být odstraněny některé nedostatky, které zákon měl a rovněţ muselo 

dojít k harmonizaci s předpisy Evropské unie, především se směrnicemi 

přijímací, procedurální, kvalifikační, dublinským nařízením, také nařízením 

o Eurodac a dalšími. K nejvýznamnějším změnám patří zavedení 

biometrie223, pojmu mezinárodní ochrana, který v sobě zahrnuje jak azyl, tak 

doplňkovou ochranu a nový zákon o ţivotním minimu224. V současné době 

má zákon o azylu více neţ 100 paragrafů, které jsou neustále měněny či 

doplňovány.225 

 Azylová legislativa je v současné době dostatečně harmonizována 

s legislativou Evropské unie. Pravidla zacházení s ţadateli a řízení o udělení 

mezinárodní ochrany jsou v podstatě podobná (či stejná) ve všech ostatních 

státech Evropské unie.226 Problémem však můţe být, ţe tato oblast 

Evropského práva je upravena „pouze“ směrnicemi, které jsou značně 

benevolentní. Navíc členské státy jsou schopny dohodnout se pouze na 

minimálních standardech. Záleţí pak na jednotlivých státech, jak standardy 

přizpůsobí svému prostředí a svým moţnostem. Díky tomu vznikají odlišnosti 

v zacházení s ţadateli v jednotlivých členských státech a také nuance 

v posuzování azylových ţádostí.227  
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 Zákon o azylu nerozlišuje pojmy azyl a uprchlictví228, i přesto ţe 

v mezinárodním právu znamenají tyto pojmy odlišné instituty.229 Legislativa 

České republiky transponovala azylovou právní úpravu Evropské unie, která 

příliš nekoresponduje s názvoslovím mezinárodního práva. Pojmy azyl 

a uprchlictví jsou ve vnitrostátních úpravách sloučeny, proto i v českém 

azylovém právu hovoříme o azylantech - tento pojem však v sobě obsahuje 

azyl i status uprchlíka.230  

 Dalším institutem, který poskytuje ochranu potřebným osobám, je tzv. 

dočasná ochrana. Dočasná ochrana není upravena zákonem o azylu, nýbrţ 

samostatným zákonem, tedy zákonem č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně 

cizinců. Dle ustanovení § 1 odst. 3 zákona o dočasné ochraně Česká 

republika poskytne dočasnou ochranu  

„a) cizincům, kteří hromadně opustili stát, jehoţ jsou občany, nebo který jim 

přiznal azyl,  

b) cizincům, kteří hromadně opustili stát svého posledního trvalého bydliště, 

jsou-li osobami bez státního občanství,  

c) cizincům, kteří se do státu podle písmene a) nebo b) nemohou vrátit, a to 

v případě, ţe nastane důvod pro poskytnutí dočasné ochrany podle tohoto 

zákona.“ Podle tohoto zákona se postupuje v případě, ţe dočasná ochrana 

cizinců byla vyhlášena rozhodnutím Rady Evropské unie dle 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. 

 Dočasná ochrana vyplňuje legislativní mezeru, neboť bez tohoto 

institutu by nebylo moţné poskytovat ochranu osobám, které utíkají 

hromadně ze své země v důsledku války či přírodní katastrofy, např. 

zemětřesení nebo povodně. Ţenevská úmluva o uprchlících, resp. zákon 

o azylu, taxativně stanoví důvody, pro které je moţné poskytnout status 
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uprchlíka, resp. osobě můţe být přiznána mezinárodní ochrana formou azylu 

a kaţdá ţádost je posuzována individuálně. Vyhlášení dočasné ochrany je 

vázáno na nařízení Vlády České republiky nebo rozhodnutí Rady Evropské 

unie. Dočasná ochrana má vţdy krátkodobou povahu231 a postavení těchto 

osob je srovnatelné s postavením cizinců, kteří poţívají doplňkové ochrany.  

 V minulosti vyhlásila Česká republika několikrát dočasnou ochranu – 

začátkem devadesátých let pro utečence z Bosny, později pro osoby 

prchající před válkou z Kosova a naposledy pro válečné uprchlíky 

z Čečenska.232  

 

 

5.1.1 Mezinárodní ochrana  

 

 Mezinárodní ochrana se tedy od účinnosti zákona č. 165/2006 Sb. 

uděluje formou azylu nebo formou doplňkové ochrany.  

 Ustanovení § 1 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu uvádí předmět úpravy 

a v § 2 jsou vysvětleny základní pojmy, které zákon uţívá. Jedná se 

především o: 

 bezpečná země původu – stát, jehoţ státní moc dodrţuje základní 

lidská práva a svobody vyjmenované v ratifikovaných mezinárodních 

smlouvách o lidských právech a základních svobodách; 

 bezpečná třetí země – stát, do kterého se cizinec můţe uchýlit 

k podání ţádosti o udělení postavení uprchlíka podle Ţenevské úmluvy, aniţ 

by byl vystaven pronásledování, mučení, krutému a nelidskému zacházení; 

 první země azylu – stát, který udělil osobě postavení uprchlíka a tato 

se můţe do něj vrátit; 

 ţádost o udělení mezinárodní ochrany - ţádost podaná cizincem, 

u kterého lze předpokládat, ţe usiluje o získání azylu nebo doplňkové 

ochrany v České republice; 

 ţadatel o udělení mezinárodní ochrany - cizinec, který poţádal 

Českou republiku o mezinárodní ochranu, nebo cizinec, který podal ţádost 
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o udělení mezinárodní ochrany v jiném členském státě Evropské unie, je-li 

Česká republika příslušná k jejímu posuzování. Postavení ţadatele má po 

dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany a po dobu soudního řízení 

o ţalobě proti rozhodnutí ministerstva, má-li tato ţaloba odkladný účinek. 

 azylant - cizinec, kterému byl podle tohoto zákona udělen azyl, a to po 

dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu; 

 osoba poţívající doplňkové ochrany - cizinec, který nesplňuje důvody 

pro udělení azylu podle zákona o azylu, ale byla mu udělena doplňková 

ochrana, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany; 

 pronásledování – „závaţné porušení lidských práv, jakoţ i opatření 

působící psychický nátlak nebo jiná obdobná jednání, pokud jsou prováděna, 

podporována nebo trpěna státními orgány, stranami nebo organizacemi 

ovládajícími stát nebo podstatnou část jeho území ve státě, jehoţ je cizinec 

státním občanem, nebo státu posledního trvalého bydliště v případě osoby 

bez státního občanství. Za pronásledování se povaţuje i jednání soukromých 

osob podle věty první, pokud lze prokázat, ţe stát, strany nebo organizace, 

včetně mezinárodních organizací, kontrolující stát nebo podstatnou část jeho 

území nejsou schopny odpovídajícím způsobem zajistit ochranu před 

takovým jednáním. Za pronásledování se nepovaţuje, můţe-li cizinec 

s přihlédnutím k osobní situaci nalézt účinnou ochranu v jiné části státu, 

jehoţ státní občanství má, nebo je-li osobou bez státního občanství, v jiné 

části státu svého posledního trvalého bydliště, pokud se obava 

z pronásledování nebo hrozba váţné újmy zřejmě vztahuje pouze na část 

státu.“233 

 

 

5.1.1.1 Mezinárodní ochrana formou azylu 

  

 „Zákon o azylu  

a) reflektuje ustanovení Listiny základních práv a svobod o vnitrostátním 

azylu a 
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b) přejímá definici, která je obsaţena v Úmluvě o právním postavení 

uprchlíků.“234  

Z uvedeného tedy vyplývá, ţe při zjišťování oprávněnosti ţádosti 

o azyl se rovněţ provádí přezkum ţádosti o status uprchlíka a udělení 

mezinárodní ochrany formou azylu se rovná přiznání statusu uprchlíka ve 

smyslu Úmluvy z roku 1951 o právním postavení uprchlíků.235   

 Pokud cizinec splní podmínky vyjmenované v zákoně o azylu, můţe 

mu být mezinárodní ochrana formou azylu udělena dle § 12, 13 nebo 14.  

V případě § 12 písm. a) se azyl udělí, pokud bude zjištěno, ţe cizinec 

„je pronásledován za uplatňování politických práv a svobod“. V tomto případě 

se jedná o čistý vnitrostátní azyl.236 Podle písm. b) je udělen status uprchlíka, 

neboť ustanovení v zákoně přesně kopíruje definici uprchlíka jak ji stanoví 

Úmluva o právním postavení uprchlíků. Cizinec „má odůvodněný strach 

z pronásledování z důvodu rasy, pohlaví, náboţenství, národnosti, 

příslušnosti k určité sociální skupině nebo pro zastávání určitých politických 

názorů ve státě, jehoţ občanství má, nebo, v případě ţe je osobou bez 

státního občanství, ve státě jeho posledního trvalého bydliště.“  

Dle § 13 zákona č. 325/1999 Sb. lze udělit azyl za účelem sloučení 

rodiny v případě hodném zvláštního zřetele, a to cizinci, který je rodinným 

příslušníkem azylanta, i přesto ţe v řízení o udělení mezinárodní ochrany 

nebudou zjištěny důvody dle § 12. Rodinným příslušníkem se v tomto 

případě rozumí  

 manţel nebo partner azylanta,  

 svobodné dítě azylanta mladší 18 let,  

 rodič azylanta mladšího 18 let nebo  

 zletilá osoba odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu.  

Pokud jde o manţelství či partnerství, toto musí být uzavřeno před započetím 

řízení o udělení mezinárodní ochrany. V případě polygamního manţelství má 

právo na udělení azylu pouze ta manţelka, která ţije s azylantem na území 

České republiky.  
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 Zásadu jednoty rodiny uprchlíků neupravuje Úmluva o právním 

postavení uprchlíků, nýbrţ doporučení Závěrečného aktu konference, která 

tuto Úmluvu přijala. Tato zásada je rovněţ obsahem směrnice Rady 

2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny.237  

 Ustanovení § 14 hovoří o azylu z humanitárních důvodů: „Jestliţe 

v řízení o udělení mezinárodní ochrany nebude zjištěn důvod pro udělení 

mezinárodní ochrany podle § 12, lze v případě hodném zvláštního zřetele 

udělit azyl z humanitárního důvodu.“ U tohoto typu azylu záleţí na posouzení 

správního orgánu, zda azyl udělí či ne. V tomto případě se jedná o kombinaci 

správního uváţení s neurčitým právním pojmem humanitární azyl v případě 

hodném zvláštního zřetele.238 Tento azyl bývá nejčastěji udělen z důvodu 

vysokého věku ţadatele nebo těţce nemocnému ţadateli, v jehoţ zemi by 

mu nebyla poskytnuta odpovídající lékařská péče. Důvodem pro udělení 

humanitárního azylu dle rozhodnutí soudů rozhodně není nedostatečně 

placené zaměstnání či chudoba.239  

 V ustanovení § 15 jsou vyjmenovány důvody, pro které nelze azyl 

udělit. Důvody přesně korespondují s těmi, které taxativně vyjmenovává 

Úmluva o právním postavení uprchlíků ve svém čl. 1 odst. F a dále jsou tyto 

důvody doplněny o ty, které zde transponovala kvalifikační směrnice.  

 Ustanovení § 16 hovoří o případech, kdy se ţádost o udělení 

mezinárodní ochrany zamítne jako zjevně nedůvodná. Mezi nejčastější patří, 

ţe ţadatel uvádí pouze ekonomické důvody, pochází ze země, která je 

povaţována za třetí bezpečnou zemi, ţadatel chce pouze uniknout situaci 

všeobecné nouze nebo s cílem ztíţit zjištění skutečného stavu věci „zničil, 

poškodil nebo zatajil svůj cestovní doklad či jinou důleţitou listinu anebo 

s tímto cílem předloţil padělaný nebo pozměněný cestovní doklad či jinou 

důleţitou listinu.“240 

 Azyl se můţe rovněţ dle ustanovení § 17 odejmout. Ustanovení § 18 

vyjmenovává důvody, kdy mezinárodní ochrana zaniká: 

 „smrtí azylanta nebo osoby poţívající doplňkové ochrany nebo 
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prohlášením azylanta nebo osoby poţívající doplňkové ochrany za 

mrtvou, 

 udělením státního občanství České republiky 6) azylantovi, 

 písemným prohlášením azylanta nebo osoby poţívající doplňkové 

ochrany o vzdání se azylu nebo doplňkové ochrany, nebo 

 uplynutím doby oprávnění k pobytu na území uděleného osobě 

poţívající doplňkové ochrany.“241 

 

 

5.1.1.2 Mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany 

 

 Doplňková ochrana se uděluje dle § 14a zákona o azylu takové osobě, 

která nesplňuje podmínky pro udělení azylu, ale zároveň nemůţe být 

vrácena do státu, jehoţ je státním občanem, anebo je-li osobou bez státní 

příslušnosti, nemůţe být vrácena do státu svého posledního trvalého 

bydliště, kde by jí „hrozilo skutečné nebezpečí váţné újmy a ţe nemůţe 

nebo není ochotna z důvodu takového nebezpečí vyuţít ochrany státu, jehoţ 

je státním občanem, nebo svého posledního trvalého bydliště.“242 

„Za váţnou újmu se podle tohoto zákona povaţuje 

 uloţení nebo vykonání trestu smrti, 

 mučení nebo nelidské či poniţující zacházení nebo trestání ţadatele 

o mezinárodní ochranu, 

 váţné ohroţení ţivota nebo lidské důstojnosti z důvodu svévolného 

násilí v situacích mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu, 

nebo 

 pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky 

České republiky.“243 

Při uplatňování tohoto institutu dochází zejména k naplňování pravidla 

non-refoulement (zákaz navrácení, vyhošťování či extradici cizinců), které 

je součástí jak Ţenevské úmluvy z roku 1951, tak také v Evropské úmluvy 

o ochraně lidských práv a základních svobod nebo Úmluvy proti mučení 
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a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení a trestání.244  

 Rodinnému příslušníku osoby, která na území České republiky poţívá 

doplňkové ochrany, můţe být za splnění podmínek vyjmenovaných v § 14b 

zákona o azylu rovněţ udělena doplňková ochrana.  

 Stejně jako azyl můţe být i doplňková ochrana odňata, můţe 

zaniknout či nemusí být vůbec udělena.245  

 

 

5.2 Řízení o udělení mezinárodní ochrany 

 

 Řízení o udělení mezinárodní ochrany je zvláštním druhem správního 

řízení, které se provádí podle zákona č. 325/1999 Sb., o azylu. Dle zákona 

č. 500/2004 Sb., správního řádu, se provádějí jen ty části řízení, které zákon 

speciální, tedy zákon o azylu, neupravuje. Řízení o udělení mezinárodní 

ochrany provádí Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně Odbor azylové a migrační 

politiky.  

 Správní řízení, tedy řízení o mezinárodní ochraně, je moţné zahájit aţ 

poté, co je cizincem vyjádřen písemně či ústně do protokolu úmysl poţádat 

v České republice o udělení mezinárodní ochrany, tedy prohlášení 

o mezinárodní ochraně.246  Prohlášení je moţné učinit: 

 „policii 

 na hraničním přechodu,  

 v přijímacím středisku, 

 na inspektorátu cizinecké policie za podmínky, ţe se dostavil 

dobrovolně, nebo 

 v zařízení pro zajištění cizinců, s výjimkou cizince zajištěného za 

účelem jeho předání nebo průvozu podle mezinárodní smlouvy 

nebo právního předpisu Evropských společenství anebo 

 ministerstvu, je-li hospitalizován ve zdravotnickém zařízení nebo 
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vykonává zabezpečovací detenci, vazbu anebo trest odnětí svobody.“247 

 Pokud cizinec učinil prohlášení o azylu na hraničním přechodu nebo 

na útvaru Policie ČR, vydá mu Policie ČR vstupní vízum a cizinec má 

povinnost dostavit se do 24 hodin od projevení svého úmyslu do přijímacího 

střediska, kde podá ţádost o udělení mezinárodní ochrany248. Ţádost 

o udělení mezinárodní ochrany je vyhotovena ve formě dotazníku a slouţí 

především ke zjištění osobních dat cizince a také motivů, proč se rozhodl 

ţádat o udělení mezinárodní ochrany. V této fázi lze dospět k moţnosti 

projednání ve zrychleném řízení v případě zjevně nedůvodné ţádosti.249 

Cizinec je povinen strpět sejmutí daktyloskopických otisků, zejména 

k ověření, zda jiţ někdy neţádal v jiném členském státě Evropské unie 

o udělení mezinárodní ochrany, a také pořízení obrazového záznamu. Dále 

je dle § 4c odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, „povinen strpět osobní 

prohlídku a prohlídku svých věcí v případě důvodného podezření, ţe skrývá 

něco, co lze uţít jako podklad pro vydání rozhodnutí, zejména cestovní či jiný 

doklad, nebo věc ohroţující ţivot či zdraví osob nebo alkohol a jinou 

návykovou látku anebo elektronické komunikační zařízení.“  

Po provedení všech těchto nezbytných úkonů je ţadatel převezen do 

pobytového střediska, kde je s ním proveden pohovor za přítomnosti 

kvalifikovaného tlumočníka. „Z důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo na 

výslovnou ţádost ţadatele o udělení mezinárodní ochrany, zajistí 

ministerstvo vedení pohovoru, a je-li to v jeho moţnostech, i tlumočení 

osobou stejného pohlaví.“250 

Cizinec má právo jednat ve svém mateřském jazyce nebo alespoň 

v jazyce, ve kterém je schopen se dorozumět.251 Ţadatel můţe vyuţít 

bezplatné sluţby Ministerstva vnitra nebo si tlumočníka můţe zajistit sám na 

vlastní náklady. V případě řízení o udělení mezinárodní ochrany je zde rozdíl 
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oproti obecnému správnímu řízení konanému dle správního řádu, kdy 

„v řízení o ţádosti si ţadatel, který není občanem ČR, obstará tlumočníka na 

své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak.“252  

Po celou dobu řízení se můţe ţadatel na základě plné moci nechat 

zastupovat osobu, která bude hájit jeho zájmy. Můţe rovněţ vyuţít sluţeb 

nevládních neziskových organizací nebo Úřadu vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky.253  

Ministerstvo rozhodne ve věci do 90 dní ode dne zahájení řízení. 

Pokud není moţné rozhodnout v této lhůtě, lhůta se přiměřeně prodlouţí.254 

Řízení se ukončí rozhodnutím ve věci – pozitivně nebo negativně, 

zamítnutím ţádosti jako zjevně nedůvodné nebo zastavením řízení.255 

 Řízení se zastaví, jestliţe například 

 „ţadatel o udělení mezinárodní ochrany vzal ţádost o udělení 

mezinárodní ochrany zpět, 

 účastník řízení v jeho průběhu zemřel, 

 ţadatel o udělení mezinárodní ochrany se bez závaţného důvodu 

nedostavil k pohovoru ţadatel o udělení mezinárodní ochrany 

neodstranil ve lhůtě stanovené ministerstvem vadu podání a v řízení 

nelze z tohoto důvodu pokračovat, 

 ţadateli o udělení mezinárodní ochrany bylo v průběhu řízení uděleno 

státní občanství České republiky, 

 ţadatel o udělení mezinárodní ochrany v průběhu řízení neoprávněně 

vstoupil na území jiného státu nebo se o neoprávněný vstup na území 

jiného státu pokusil, nebo 

 je ţádost o udělení mezinárodní ochrany nepřípustná.“256 

Rovněţ se zastaví řízení, které je nepřípustné dle § 10a zákona 

č. 325/1999 Sb., kdy například ţádost podá občan jiného členského státu 

Evropské unie nebo osoba, která jiţ má přiznán status uprchlíka z jiného 
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členského státu.257 

 Od vstupu České republiky do Evropské unie mají české správní 

orgány rozhodující v azylových věcech moţnost rozhodnout v tzv. 

zrychleném řízení a zamítnout tak ţádosti, které jsou zjevně nedůvodné dle 

§ 16 zákona o azylu. V tomto případě musí správní orgán rozhodnout do 

30 dní.258  

 V případě zamítavého pravomocného rozhodnutí správního orgánu, 

tedy odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, lze podat ţalobu 

ke krajskému soudu, který je místně příslušný dle místa hlášeného pobytu 

cizince v den podání ţaloby.259 Tuto ţalobu lze podat ve lhůtě 15 dnů ode 

dne doručení rozhodnutí, v případě ţádosti podané v zařízení pro zajištění 

cizinců nebo proti řízení, které bylo zastaveno, lze podat ţalobu ve lhůtě do 

7 dní. Aţ na výjimky vyjmenované v zákoně má ţaloba odkladný účinek260, 

tzn., ţe odkládá nutnost cizince vycestovat z území České republiky.261 

V období, kdy cizinec čeká na rozhodnutí soudu, je v postavení ţadatele 

o udělení mezinárodní ochrany, je mu tedy poskytována zdravotní péče, 

ubytování, stravování a nezbytné hygienické potřeby.262  

 Pokud krajský soud rozhodne negativně, má ţadatel moţnost podat 

mimořádný opravný prostředek k Nejvyššímu správnímu soudu, který sídlí v 

Brně – kasační stíţnost dle § 32 odst. 5 zákona o azylu. Kaţdá podaná 

kasační stíţnost má od roku 2005 automaticky odkladný účinek (kromě těch, 

které jsou podávány z přijímacího střediska v tranzitním prostoru letiště).263  

 Cizinci, který podal kasační stíţnost, se na jeho ţádost vydá dle § 78b 

zákona o azylu vízum za účelem strpění pobytu na dobu nezbytně nutnou, 

nejdéle však na dobu 1 roku. Vízum nebude vydáno cizinci, který kasační 

stíţnost podává opakovaně. I přes toto opatření však nelze zabránit tomu, 
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aby „kasační stíţnosti v těchto případech podal kaţdý, kdo si chce prodlouţit 

pobyt na našem území a nikoli ten, kdo má skutečné kasační důvody.“264  

 

 

5.2.1 Řízení o mezinárodní ochraně v přijímacím středisku na 

mezinárodním letišti 

 

 Na mezinárodním letišti v Praze – Ruzyni, přímo v tranzitním prostoru, 

je umístěno pracoviště Správy uprchlických zařízení (zkráceně SUZ) 

Přijímací středisko Praha – Ruzyně. Vzhledem k tomu, ţe tranzitní prostor 

mezinárodního letiště má speciální postavení – v některých případech je/není 

pojímán jako území České republiky – má i řízení o mezinárodní ochraně 

v přijímacím středisku na mezinárodním letišti svůj specifický charakter. 

 Řízení o mezinárodní ochraně v přijímacím středisku na 

mezinárodním letišti upravuje v zákoně o azylu § 73. Tomuto druhu řízení je 

rovněţ věnován čl. 6 Pokynu ředitele sluţby cizinecké policie č. 103/2006 

k problematice azylu.  

 V roce 2007 byla předloţena novela zákona o azylu, která původně 

měla transponovat do českého právního řádu normy Evropské unie 

(především směrnice kvalifikační a procedurální). Novela se významně 

dotkla také zmiňovaného „letištního řízení“, avšak dle neziskových organizací 

je spíše na úkor samotných ţadatelů a posiluje tak moc Odboru azylové 

a migrační politiky v azylovém řízení.265  

  Cizinec, který učinil prohlášení o mezinárodní ochraně v tranzitním 

prostoru mezinárodního letiště, je předán do přijímacího střediska na 

mezinárodním letišti a zůstává zde maximálně po dobu 120 dnů.   

 Dle § 73 odst. 4 zákona o azylu musí odbor azylové a migrační politiky 

rozhodnout ve věci do 4 týdnů od podání ţádosti. Pokud ministerstvo 

nerozhodne v této lhůtě, povolí cizinci vstup na území bez rozhodnutí. Vstup 

se cizinci nepovolí v případě ţe: 
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 Příspěvek JUDr. Václava Roučka, pověřeného místopředsedy Krajského soudu v Plzni. 
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 Připomínky k azylovému zákonu. In Publikace nevládních organizací k novele 
cizineckého a azylového zákona. Praha: Konsorcium nevládních organizací pracujících 
s uprchlíky v ČR, 2007, s. 7.  
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 nebyla spolehlivě zjištěna jeho totoţnost,  

 se prokazuje padělanými nebo pozměněnými doklady totoţnosti,  

 se u něj lze důvodně domnívat, ţe by mohl představovat nebezpečí 

pro bezpečnost státu, veřejné zdraví či veřejný pořádek. 

Proti rozhodnutí ministerstva o nepovolení vstupu můţe cizinec podat 

do 7 dnů ode dne doručení rozhodnutí ţalobu, podání ţaloby však nemá 

odkladný účinek.  

Rozhodnutí krajského soudu o ţalobě proti ministerstvu můţe být dle 

§ 73 odst. 8 takové: 

 mezinárodní ochrana se neuděluje či ji udělit nelze, 

 ţádost o udělení mezinárodní ochrany se zamítá jako zjevně 

nedůvodná, nebo 

 řízení o udělení mezinárodní ochrany se zastavuje, cizinec je povinen, 

nezrušil-li soud rozhodnutí ministerstva, nejpozději do 30 dnů 

vycestovat mimo území, 

poté je cizinec do 30 dnů opustit území České republiky. 

Doba pobytu osoby v přijímacím středisku nesmí být delší neţ 120 

dnů. Pobyt cizince v přijímacím středisku nebo jeho přemístění do jiného 

přijímacího střediska se nepovaţují za vstup na území.  

Připomínky nevládních neziskových organizací k novele zákona 

o azylu z roku 2007 nebyly, jak je vidět ze současného znění zákona, 

akceptovány. Jednou z připomínek byl efektivní a rychlý soudní přezkum. 

Novela z roku 2007 hovořila o nejvýše 180 dnech, které cizinec mohl strávit 

v přijímacím středisku. Účinné znění zákona sice hovoří o 120, ale jak je 

vidět z vlastních statistik soudů, které rozhodují o ţalobách, resp. kasačních 

stíţnostech, trvá průměrná délka řízení 9,7 měsíců, resp. 8,9 měsíců před 

Nejvyšším správním soudem.266   

Další připomínkou bylo, ţe novela zákona zavedla dvojí pojetí 

tranzitního prostoru: pro nelegální migranty funguje tranzitní prostor jako 

území České republiky a pro ty, co se zde zdrţují oprávněně, má pak 

mimoúzemní charakter. S tím souvisí i „rozšíření“ tranzitního prostoru na 
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 Připomínky k azylovému zákonu. In Publikace nevládních organizací k novele 
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detašované pracoviště Velké Přílepy – jak lze pohlíţet na osoby, které se 

nacházejí ve Velkých Přílepech (de facto mimo tranzitní prostor letiště, ale de 

iure v tranzitním prostoru), jako na osoby, které nevstoupily na území České 

republiky? Jednou z posledních připomínek k tomuto tématu bylo rovněţ to, 

ţe v době dokončení přijímacího střediska byla vypočtena maximální doba 

umístění cizince na 42 dnů.267 Přijímací středisko není moţné opustit268, a to 

ani na krátkou chvíli, neboť nedisponuje venkovním prostorem. Středisko je 

součástí tranzitního prostoru letiště a v jeho bezprostřední blízkosti se 

nachází (přistávací a startovací) letištní plocha.   

 

 

5.2.2 Azylant 

 

 Azylantem je dle zákona o azylu ten „cizinec, kterému byl podle tohoto 

zákona udělen azyl, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu.“ 269 

 Přiznáním postavení uprchlíka v České republice získává cizinec 

zároveň právo azylu. Práva uprchlíků stanovená v Ţenevské úmluvě jsou 

rovněţ právy azylantů vyjmenovaných v zákoně o azylu. V oblasti 

zaměstnání, podnikání, vzdělávání, zdravotní a sociální péče a dalších má 

azylant stejné postavení jako občan České republiky. Výjimku však tvoří 

sluţba v ozbrojených silách nebo volební právo270, kdy je občanství České 

republiky nutností.  

 Ministerstvo vnitra – Odbor azylové a migrační politiky poučí osobu, 

která získala mezinárodní ochranu formou azylu, o jejich právech 

a povinnostech v mateřském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopna se 

dorozumět. Mezi tato práva patří i jednorázový finanční příspěvek ve výši 

ţivotního minima osoby a společně posuzovaných osob.271 Mezi povinnosti 
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 Připomínky k azylovému zákonu. In Publikace nevládních organizací k novele 
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azylanta patří: 

 oznámit ministerstvu skutečnosti významné pro zachování azylu, např. 

udělení státního občanství České republiky,  

 chránit průkaz povolení k pobytu azylanta a cestovní doklad před 

poškozením, zničením, ztrátou, odcizením či zneuţitím; v případě, ţe 

tyto okolnosti nastaly, je povinen neprodleně je hlásit policii, 

 průkazem povolení k pobytu azylanta prokazovat příslušným orgánům 

svou totoţnost, 

 poţádat ministerstvo neprodleně o vydání nového průkazu povolení 

k pobytu azylanta, ztratil-li dosavadní průkaz svou platnost, 

 poţádat před uplynutím platnosti průkazu povolení k pobytu azylanta 

ministerstvo o prodlouţení doby platnosti tohoto průkazu,  

 odevzdat průkaz povolení k pobytu azylanta a cestovní doklad policii 

v případě odnětí nebo zániku azylu, 

 odevzdat neplatný doklad vydaný podle tohoto zákona policii, 

 oznámit policii pobyt mimo území delší neţ 365 dnů, 

 strpět identifikační úkony jsou-li dány zákonné důvody pro odnětí 

azylu.272 

 

 

5.2.3 Osoba poţívající doplňkové ochrany 

 

„Osobou poţívající doplňkové ochrany se rozumí cizinec, který 

nesplňuje důvody pro udělení azylu podle tohoto zákona, ale byla mu 

udělena doplňková ochrana, a to po dobu platnosti rozhodnutí o udělení 

doplňkové ochrany.“273 

 Této osobě ministerstvo udělení trvalý pobyt na dobu, po kterou jí 

hrozí váţná újma (například trest smrti nebo ozbrojený konflikt v zemi 

původu), nejméně však na dobu jednoho roku a vydá ji průkaz oprávnění 

k pobytu. Pokud trvají důvody, pro které byla doplňková ochrana udělena, 

a osoba si poţádá o prodlouţení pobytu, je její ţádosti vyhověno. Dle §§ 53a 
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aţ 53c zákona o azylu jsou osobě zaručena práva a stanoveny povinnosti, 

které jsou téměř totoţné s právy a povinnostmi azylanta.   

 

 

5.3 Policie ČR a ţadatelé o mezinárodní ochranu 

 

 Příslušníci Policie ČR na mezinárodním letišti v Praze – Ruzyni se 

často setkávají s osobami, které projeví úmysl poţádat o mezinárodní 

ochranu. Mnohdy tyto osoby neprojeví svůj úmysl hned, ale například aţ po 

té, kdy jsou vyzvány k nástupu na linku do další destinace nebo kdy musí 

strpět provedení bezpečnostní prohlídky za účelem zjištění, zda u sebe 

nemají zbraň – v případě prokázání se neregulérním dokladem a následného 

zajištění.  

 Pod pojmem prohlášení o mezinárodní ochraně se dle § 3 odst. 1 

zákona o azylu rozumí projev vůle cizince, „z něhoţ je zřejmé, ţe cizinec 

hledá v České republice ochranu před pronásledováním nebo před hrozící 

váţnou újmou.“ Zákon uvádí, ţe toto prohlášení můţe být učiněno písemně 

nebo také ústně do protokolu. 

 Z praxe vyplývá, ţe ještě před tímto prohlášením, osoba obvykle sdělí 

policistovi, ţe se nemůţe vrátit domů a/nebo ţe chce zůstat „zde“. Signály 

tohoto typu nebo jiné, kdy například cizinec ukazuje gesto symbolizující 

obavu o svůj ţivot, svědčí o jeho jasném úmyslu poţádat v České republice 

o udělení mezinárodní ochrany a rovněţ je to podnět k jednání policistů 

v jeho věci. 

 Policie ČR – sluţba cizinecké policie však není orgánem, který by 

rozhodoval v azylových ţádostech. Policie pouze zajišťuje prvotní úkony, 

které je třeba s tímto ţadatelem provést. Policisté tedy sepisují úřední 

záznamy o událostech, které se staly, s přesným vyjádřením místa, času 

a popisu jednání. Dále prověří osobu v dostupných informačních systémech 

a také cestovní doklad, který osoba předkládá, z důvodu jeho platnosti 

a pravosti. Je nutné provést prohlídku osoby a zavazadel dle zákona 

o státních hranicích České republiky a také, pokud osobní svoboda cizince 

má být omezena, prohlídku za účelem zjištění, zda má u sebe zbraň a tuto 
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odebrat, jak hovoří ustanovení § 35 odst. 2 zákona č. 273/2003Sb., o Policii 

České republiky.  

 S osobou je dále sepsána ţádost o udělení mezinárodní ochrany, 

prohlášení o mezinárodní ochraně a protokol, jsou jí sejmuty daktyloskopické 

otisky a osoba je předána i s písemnostmi do přijímacího střediska.274    

 

 

5.3.1 Podání ţádosti bezprostředně po příletu do ČR 

 

 Bezprostředně po příletu na letiště v Praze – Ruzyni se můţe osoba, 

která chce zaţádat v české republice o mezinárodní ochranu, ocitnout 

v několika situacích: 

 prokáţe se svým pravým a platným cestovním dokladem a veškerými 

náleţitostmi, které jsou nutné k pobytu v tranzitním prostoru, případně 

ke vstupu na území České republiky, avšak nenastoupí k odletu linky 

do další destinace a projeví úmysl poţádat o mezinárodní ochranu; 

 prokáţe se pravým a platným cestovním dokladem, avšak nesplňuje 

podmínky pro vstup a pobyt na území, na základě § 9 zákona 

o pobytu cizinců na území České republiky má být osobě odepřen 

vstup, avšak ta projeví úmysl poţádat o udělení mezinárodní ochrany; 

 prokáţe se padělaným nebo pozměněným cestovním dokladem, 

vízem či povolením k pobytu nebo pravým dokladem jiné osoby,275 její 

jednání je odhaleno a v průběhu správního nebo trestního řízení 

projeví úmysl poţádat o udělení mezinárodní ochrany; 

 neprokáţe se ţádným cestovním dokladem.276  

Rozdíl v jednotlivých situacích je v tom, ţe osoba, která se dopustila 

neregulérního jednání (přestupku nebo trestného činu), je omezena na 

svobodě a kromě prohlídky dle § 45 odst. 2 zákona o azylu je u ní provedena 
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prohlídka za účelem zjištění a odebrání zbraně, dále prohlídka osoby 

a zavazadel za účelem zjištění cestovních a jiných dokladů a s osobou je 

zahájeno (dle protiprávního jednání) správní nebo trestní řízení. U osoby, 

která se chovala v souladu se zákony, je provedena pouze prohlídka dle §45 

odst. 2 zákona o azylu: 

„Je-li důvodné podezření, ţe ţadatel o udělení mezinárodní ochrany 

nepřiznal finanční prostředky, které má k dispozici, neodevzdal věc ohroţující 

ţivot či zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku nebo skrývá něco, 

co lze uţít jako podklad pro vydání rozhodnutí, zejména cestovní či jiný 

doklad, je povinen strpět osobní prohlídku a prohlídku svých věcí. Ţadatel 

o udělení mezinárodní ochrany ubytovaný v přijímacím středisku je dále 

povinen strpět osobní prohlídku a prohlídku svých věcí, je-li důvodné 

podezření, ţe neodevzdal elektronické komunikační zařízení.“ 

Dle čl. 31 Úmluvy o právním postavení uprchlíků nesmí stát stíhat 

uprchlíky pro jejich nelegální „vstup nebo přítomnost na území za 

předpokladu, ţe se sami přihlásí bez prodlení úřadům a prokáţí dobrý důvod 

pro svůj nezákonný vstup nebo přítomnost.“277 Na tomto ustanovení je 

nejdůleţitější dobrovolnost. Pokud je cizinec při pokusu o nelegální vstup 

přistiţen policií, „je mu tento fakt přičten k tíţi a o jeho ţádosti tak můţe být 

rozhodnuto ve zrychleném řízení.“278  

 V souladu se směrnicí Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 

o povinnosti dopravců předávat údaje o cestujících, závazným pokynem 

policejního prezidenta č. 151/2009 o přebírání a vyuţívání údajů o cestujících 

na vnějších letech a pokynem ředitele Policie ČR sluţby cizinecké policie č. 

40/2008, kterým se upravuje postup při přebírání a vyuţívání údajů 

o cestujících na vnějších letech, se provádějí předkontroly279 u linek ze států 

s vyhodnoceným bezpečnostním rizikem.280  

 Prováděním pobytových policejních kontrol dochází k eliminaci 

nelegálního jednání a lidé, kteří se pokoušejí zneuţít cestovní doklady jiných 
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osob nebo uţívají padělané či pozměněné doklady, jsou většinou odhaleni 

hned u výstupu z letadla.  

 Podobně můţe být odhaleno i jednání směřující ke zneuţívání 

tranzitního prostoru letiště. Při pobytové kontrole konané bezprostředně po 

příletu letadla z Jerevanu byli kontrolováni 2 státní příslušníci Kuby (muţ 

a ţena ve věku kolem 30 let). Z předloţené letenky policisté zjistili, ţe cílovou 

destinací osob má být Skopje. Na místě je několik otázek: 

 Jak se dostali státní příslušníci Kuby do Arménie, bývalé republiky 

SSSR? 

 Proč chtěli letět do Makedonie, další postkomunistické země? 

 Proč měli přestupovat v Praze? 

 Neexistuje přímé spojení Jerevan – Skopje? 

 Vysvětlení je prosté. Jejich skutečným cílem nebyla Makedonie, ale 

Česká republika jako součást Schengenského prostoru. Pokud by nebyli 

kontrolováni policisty, s největší pravděpodobností by se pokusili o nelegální 

přechod hranice (například s pomocí jiné osoby, která by jim v tranzitním 

prostoru předala doklady, se kterými by mohli vstoupit do Schengenského 

prostoru).  

 Osoby následně poţádaly o udělení mezinárodní ochrany v České 

republice.  

  

 

5.3.2 Podání ţádosti po vypršení legálního pobytu 

 

Některé z osob, které poţádaly o udělení mezinárodní ochrany, se 

dostaly na území České republiky legálně, tedy prostřednictvím bezvízového 

styku, víza či povolení k pobytu. Všechny tyto kategorie však mají omezenou 

dobu platnosti. Zároveň musí být splněna podmínka účelovosti pobytu 

konkrétní osoby, tzn., ţe osoba zde například pracuje, podniká či studuje. 

Bez konkrétního účelu pobytu nemůţe existovat ani pobyt samotný. Pokud 

tedy cizinec dlouhodobě pobývající na území České republiky pozbude účel 

pobytu, na kterém je jeho pobyt zaloţen (například je s ním skončen 

pracovní poměr nebo mu zaměstnání není prodlouţeno a on není schopen 
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najít si zaměstnání nové), ocitá se cizinec rázem v ilegalitě, i přesto ţe zde 

přicestoval legálně a legálně zde pobýval.   

Kromě moţnosti udělat maximum pro znovunabytí účelu pobytu nebo 

vycestování do země původu a zaţádání si o nové pobytové povolení je 

rovněţ moţné vyuţít institutu mezinárodní ochrany k dočasné legalizaci 

nelegálního pobytu, aniţ by osoba musela vycestovat.281 Dle české 

legislativy je toto jednání moţné, avšak z dlouhodobého a existenčního 

hlediska neřeší naprosto nic, neboť takovým ţadatelům je jejich ţádost ve 

většině případů zamítnuta. Zvláště kdyţ osoba, která zaţádala o udělení 

mezinárodní ochrany, můţe pracovat aţ po uplynutí 1 roku ode dne podání 

ţádosti.282  

Pouţívání institutu mezinárodní ochrany k legalizaci, potaţmo 

prodlouţení pobytu na území České republiky po jeho skončení je 

zneuţíváním. Cizinec, který přijel do České republiky pracovat (bylo mu 

uděleno pracovní povolení a na jeho základě i povolení k pobytu za účelem 

výkonu zaměstnání), nesplňuje kritéria vyjmenované v Úmluvě o právním 

postavení uprchlíků nebo v zákoně o azylu a není tedy skutečným 

uprchlíkem, který by potřeboval mezinárodní ochranu!283  

Azylové právo předpokládá zaţádání o udělení mezinárodní ochrany 

ihned po příchodu cizince na území. U osob, které pobývají na území České 

republiky po dobu několika let a poté poţádají o mezinárodní ochranu, není 

důvod nehovořit o zneuţívání azylové procedury.284Na druhé straně však 

byly zaznamenány případy studentů z Afriky, kteří se po studiích chtěli vrátit, 

ale v průběhu pobytu v České republice došlo ke změně reţimu v jejich vlasti 

a jejich návrat by znamenal váţné ohroţení jejich ţivota.285  
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 ČIŢINSKÝ, P. Nelegální pobyt v České republice. 2008. [cit. 2009-10-23]. Dostupné z: 
http://www.domavcr.cz/rady-pro-zivot-v-ceske-republice/pobyt-v-cr/nelegalni-pobyt-v-ceske-
republice 
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 ŠLESINGROVÁ, O. Zlepší se podmínky ţadatelům? 2008. [cit. 2009-06-20]. Dostupné z: 
http://migration4media.net/node/85 
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 Výjimkou by mohlo být získání humanitárního azylu, který se uděluje dle § 14 z. č. 
325/1999 Sb., o azylu, a to v případech hodných zvláštního zřetele např. z důvodu 
pokročilého věku ţadatele nebo váţné nemoci.  
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 Z rozhovoru s Miroslavem Jurmanem, projektovým konzultantem Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, uskutečněného dne 3. 5. 2010.  
285

 Z rozhovoru s Martinem Rozumkem, ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, 
uskutečněného dne 21. 4. 2010. 
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Do zákona o azylu v souvislosti s transpozicí procedurální směrnice 

bylo včleněno i ustanovení § 3 odst. 2.    

„Za prohlášení o mezinárodní ochraně se nepovaţuje projev vůle 

cizince podle odstavce 1 učiněný během jeho vycestování, učinil-li cizinec 

toto prohlášení po pravomocném ukončení řízení o udělení mezinárodní 

ochrany, pravomocném ukončení soudního řízení o ţalobě nebo kasační 

stíţnosti, po pravomocném ukončení řízení o správním vyhoštění nebo při 

výkonu trestu vyhoštění uloţeného soudem.“ 

Odbor azylové a migrační politiky MV ČR se domnívá, ţe toto 

ustanovení „zamezí praktickým komplikacím při provádění správních 

vyhoštění a transferů podle Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, a to podáváním 

stále se opakujících ţádostí o udělení mezinárodní ochrany bezprostředně 

po ukončení předchozího řízení s cílem vyhnout se vycestování z území.“286 

Dle názorů nevládních organizací je toto znění naopak v rozporu 

s procedurální směrnicí287, neboť ta stanovuje, ţe nesmí být znemoţněn 

„přístup ţadatelů o azyl ani vést k účinnému odepření nebo výraznému 

omezení tohoto přístupu“.288 Podle nevládních neziskových organizací 

pracujících s uprchlíky můţe toto ustanovení v zákoně o azylu být důvodem, 

kdy nebude ani cizincem prvně podaná ţádost o mezinárodní ochranu 

projednána a rovnou bude policií realizováno správní vyhoštění.289  

Dle tohoto ustanovení cizinec jiţ nemůţe znovu poţádat o udělení 

mezinárodní ochrany po pravomocném rozhodnutí správního či soudního 

orgánu v jeho věci.  

 

 

5.3.2.1 Regularizace 

 

 Jednou z moţností, jak vyřešit nelegální pobyt cizinců, tedy i situaci, 

kdy si někteří z původně legálně usídlených cizinců podávají ţádost 
                                                           
286

 Připomínky k azylovému zákonu. In Publikace nevládních organizací k novele 
cizineckého a azylového zákona. Praha: Konsorcium nevládních organizací pracujících 
s uprchlíky v ČR, 2007, s. 9. 
287

 Tamtéţ, s. 9. 
288

 Ustanovení čl. 34 odst. 2 procedurální směrnice.  
289

 Připomínky k azylovému zákonu. In Publikace nevládních organizací k novele 
cizineckého a azylového zákona. Praha: Konsorcium nevládních organizací pracujících 
s uprchlíky v ČR, 2007, s. 10. 
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o udělení mezinárodní ochrany za účelem zlegalizování svého jiţ nelegálního 

pobytu a ne z důvodu vyjmenovaných v Úmluvě o právním postavení 

uprchlíků nebo v zákoně o azylu, je regularizace. Regularizace v podstatě 

znamená zlegalizování neregulérního postavení cizinců na základě zákona.  

 Regularizace je v současné době velmi diskutovaným tématem. Podle 

názorů některých je „jedním z účinných řešení nelegality cizinců, na straně 

druhé patří mezi nejvíce diskutované nástroje řízení migrace.“290 

 Regularizace je tedy jakýmsi druhem amnestie pro předem 

definovanou skupinu osob setrvávajících nelegálně na území státu, jejímţ 

účelem je prominutí jejich protiprávního jednání v souvislosti s pobytovým 

statusem. Rozeznáváme několik druhů regularizace: 

 permanentní; 

 jednorázová; 

 generální – pro všechny cizince na území v neregulérním postavení, 

 speciální – pro vymezenou skupinu cizinců.291  

Některé státy Evropské unie jiţ několikrát přistoupily ke kroku 

legalizace pobytu nelegálně pobývajících cizinců. Mezi jinými to byly například 

Itálie, Řecko, Velká Británie, Portugalsko nebo Španělsko.292 Tyto státy 

zastávají názor, ţe regularizace pomůţe osobám, které jsou dobře 

ekonomicky a sociálně integrovány, avšak na jejich území z různých důvodů 

pobývají v rozporu se zákonem. Regularizace můţe být účinným nástrojem 

v boji proti šedé ekonomice a rovněţ můţe přispět k lepší kontrole migrace.293 

Naproti tomu Rakousko a některé severské státy neuvaţují o regularizaci, 

neboť se domnívají, ţe by to byl „znak nefunkčnosti státu, který místo aby byl 

schopen vynutit si respektování svých zákonů, legalizuje jejich porušování.“294 

Podobný názor má i Ministerstvo vnitra České republiky, kdy tvrdí, ţe „stát 
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 Regularizace nelegální migrace. [cit. 2009-11-16]. Dostupné z: 
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 BIENECKI, M. Regularizace migrantů v Polsku: Co se udělalo špatně a co by se mělo 
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 ROZUMKOVÁ, P., BURDOVÁ HRADEČNÁ, P. Je regularizace řešením? In Neregulérní 
pobyt cizinců v ČR: problémy a jejich řešení. Praha: Grafokon, 2008, s. 96. 
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rezignuje na dodrţování zákonných předpisů v této oblasti a přiznává, ţe není 

schopen se s nelegálními migranty na území vypořádat jiným způsobem, neţ 

jim udělit pobytové oprávnění.“295 Regularizaci, která má více dopadů 

negativních neţ pozitivních, tak vidí i Drbohlav, který tvrdí, ţe tato je 

nespravedlivá pro ty cizince, kteří dodrţují všechny zákony, a spíše neţ 

regularizaci zvaţuje jednorázové výjimečné řešení pro předem vybranou 

skupinu osob.296  

Takovýmto řešením byly do jisté míry i projekty Ministerstva vnitra 

Dobrovolné návraty cizinců a Dobrovolné návraty nelegálně pobývajících 

cizinců.297  

 

 

5.4 Předsednictví ČR v Radě EU 

 

 První polovinu roku 2009, tj. od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2009, Česká 

republika stála v čele Evropy, tedy konkrétně vystupovala jako předsedající 

stát Rady Evropské unie. Předsednický post převzala po Francii a stala se 

tak teprve druhým předsedajícím státem z bývalého socialistického bloku.298 

 Jako motto celého předsednictví si Česká republika zvolila slogan 

„Evropa bez bariér“. Pod tímto úslovím si tvůrci a organizátoři českého 

předsednictví představovali Evropu „bez vnitřních ekonomických, kulturních 

a hodnotových bariér pro občany, podnikatele a ekonomické subjekty, 

Evropu otevřenou světu, nikoli však bezbrannou vůči nelegálním aktivitám 
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 Řešení rébusu nelegálního pobytu cizinců v ČR – činnost a vize ministerstva vnitra ČR. In 
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a útokům.“299 „Evropa bez bariér“ má kromě tohoto významu však ještě 

jeden, symbolický význam – v roce 2009 si Česká republika a ostatní státy 

tzv. sovětského bloku připomněly 20 let od pádu tzv. Ţelezné opony a také 

5 let od dosud největšího rozšíření Evropské unie v roce 2004.300  

 Klíčovými tématy – prioritami - českého předsednictví byly Ekonomika, 

Energetika a Evropská unie ve světě. Nejen v těchto, ale i v dalších 

oblastech, spolupracovala Česká republika - jako předsedající země - 

s Francií a Švédskem v osmnáctiměsíčním programu tzv. trojky.301  

  

 

5.4.1 Priority českého předsednictví 

 

  V souvislosti s mottem celého českého předsednictví „Evropa bez 

bariér“ si Česká republika stanovila 5 základních oblastí své agendy, které 

podrobně rozpracovala v samostatném dokumentu Pracovní program 

českého předsednictví.  

Jedná se o: 

 „Evropa konkurenceschopná a otevřená. 

 Energetika udrţitelná a bezpečná. 

 Rozpočet pro budoucnost Evropy. 

 Evropa jako globální partner. 

 Evropa bezpečná a svobodná.“302 

Z Pracovního programu českého předsednictví vycházejí také hlavní 

cíle, které si pro toto období stanovilo Ministerstvo vnitra České republiky. 

Pod heslem „Stavíme na pevných základech“ si vytyčilo těchto 10 priorit: 
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 Pracovní program českého předsednictví. Evropa bez bariér. Praha: MVČR, 2009. [cit. 
2009-05-13]. Dostupné z:  
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 „moderní technologie, 

 ochrana dětí,  

 racionální protidrogová politika, 

 komplementární a flexibilní migrační politika, 

 schengenská spolupráce, ochrana hranic a vízová politika, 

 policejní spolupráce, 

 boj proti terorismu a organizovanému zločinu, 

 civilní ochrana, 

 agenda vnějších vztahů, 

 nový víceletý program pro oblast justice a vnitřních věcí.“303  

V prioritě nazvané Komplementární a flexibilní migrační politika se 

Ministerstvo vnitra ČR zavázalo k podpoře „vyváţeného přístupu k migrační 

politice, v níţ se vzájemně doplňuje problematika migrace a azylu.“304 

Komplementární a flexibilní migrační politika měla vzejít z diskuze zaloţené 

na reálném stavu v Evropské unii. V této oblasti se české předsednictví 

zaměřilo také na podporu legálního zaměstnání, integraci cizinců do majoritní 

společnosti a také na eliminaci nelegálního přistěhovalectví. Česká republika 

si také předsevzala další spolupráci na vytváření společného evropského 

azylového systému zejména tím, ţe by se měl zlepšit přístup k mezinárodní 

ochraně těm ţadatelům, kteří podali svou ţádost oprávněně a také by se měl 

„minimalizovat prostor“ pro zneuţití azylové procedury. Důraz byl kladen 

především na země, které sousedí s Evropskou unií na východě 

a jihovýchodě.305 

V oblasti Schengenské spolupráce, ochrany hranic a vízové politiky 

mělo dojít především k dalšímu naplnění kompenzačních opatření ve formě 

Schengenského informačního systému druhé generace, integrace Švýcarska 

do Schengenského prostoru, evaluace připravenosti Rumunska a Bulharska 

na vstup do Schengenu, přijetí Vízového kodexu, který nahradí 
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a harmonizuje legislativu v oblasti udělování víz, přijetí Vízového 

informačního systému nebo vytvoření vyváţeného modelu státních hranic.306    

 

 

5.4.2 Úspěchy českého předsednictví 

 

 České předsednictví se v oblasti azylu a migrace více neţ na 

vytváření nových programů zaměřilo na pokračování v naplňování dílčích 

kroků a programů, které jsou však neméně důleţité pro fungování této části 

agendy Evropské unie.307 

Francouzské předsednictví započalo práce na vytvoření tzv. Paktu 

o migraci a azylu, v jehoţ uvádění do praxe měla Evropská unie pod 

vedením České republiky pokračovat. Pakt o migraci a azylu je postaven na 

5 základních pilířích:  

 „legální migrace,  

 nelegální migrace,  

 ochrana hranic a Schengen,  

 azyl a  

 spolupráce se třetími zeměmi.“308 

V oblasti podpory legální migrace byla schválena směrnice o vysoce 

kvalifikovaných pracovnících (tzv. modré karty) a také byly učiněny pokroky 

v návrhu „směrnice Rady o sjednoceném postupu vyřizování ţádostí státních 

příslušníků třetích zemí o jediné povolení k pobytu a výkonu práce na území 

členského státu a o společném souboru práv pro pracovníky z třetích zemí, 

kteří oprávněně pobývají v členském státě.“309 

Pokud jde o oblast vízové politiky, došlo zde k podpisu bezvízových 

smluv mezi Evropskou unií a státy jako například Antigua a Barbuda, 

Bahamy, Mauricius, Seychely nebo Barbados a byly vytvořeny podmínky pro 

bezvízový styk se zeměmi západního Balkánu. Dále byl schválen Vízový 
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kodex, který bude zásadním dokumentem pro společnou vízovou politiku, 

a byly učiněny další kroky ke spuštění Vízového informačního systému.310  

Stěţejním bodem všech jednání v oblasti nelegální migrace bylo 

projednávání směrnice o sankcích zaměstnavatelů nelegálně pobývajících 

příslušníků třetích zemí. V průběhu českého předsednictví byla tato směrnice 

schválena.311  

České předsednictví se rovněţ podílelo na projektu Schengenského 

informačního systému druhé generace. Tzv. SIS II by měl oproti stávajícímu 

SISu fungovat na odlišné technické architektuře, měl by zahrnovat nové 

funkcionality, měl by umět pracovat s biometrickými daty a především by měl 

usnadnit výměnu dat mezi jednotlivými členskými státy.312  

V prvním pololetí roku 2009 rovněţ pokračovaly práce na budování 

druhé fáze společného evropského azylového systému. V rámci českého 

předsednictví byl projednáván tzv. první azylový balíček, který v sobě 

obsahuje novelizaci přijímací směrnice, dublinského nařízení a nařízení 

o Eurodac. Přestoţe se nepodařilo tento balíček přijmout, neboť mezi 

jednotlivými členskými státy panují neshody, české předsednictví prosadilo 

kompromisní znění uvedených evropských právních dokumentů, které se 

dále projednává.313  

 Jednou z největších akcí, která se konala v rámci českého 

předsednictví, byla ministerská konference nesoucí název „Budování 

migračních partnerství“. Na konferenci, které se zúčastnilo 50 delegací nejen 

z členských zemí Evropské unie a Schengenského prostoru, ale i z východní 

a jihovýchodní Evropy a střední Asie, bylo dosaţeno přijetí „Praţské 

společné deklarace o migraci“, která se stala součástí evropského Paktu 

o migraci a azylu.314  
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V rámci ministerské konference bylo diskutováno a následně shrnuto 

v „Praţské společné deklaraci o migraci“ těchto pět hlavních témat: 

 „Nelegální migrace: prevence a boj proti nelegální migraci.  

 Readmise, návraty a reintegrace: podpora přijetí, dobrovolných 

návratů.  

 Legální migrace: lepší řízení legální migrace s důrazem na pracovní 

migraci.  

 Integrace: další podpora integrace legálně pobývajících migrantů.  

 Migrace a rozvoj: vyuţití migrace pro rozvoj.“315  

Přijetím této deklarace byly ukončeny práce, které započaly jiţ v roce 

2005, a to schválením konceptu „Globální přístup k migraci“, který byl 

zaloţen na dialogu, spolupráci a partnerství se třetími zeměmi především 

v oblasti Afriky a Středomoří.316  V roce 2007 za německého předsednictví se 

Česká republika ujala iniciativy a podařilo se prosadit rozšíření tehdejšího 

konceptu i na země, které sousedí s Evropskou unií na východě 

a jihovýchodě. V průběhu francouzského předsednictví Česká republika 

získala pro myšlenku konání ministerské konference významné evropské 

partnery a evropské instituce.317 Této konference se proto zúčastnily 

mezinárodní a evropské organizace, které se zabývají problematikou azylu 

a uprchlictví jako například Mezinárodní organizace pro migraci, Úřad 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Mezinárodní centrum pro rozvoj 

migračních politik, Europol a další.318  

Před začátkem českého předsednictví vydal Úřad vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky několik doporučení, kterým by se měla Česká republika 

v průběhu svého předsednictví řídit. Mezi doporučeními bylo například 

projednání novelizace přijímací směrnice, dublinského nařízení a nařízení 
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o Eurodac, coţ bylo splněno ve formě tzv. prvního azylového balíčku, dále 

Úřad poţadoval vytvoření Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu 

a rovněţ konference „Budování migračních partnerství“, do které Úřad 

vkládal velká očekávání319, splnila svůj účel. 

 

 

5.4.3 Předsednictví Švédska a Španělska 

 

 Předsednictví Švédska v oblasti azylu a migrace pokračovalo v práci, 

kterou začala předešlá předsednictví a kterou to české nestihlo dokončit. 

Švédové především pokračovali na dalším naplňování společného 

evropského azylového systému, a to zejména přípravami na zvýšení 

standardů, které byly přijaty jiţ v jeho první fázi.320 

 Hlavním bodem všech jednání, v jejichţ čele Švédsko stálo, bylo přijetí 

tzv. Stockholmského programu, který navazuje na program Haagský z roku 

2004. Program byl přijat na jednání ve Stockholmu konaném ve dnech 10. - 

11. prosince 2009 a je tedy dokumentem Evropské unie pro období 2010 – 

2014, který rozpracovává oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, jejíţ částí je 

i problematika azylu a migrace.321 „Cílem Stockholmského programu je 

zajistit bezpečnější a otevřenější Evropu, kde budou lépe zajištěna práva 

občanů. Program se konkrétně zaměřuje na podporu kontroly nelegální 

imigrace, podporu mobility a legální migrace a programů cirkulární 

migrace.“322  

 Švédsko se v průběhu svého předsednictví zabývalo rovněţ otázkami 

přesídlování, kterému se věnuje jiţ několik let a na tomto poli vykazuje velmi 

dobré výsledky. Cílem Švédska je přesídlení uprchlíků z uprchlických táborů 
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mimo Evropskou unii na území členských států. V roce 2008 bylo na území 

Evropské unie přesídleno celkem 5000 uprchlíků, z toho polovina našla svůj 

nový domov právě ve Švédsku.323 Ředitel švédské Migrační sluţby tvrdí, ţe 

Švédsko má „historicky danou odpovědnost lidem pomáhat“324 a vyzývá 

všechny členské státy, aby se na přesídlovacím programu rovněţ podílely. 

Velké mnoţství z těchto uprchlíků přijalo také Německo, kde byli zvýhodněni 

především trvale nemocní lidé, oběti násilí, matky-samoţivitelky a příslušníci 

náboţenských menšin.325  

 Dne 1. ledna 2010 převzalo vedení Evropské unie Španělsko. Stejně 

jako předchozí předsedající státy si dalo za cíl další rozvoj migrační 

a azylové politiky uvnitř Unie, avšak s tím rozdílem, ţe jako první 

předsednický stát musí fungovat a své předsednictví vést v souladu 

s Lisabonskou smlouvou.326 Jako cíle si španělské předsednictví stanovilo 

„efektivní implementaci Stockholmského programu, nový víceletý program na 

rozvoj prostoru svobody, bezpečnosti a práva a také rozvoj komplexní 

evropské migrační a azylové politiky.“327  

 Během španělského předsednictví byla přijata dohoda Evropská 

migrace a azyl328, která stanovila nové výzvy a nástroje pro „vyváţenou, 

otevřenou, velkorysou a stabilní“329 společnou politiku, která pomůţe 

v integraci legálním migrantům, ale zároveň slibuje silnou ochranu hranic, 

která zamezí vstupu migrantů nelegálních. Předsednictví se rovněţ vyjádřilo 

k potřebě v poskytování podpory rezidentům legálně pobývajícím na území 

Evropské unie a také nabídlo finanční pomoc nezaměstnaným cizincům, 

která je důleţitá zvláště v době ekonomické krize.330  
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5.5 Statistika ne/udělených azylů 

 

 Dle statistiky UNHCR byla Česká republika z hlediska celkového počtu 

ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany v roce 2008 na osmnáctém místě 

ţebříčku mezi členskými zeměmi Evropské unie.331  

 Extrémní počet ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany zaznamenala 

Česká republika v roce 2001, kdy bylo evidováno celkem 18 094 osob. Od 

tohoto roku počet ţadatelů klesal, s výjimkou roku 2003, kdy o udělení 

mezinárodní ochrany poţádalo 11 400 osob. Klesající tendence z roku 2002 

a následujících let byl zapříčiněn novelou zákona o azylu, kdy byl ţadatelům 

o azyl především omezen přístup na pracovní trh, omezena moţnost 

privátního bydlení a ţadatelé také byli stimulováni, aby se nechovali 

protiprávně. Nebyla však jinak zkrácena práva ţadatelů o udělení 

mezinárodní ochrany.332  Dalším zlomovým bodem byl vstup České republiky 

do Evropské unie. Česká republika implementovala do svého právního řádu 

právo Evropské unie včetně tzv. Dublinské úmluvy, díky níţ jsou osoby 

vraceny do státu, který je povinen projednat jejich azylovou ţádost, tj. tedy 

ten, na jehoţ území vstoupí osoba jako první a zároveň tento stát uplatňuje 

Dublinskou úmluvu. V roce 2003, který, jak jiţ bylo zmíněno, tvořil výjimku 

v jinak sestupné tendenci na území České republiky v oblasti podaných 

azylových ţádostí, se náš stát potýkal s velkou migrační vlnou státních 

příslušníku Ruska čečenské národnosti. Poslední událostí, která ovlivnila 

počet ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany na našem území, byl vstup 

České republiky do Schengenského prostoru. „Institut mezinárodní ochrany 

se stal ve své podstatě jediným nástrojem, který umoţňuje průchod vnější 

schengenskou hranicí a následný pobyt na území členských států i osobám 

přicházejícím nelegálně.“ S odstupem dvou let je však nutné dodat, ţe počet 

ţadatelů je stále stabilní a nevykazuje ţádné výraznější výkyvy.333  
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V roce 2009, tak jako v předešlých letech počínaje rokem 2004, Česká 

republika zaznamenala v oblasti podaných ţádostí o udělení mezinárodní 

ochrany strmý pokles. V loňském roce tedy podalo tuto ţádost na území 

České republiky celkem 1258 osob. V porovnání s předchozími roky je to 

pokles o 24 % v roce 2008, resp. 12 % v roce 2007. Průměrně bylo tedy 

kaţdý měsíc podáno 105 ţádostí o udělení mezinárodní ochrany. 

 

 

Graf č. 2 
Převzato z: Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 
2010, s. 10. [cit. 2010-02-23]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-
2009.aspx 

 

Převládajícím znakem v oblasti azylového řízení je nárůst opakovaně 

podaných ţádostí o udělení mezinárodní ochrany. Téměř polovinu všech 

ţádosti podaly osoby, které jiţ dříve minimálně jednou ţádaly o postavení 

uprchlíka. Jednalo se tedy o osoby, u jejichţ ţádostí nebyly shledány 

relevantní důvody pro udělení mezinárodní ochrany. Ve velké většině 

případů šlo o ţadatele, kteří se prostřednictvím azylového řízení snaţili 

zlegalizovat své neregulérní postavení na území České republiky. Tyto 

účelově podávané ţádosti jsou jedním z nejčastějších důvodů pro podání 

ţádosti. 

http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
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Tento stav je způsoben tím, ţe procedurální směrnice334, která byla 

implementována do české legislativy, neukládá povinnost ţadatelům podat 

opakovanou ţádost ve věci nejdříve po dvou letech od nabytí právní moci 

zamítavého rozhodnutí. Tato skutečnost je příčinou nárůstu opakovaných 

ţádostí v roce 2009 oproti roku předešlému. V roce 2009 bylo podáno 

celkem 625 ţádostí opakovaně, tj. 49, 7 % všech ţádostí.  

První ţádosti o udělení mezinárodní ochrany podalo celkem 633 osob.  

 

 

Graf č. 3 
Převzato z: Výroční zpráva o situaci v oblasti mezinárodní ochrany na území 
ČR v roce 2009. Praha: MVČR, 2010, s. 2–4. [cit. 2010-02-23]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-983545.aspx 

  

 Pokud jde o kontinenty, ze kterých ţadatelé pocházeli, v největší míře 

je zastoupena Asie, a to 56 %, z evropských zemí zaţádalo celkem 30 % 

všech osob a z Afriky 8 %.  

 V loňském roce poţádali o udělení mezinárodní ochrany cizinci 

z celkem 60 zemí světa. Na vrcholu pomyslného ţebříčku jsou opět státní 

příslušníci Ukrajiny (203 ţadatelů), následuje Kazachstán se 186 ţadateli 

a Mongolsko se 159 ţádostmi. Další nejpočetnější skupiny ţadatelů 

                                                           
334

 Směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro řízení 
v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka. 

http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-983545.aspx
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pocházejí z Turecka, Vietnamu, Ruska, Běloruska, Sýrie a Nigérie. Celkem 

65 ţadatelů neuvedlo svou státní příslušnost.  

Zajímavý trend byl zjištěn u státních příslušníků Kazachstánu. Téměř 

90 % všech Kazachstánských ţadatelů podalo svou ţádost opakovaně, a to 

poté, co přijeli v roce 2006 do České republiky a nyní se tímto postupem 

snaţí vyřešit svůj neregulérní pobytový status.  

 K projednání azylových ţádostí je příslušné Ministerstvo vnitra, Odbor 

azylové a migrační politiky. V roce 2009 bylo Ministerstvem vnitra vydáno 

celkem 1030 rozhodnutí, z nichţ 103 případy byly rozhodnuty kladně, tedy ve 

prospěch ţadatele. Mezinárodní ochrana formou azylu byla přiznána celkem 

v 75 případech, z toho nejpočetnější skupinou (28 osob) byly důvody podle 

Úmluvy z 28. července 1951. Z politických důvodů byl azyl udělen celkem 21 

osobám. Všichni tito lidé byli státní příslušníci Myanmaru, kteří byli do České 

republiky přesídleni. Celkem devíti státním příslušníkům Ukrajiny byl azyl 

udělen z humanitárních důvodů. Sedmi osobám z Afghánistánu byl azyl 

udělen z důvodu pronásledování a dalším sedmi osobám z Kazachstánu za 

účelem sloučení rodiny.  

 

Nejčastější státní příslušnosti ţadatelů o MO v roce 2009 

 

 

Graf č. 4 
Převzato z: Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 
2010, s. 3. [cit. 2010-02-23]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-
2009.aspx 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
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 Celkem 28 ţadatelům bylo vydáno kladné rozhodnutí ve věci řízení 

o udělení mezinárodní ochrany formou doplňkové ochrany. Tato forma 

mezinárodní ochrany byla nejčastěji přiřknuta státním příslušníkům Ruska, 

Iráku (po 7 osobách) a Kuby (5 osob).335   

 Od roku 1990 bylo kladně – tedy ve prospěch ţadatele – rozhodnuto 

celkem o mezinárodní ochraně formou azylu v 3508 případech. V současné 

době pobývá na území České republiky celkem 2097 azylantů. Rozdíl mezi 

těmito jednotlivými čísly vznikl v důsledku toho, ţe některým azylantům byl 

azyl odejmut, azyl pozbyli nebo azyl zanikl z důvodu udělení státního 

občanství České republiky, úmrtí, prohlášení za mrtvého nebo vzdání se 

azylu.  

 V období od září 2006 do prosince 2009 byla doplňková ochrana 

udělena celkem 388 osobám. Ke dni 31. prosince 2009 bylo v České 

republice celkem 226 osob, které se na území zdrţují za účelem doplňkové 

ochrany. Rozdíl mezi jednotlivými daty je zapříčiněn stejnými důvody jako 

u formy azylu.336 

 Po pokusu o nelegální překročení vnější schengenské hranice na 

mezinárodním letišti Praha – Ruzyně poţádalo o udělení mezinárodní 

ochrany v přijímacím středisku celkem 106 osob, coţ je téměř 9 % ze všech 

ţadatelů. Státní příslušnosti ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany, kteří 

podali svou ţádost v přijímacím středisku v Praze – Ruzyni, téměř kopírují 

nejčetnější státní příslušnosti ţadatelů z celorepublikového hlediska.  

Největší skupinu tvoří občané Sýrie (27 osob), kteří přicestovali ve dvou 

početných skupinách v lednu roku 2009. V obou skupinách byly nezletilé děti, 

dospělí i osoby v poproduktivním věku. Tato skutečnost svědčí o tom, ţe 

v obou skupinách byli lidé navzájem si sobě blízcí a také příbuzensky spjati. 

První skupina syrských státních příslušníků přicestovala dne 12. ledna 2009 

z Káhiry a měla dále pokračovat do Curychu. Při provedené pobytové 

kontrole bylo zjištěno, ţe osoby se prokazují padělky povolení k pobytu ve 

Francii, coţ bylo důvodem pro jejich zajištění a následné správní řízení, 

                                                           
335

 Všechny informace čerpány z Výroční zpráva o situaci v oblasti mezinárodní ochrany na 
území ČR v roce 2009. Praha: MVČR, 2010, s. 2–4. [cit. 2010-02-23]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-983545.aspx 
336

 Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 2010. [cit. 2010-02-23]. 
Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/mezinarodni-ochrana-983545.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
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kterým měla být stanovena lhůta, po kterou nesmí cizinci pobývat na území 

České republiky. V průběhu správního řízení však cizinci poţádali o udělení 

mezinárodní ochrany formou azylu a následně byli umístěni do přijímacího 

střediska na mezinárodním letišti v Praze - Ruzyni.337   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
337

 O události vím z důvodu, ţe jsem toho dne vykonávala sluţbu na pozici dozorčí příletu 
Terminálu 1 mezinárodního letiště Praha – Ruzyně.  
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6 Ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany a azylanti 

v azylových zařízeních 

 

Azylová zařízení je souhrnný pojem pro objekty provozované Správou 

uprchlických zařízení (SUZ), jejichţ účelem je dle § 79 odst. 1 zákona o azylu 

poskytnout hromadné ubytování ţadatelům o udělení mezinárodní ochrany 

a azylantům za podmínek zaručujících zachování lidské důstojnosti. Pobyt 

osob v azylových zařízeních upravuje zákon o azylu v hlavě XI (§§ 79 – 84). 

 

 

6.1 Druhy azylových zařízení 

  

 V České republice jsou zřízeny tři typy středisek, kaţdé z nich slouţí 

jinému účelu a osobám v různých stádiích řízení o udělení mezinárodní 

ochrany.338   

 Do přijímacího střediska jsou osoby přijímány bezprostředně po 

projevení úmyslu poţádat o udělení mezinárodní ochrany a setrvají zde po 

dobu provedení nezbytných úkonů nebo po dobu, kterou stanoví zákon 

o azylu. Přijímací středisko umístěné v tranzitním prostoru mezinárodního 

letiště Praha – Ruzyně nelze opustit po celou dobu řízení.  

 V současné době provozuje SUZ přijímací středisko v Praze – Ruzyni 

a také v Zastávce u Brna, které bylo zřízeno po ukončení činnosti přijímacího 

střediska ve Vyšních Lhotách.  

 Dalším typem azylového zařízení je pobytové středisko. Po skončení 

všech zdravotních a identifikačních úkonů se ţadatel o udělení mezinárodní 

ochrany můţe rozhodnout, zda vyuţije jeho sluţeb nebo volí variantu 

ubytování mimo středisko, kde má větší volnost. Výjimku však tvoří ţádosti 

ţadatelů, které jsou posuzovány v souladu s Dublinským nařízením. V tomto 

případě nesmí ţadatel středisko opustit.339 V pobytovém středisku je ţadatel 

do doby, neţ rozhodnutí o jeho ţádosti nabude právní moci.340 

                                                           
338

 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 1. vyd. Praha: 
Univerzita Karlova, 2006, s. 96. 
339

 Tamtéţ, s. 96. 
340

 Ustanovení § 79 odst. 3 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.  
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 Integrační azylové středisko je posledním typem azylového střediska 

zřizované dle zákona o azylu a slouţí k přechodnému ubytování azylantů, 

tedy osob, v jejichţ azylové ţádosti bylo rozhodnuto kladně. Azylanti zde 

pobývají do doby, neţ si najdou vlastní bydlení nebo je jim prostřednictvím 

Ministerstva vnitra zajištěn nájem bytu.341  

 I přesto, ţe se jedná o zařízení, ze kterého je moţné vycházet342, jsou 

často připodobňována k tzv. totální instituci, jak ji popsal Goffman ve své 

knize Asylums. Totální instituce je definována jako „místo pobytu a práce, 

kde je velký počet umístěných jedinců na delší dobu odříznut od širší 

společnosti, společně veden a uzavřen  a kde je oficiálně řízen jejich veškerý 

ţivot“.343 

 

 

6.2 Sluţby a sociální práce v azylových zařízeních 

 

  Všichni ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany musí strávit 

v přijímacím středisku dobu nezbytnou k provedení lékařských vyšetření 

a identifikačních úkonů dle § 46 a také se musí podrobit pohovoru či několika 

pohovorům prováděných pracovníky Odboru azylové a migrační politiky MV 

ČR. Doba pobytu v přijímacím středisku je individuální,344 záleţí na době 

provádění lékařských vyšetření a úkonů, které se liší u dospělého, u dětí do 

15 ti let a u těhotných ţen. U dětí do 18 ti let věku se provádí také očkování 

na zarděnky, spalničky a příušnice.345  

 Ubytování ve středisku a další sluţby jsou bezplatné, pokud ţadatel 

o udělení mezinárodní ochrany nedisponuje takovým mnoţstvím peněţ, aby 

si tyto náklady hradil sám. Pokud to však ţadatelovy finanční a majetkové 

poměry umoţňují, je povinen hradit si pobyt zcela nebo z části. Přicestovala-

                                                           
341

 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V. Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 1. vyd. Praha: 
Univerzita Karlova, 2006, s. 96. 
342

 Kromě přijímacího střediska.  
343

 UHEREK, Z. Integrace azylantů. Výzkumná zpráva pro Úřad Vysokého komisaře OSN 
pro uprchlíky. Praha: UNHCR, 2002, s. 10. [cit. 2010-04-30]. Dostupné z: 
http://www.unhcr.cz/dokumenty/study_integrace.doc 
344

 Výjimku tvoří přijímací středisko Praha – Ruzyně, které není moţné opustit po celou dobu 
řízení o udělení mezinárodní ochrany.  
345

 Vítejte v České republice. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: 2006. [cit. 2009-08-26]. 
Dostupné z: 
http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=26&lang=cs 

http://www.unhcr.cz/dokumenty/study_integrace.doc
http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=26&lang=cs
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li osoba do České republiky na základě pozvání, hradí tyto náklady zvoucí 

osoba.346 

 Dle § 81 zákona o azylu má cizinec ubytovaný v přijímacím nebo 

pobytovém středisku právo: 

 „na bezplatné zajištění základního hygienického standardu, 

 na zajištění stravy odpovídající zásadám správné výţivy347 

a zdravotnímu stavu cizince třikrát denně, v případě dětí do 18 let 

pětkrát denně, 

 na lůţko a skříňku na uloţení osobních věcí, 

 přijímat návštěvy, 

 přijímat balíčky a peníze, 

 přijímat a na svůj náklad odesílat písemná sdělení, 

 na nepřetrţitý osmihodinový čas ke spánku.“ 

Kromě výše uvedených práv mají ţadatelé o udělení mezinárodní 

ochrany nárok také na zdravotní péči, předškolní výchovu, poskytnutí 

sociálního nebo psychologického poradenství a nabídku volnočasových 

aktivit.  

V přijímacích a pobytových střediscích jsou přítomni sociální 

pracovníci, kteří řeší aktuální sociální situaci ţadatele, pomáhají ţadatelům 

s adaptací v azylové proceduře a také připravují podmínky pro správnou 

integraci do české společnosti nebo dobrovolnou repatriaci.348  

Přijímací a pobytová střediska také nabízejí moţnost vyuţití volného 

času ţadatelům o udělení mezinárodní ochrany. Ţadatelé mohou 

navštěvovat šicí, řezbářské nebo výtvarné dílny, knihovny, čajovny, posilovny 

(pokud jsou ve středisku zřízeny). Sociální pracovníci ve střediscích 

spolupracují s nevládními organizacemi, které pro ţadatele nabízejí moţnost 

vycházek do okolí středisek, moţnost účasti na kulturních akcích a pro děti 

nabízejí například letní tábory.349   

Pro děti předškolního věku jsou v azylových zařízeních zřízena dětská 
                                                           
346

 Vítejte v České republice. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: 2006. [cit. 2009-08-26]. 
Dostupné z: 
http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=26&lang=cs 
347

 Přijímací a pobytová střediska respektují náboţenské vyznání jednotlivých ţadatelů 
o udělení mezinárodní ochrany a s tím i související omezení v konzumovaných potravinách.  
348

 Sociální práce a sluţby v azylových zařízeních. Praha: SUZ MV ČR, 2008. [cit. 2010-04-
13]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/sluzby.html 
349

 Tamtéţ.  

http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=26&lang=cs
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/sluzby.html
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centra, která suplují funkci mateřských školek. Děti školního věku navštěvují 

po absolvování kurzu českého jazyka základní školu v místě pobytového či 

integračního azylového střediska.350  

Ţadatel ubytovaný v pobytovém středisku má ještě kromě výše 

uvedených práv nárok na kapesné, které činí 16 Kč denně.  

Osoba ubytovaná v přijímacím nebo pobytovém středisku musí 

dodrţovat ubytovací řád, kde je kromě jiného stanoveno, ţe je zakázáno 

vnášet, vyrábět a konzumovat alkoholické nápoje a jiné návykové látky, dále 

osoba nesmí vyrábět nebo přechovávat věci, které by mohly být pouţity 

k ohroţení bezpečnosti osob a majetku nebo které by svým mnoţstvím nebo 

povahou mohly narušovat pořádek nebo škodit zdraví. Do přijímacího 

střediska rovněţ nesmí být vnášeno a přechováváno elektronické 

komunikační zařízení.351 Nemoţnost mít u sebe vlastní mobilní telefon je 

často terčem kritiky ze strany neziskových organizací, které pomáhají 

uprchlíkům. Tyto organizace se domnívají, ţe ţadateli je omezena moţnost 

kdykoli kontaktovat nebo být kontaktován neziskovými organizacemi, 

pobočkou úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky nebo svými 

rodinnými příslušníky. Je nutné však říci, proč k tomuto omezení vůbec 

došlo. V roce 2006 přicestovali v několika vlnách státní příslušníci Egypta 

a ţádali o udělení mezinárodní ochrany. Ţadatelů bylo tolik, ţe přijímací 

středisko v tranzitním prostoru kapacitně nestačilo, neboť bylo zamýšleno 

pouze pro 45 osob. Část Egypťanů byla tedy převezena do Vyšních Lhot 

a ve Velkých Přílepech bylo zřízeno detašované pracoviště přijímacího 

střediska, kde byla další část z nich umístěna. Krátce za sebou, v srpnu 

a září téhoţ roku, z obou azylových zařízení utekla většina ţadatelů egyptské 

státní příslušnosti ozbrojených jídelními příbory a částmi nábytku. Někteří 

z nich byli dopadeni v sousedních státech, především v Rakousku 

a Německu. Tento plánovaný a organizovaný útěk by nebylo moţné 

uskutečnit bez mobilních telefonů a pomoci zvenčí.  

S tímto názorem se kromě nevládních neziskových organizací 

                                                           
350

 Sociální práce a sluţby v azylových zařízeních. Praha: SUZ MV ČR, 2008. [cit. 2010-04-
13]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/sluzby.html 
351

 Vítejte v České republice. 3. rozšířené a doplněné vydání. Praha: 2006. [cit. 2009-08-26]. 
Dostupné z: 
http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=26&lang=cs 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/sluzby.html
http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=55&Itemid=26&lang=cs
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neztotoţňují také pracovníci Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. 

Domnívají se, ţe útěk je moţné připravit i prostřednictvím telefonních 

automatů, které jsou umístěny v kaţdém azylovém zařízení. Osoby, které 

chtějí násilně opustit středisko, si vţdy k tomu najdou prostředky, a tudíţ 

nemusí být „trestáni“ ti ţadatelé, kteří chtějí pomocí mobilního telefonu 

komunikovat s osobami, které nabízejí právní či sociální pomoc, nebo 

s osobami příbuznými či známými.352  

 

 

6.2.1 Přijímací středisko Praha – Ruzyně 

 

 Historie přijímacího střediska na mezinárodním letišti Praha – Ruzyně 

sahá aţ do roku 1991, kdy byl v jeho prostoru zřízen oddělený tranzitní 

prostor pro ubytování osob, které nesplňovaly podmínky pro vstup do České 

republiky. 1. února 2002 bylo v souladu se zákonem o azylu otevřeno 

přijímací středisko, jehoţ prostory a zařízení se však v průběhu času staly 

nevyhovujícími. Proto bylo v roce 2006 na terminálu 2 otevřeno moderní 

přijímací středisko, které pojme aţ 45 ţadatelů o udělení mezinárodní 

ochrany.353   

 Kromě sluţeb popsaných výše funguje v přijímacím středisku Praha – 

Ruzyně také projekt nazvaný „Právní a zdravotní pomoc vybraným 

kategoriím ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany“. Do projektu jsou 

zapojeni ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany s důvodnými azylovými 

ţádostmi a také ţadatelé, kteří patří mezi zranitelné skupiny lidí jako 

například váleční uprchlíci, oběti mučení a obchodu s lidmi, staré osoby, 

samotné ţeny, rodiče samoţivitelé s nezletilými dětmi. Těmto osobám je 

nabídnuta sociálně právní, psychologická či jazyková pomoc za přítomnosti 

tlumočníka. U vybraných osob se bude pracovat také na sniţování dopadů 

z proţitých traumat.354    

                                                           
352

 Z rozhovoru s Miroslavem Jurmanem, projektovým konzultantem Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, uskutečněného dne 3. 5. 2010. 
353

 Azylová zařízení – přijímací středisko Praha – Ruzyně. Praha: SUZ MV ČR, 2008. [cit. 
2010-04-13]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/ruzyne.html 
354

 Právní a zdravotní pomoc vybraným kategoriím ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany. 
Hostis. Čtvrtletník zaměřený na problematiku uprchlictví, azylu a s tím související ochrany 
lidských práv. 2008, roč. 1, č. 2, s. 17. [cit. 2009-08-26]. Dostupné z: 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/ruzyne.html


 

 103 

 Se Správou uprchlických zařízení v Praze - Ruzyni spolupracuje 

Sdruţení Česká katolická charita a také Arcidiecézní Charita Praha, která 

poskytuje zde ubytovaným osobám „právní poradenství a zajišťuje 

volnočasové aktivity, současně 2x týdně zajišťuje bezplatný výdej ošacení, 

obuvi a drobných hygienických potřeb.“355 

 O psychologickou a právní pomoc mohou osoby pobývající 

v přijímacím středisku poţádat Organizaci pro pomoc uprchlíkům a také 

Poradnu pro uprchlíky.  

 V současné době356 pobývá v přijímacím středisku Praha – Ruzyně 

celkem 7 ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany – z toho 4 státní příslušníci 

Mongolska a po jednom státním příslušníkovi z Vietnamu, Demokratické 

republiky Kongo a Pákistánu.  

 

 

6.3 Integrace azylantů do majoritní společnosti 

 

 Ve státech Evropské unie ţije velké mnoţství cizinců, mezi nimiţ jsou 

samozřejmě také uprchlíci. Záleţí ovšem na jednotlivých státech, kolika 

cizincům, resp. uprchlíkům udělí na svém území pobytový status. 

V některých členských či přidruţených státech Evropské unie je počet cizinců 

s povoleným pobytem dokonce tak vysoký, ţe přesahuje jednu třetinu všech 

osob na území státu. Například v roce 1995 byl podíl z cizinců na celkové 

populaci v Lichtenštejnsku 38,1 %, v Lucembursku 33, 4 %, ve Švýcarsku 

18,9 %, v Belgii a Německu 9 %.357 Ukazuje se, ţe Evropská unie je 

skutečně oblastí, kam směřují cizinci z celého světa, aby našli nový domov. 

Proto je třeba napříč Evropou a politickým spektrem vytvářet předpoklady ke 

společné integrační politice.358  

                                                                                                                                                                     

http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=61&la
ng=c 
355

 Azylová zařízení – přijímací středisko Praha – Ruzyně. Praha: SUZ MV ČR, 2008. [cit. 
2010-04-13]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/ruzyne.html 
356

 Tj. ke dni 20. 4. 2010.  
357

 WOLLENSCHLÄGER, M. Asylum and Integration in Member States of the EU. 1. ed. 
Berlin: BWV, 2003, s. 17. 
358

 Tamtéţ, s. 17.  

http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=61&lang=c
http://www.opu.cz/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=61&lang=c
http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/ruzyne.html
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 Na území České republiky ţije v současné době 431 587 cizinců359, 

z nichţ 2097 osobám byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu a 226 

osobám mezinárodní ochrana formou doplňkové ochrany.360 Proto je nutné, 

aby tyto osoby měly ve sféře hospodářské, sociální a kulturní stejné 

moţnosti jako občané České republiky.361 „V obecné rovině lze integraci 

cizinců vymezit jako proces, v jehoţ průběhu dochází ke sjednocování 

domácího obyvatelstva a přistěhovalců v jednu společnost. Jedná se 

o proces dvoustranný, který vyţaduje přizpůsobování ze strany cizinců na 

straně jedné a vytvoření podmínek pro integraci cizinců v přijímající 

společnosti na straně druhé.“362  

 Osoby, které přijdou do České republiky za účelem získaní 

mezinárodní ochrany, se kromě jiného chtějí začlenit do české společnosti 

a necítit se zde jako cizinci.363  Úspěšná integrace azylantů (a všech dalších 

cizinců) je však závislá na postojích většiny společnosti, především na 

schopnosti přijmout odlišnosti a zájmu poznávat nové. Příchozí však musí 

přijmout hodnoty české společnosti a její legislativu, na oplátku nám mohou 

poskytnout rozšíření kulturních obzorů, nové myšlenkové proudy nebo 

nabídnout své kulinářské umění. „Sdílení různých kultur a dovedností ve 

vzájemné úctě a pochopení je nejlepší cestou k vytvoření svobodné, 

harmonické, prosperující a tolerantní společnosti.“364
   

 Jak jiţ bylo zmíněno, na úspěšné integraci azylantů závisí také postoje 

majoritní společnosti k příchozím. Centrum pro výzkum veřejného mínění 

provedlo v roce 2008 výzkum nazvaný „Postoje české veřejnosti k cizincům“, 

jehoţ účelem bylo zjistit, zda by cizinci měli mít moţnost pobývat zde 

dlouhodobě a trvale, zda by se tito cizinci měli přizpůsobovat našim 

zvyklostem, jestli jejich přítomnost představuje problém a jak by mělo být 
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 Stav ke dni 28. 2. 2010. Počet cizinců v ČR. Praha: ČSÚ, 2010. [cit. 2010-04-18]. 
Dostupné z: http://czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_pocet_cizincu 
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 Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 2010. [cit. 2010-02-23]. 
Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx 
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 Koncepce integrace cizinců. [cit. 2010-04-08]. Dostupné z: 
http://czso.cz/csu/cizinci.nsf/kapitola/ciz_publikace 
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 Tamtéţ.  
363

 KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Deník migranta, migrantky. Praha: EKS, 2009, s. 15. [cit. 
2009-08-26]. Dostupné z: http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193949 
364

 Kampaně a projekty. Uprchlíci v ČR. Praha: Amnesty International, 2007. [cit. 2009-08-
26]. Dostupné z: http://www.amnesty.cz/kampane-projekty/Uprchlici-v-CR/ 
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přistupováno k jejich zaměstnávání. Tazatelé chtěli rovněţ zjistit, zda by 

podle občanů měla Česká republika přijímat uprchlíky. Ve výzkumném 

šetření bylo dotázáno celkem 1028 respondentů starších 15 let.365 Na 

otázku, zda by měla Česká republika přijímat uprchlíky, odpověděli 

respondenti takto366:  

 2005 2008 

měla by přijímat všechny   4 6 

měla by přijímat jen některé  68 72 

neměla by vůbec přijímat  21 16 

neví   7  6 

  

V porovnání s výzkumem z února 2005 mírně poklesl podíl těch, kdo 

si myslí, ţe by ČR vůbec neměla přijímat uprchlíky, coţ je v souladu 

s trendem zvyšující se otevřenosti vůči cizincům.367 

K zajištění lepší integrace cizinců do české společnosti vydává Česká 

republika strategické a koncepční dokumenty např. Lokální strategie 

integrace cizinců v ČR368, Koncepce integrace cizinců369 nebo pro azylanty 

Státní integrační program.  

 

 

6.3.1 Státní integrační program 

 

 V oblasti zajištění bydlení, výuky českého jazyka a uplatnění na trhu 

práce pomáhá azylantům a osobám poţívajícím doplňkové Státní integrační 

program.370  

                                                           
365

 ČERVENKA, J. Postoje české veřejnosti k cizincům. Praha: CVVM, 2008. [cit. 2009-05-
29]. Dostupné z: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100779s_ov80429.pdf 
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 Údaje jsou v procentech. K porovnání je zobrazen výsledek z výzkumu provedeného 
v roce 2005.  
Tabulka převzata z ČERVENKA, J. Postoje české veřejnosti k cizincům. Praha: CVVM, 
2008. [cit. 2009-05-29]. Dostupné z: 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100779s_ov80429.pdf 
367

 Tamtéţ.  
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 Dostupné z: http://www.vupsv.cz 
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 Dostupné na: http://www.cizinci.cz/files/clanky/324/KIC_aktualizovana.pdf 
370

 Integrace azylantů. Praha: MVČR, 2008. [cit. 2010-04-08]. Dostupné z: 
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 Státní integrační program je legislativně zakotven v zákoně o azylu 

(§§ 68 – 70) a je hrazen z rozpočtu České republiky371. Na naplňování tohoto 

programu se podílí především Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci 

s nestátními neziskovými organizacemi jako například Poradna pro integraci, 

Sdruţení občanů zabývajících se emigranty, Charita Česká republika, 

Diakonie Českobratrské církve, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Centrum 

pro integraci cizinců Poradna pro uprchlíky či Asociace uprchlíků v České 

republice.372 

 Získání znalostí českého jazyka realizuje Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy formou bezplatných kurzů. Nabídku kurzů učiní 

ministerstvo azylantovi nebo osobě poţívající mezinárodní ochrany 

nejpozději 60 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí u udělení azylu 

nebo doplňkové ochrany.373 Časová dotace kurzu byla zvýšena ze 150 hodin 

na celkem 600 hodin.374 Z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, 

poloţky Prostředky na zabezpečení uprchlíků a přesídlenců, pro 

zabezpečení integrace azylantů a osob poţívajících doplňkové ochrany měly 

být v roce 2007 uvolněny finanční prostředky ve výši 4,6 mil. Kč.375 

 Zajištění bydlení realizují krajské úřady formou jednorázové nabídky 

bydlení azylantovi z prostředků státu. Výši prostředků stanoví vláda pro 

jednotlivé kraje na základě procentních kvót.376 Azylanti mohou vyuţít sluţeb 

Integračních azylových středisek, coţ jsou zařízení Ministerstva vnitra ČR 

provozovaná Správou uprchlických zařízení.377 Osoby s uděleným azylem 

zde mají k dispozici samostatné bytové jednotky velikosti 1+0 aţ 2+1, ve 

kterých platí nájem a poplatky za sluţby. Během pobytu v integračních 

azylových střediscích by se klienti měli intenzivně věnovat kurzu českého 
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 V roce 2007 bylo vyčleněno na Státní integrační program v oblasti bydlení celkem 18 mil. 
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roce 2007. 
372
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jazyka, aktivnímu hledání trvalého bydlení v jimi zvoleném regionu a zajištění 

zaměstnání.378 

 Azylanti mohou zvolit rovněţ bydlení v soukromí, přičemţ mohou 

vybírat ze tří variant: 

 varianta č. I - moţnost získat, s finančním přispěním státu, nájemní byt 

v majetku obce, 

 varianta č. II A - moţnost získat státní příspěvek na úhradu čistého 

nájemného, nebo jeho části, 

 varianta č. II B - moţnost provádět úhradu pobytu v zařízeních 

sociálních sluţeb.379 

Jednotlivé varianty, podmínky pro přiznávání poskytování dotací 

obcím poskytujících bydlení azylantům v obecních bytech a postupy, jak 

dotace získat, rozpracovává Usnesení vlády České republiky o zabezpečení 

integrace azylantů a osob poţívajících doplňkové ochrany v konkrétním roce. 

 

 

6.4 Dobrovolná repatriace 

 

 Dobrovolnou repatriaci upravuje zákon o azylu ve svém § 54a: 

„(1) Ministerstvo můţe nést, je-li to ve veřejném zájmu, náklady 

spojené s dobrovolným návratem 

a) cizince, který nepodal ţádost o udělení mezinárodní ochrany ve lhůtě 

podle § 10, na základě jeho písemné ţádosti podané v průběhu této lhůty, 

b) ţadatele o udělení mezinárodní ochrany na základě jeho písemné ţádosti, 

nebo  

c) cizince na základě jeho písemné ţádosti podané po dobu běhu lhůty 

k podání ţaloby proti rozhodnutí ministerstva, do 7 dnů po nabytí právní moci 

rozhodnutí o ţalobě proti rozhodnutí ministerstva, po dobu běhu lhůty 

k podání kasační stíţnosti, v průběhu řízení o kasační stíţnosti nebo do 24 

hodin po nabytí právní moci rozhodnutí o kasační stíţnosti do země původu 
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 Integrace azylantů. Praha: MVČR, 2008. [cit. 2010-04-08]. Dostupné z: 
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nebo do jiného státu. 

 (2) Na cizince, který podal ţádost o dobrovolný návrat, se pro účely 

poskytování zdravotní péče, ubytování, stravy a jiných nezbytných sluţeb 

hledí jako na ţadatele o udělení mezinárodní ochrany, a to do doby 

vycestování nebo do doby oznámení ministerstva o tom, ţe ministerstvo 

náklady spojené s dobrovolným návratem neuhradí.“ 

 Z výše uvedeného tedy plyne, ţe pokud se neúspěšný ţadatel 

o udělení mezinárodní ochrany rozhodne vrátit zpět do země svého původu, 

je mu zaplacena cesta a do doby neţ odcestuje se na něj hledí jako na 

ţadatele o udělení mezinárodní ochrany.   

 Dobrovolná repatriace je jedním z programů Správy uprchlických 

zařízení, kdy je neúspěšným ţadatelům o udělení mezinárodní ochrany 

poskytnut důstojný odchod z azylové procedury. Zároveň je kladen důraz 

rovněţ na prevenci, kdy je tímto programem předcházeno propadu ţadatele 

do ilegality, která můţe mít později souvislost s kriminalitou či ostatními 

sociálně patologickými jevy.380  

 Při těchto dobrovolných návratech je velmi důleţitá práce Mezinárodní 

organizace pro migraci (IOM). Na projektech dobrovolných repatriací nebo 

projektech dobrovolného návratu cizinců, ať uţ legálně či nelegálně 

pobývajících, spolupracuje Mezinárodní organizace pro migraci s Odborem 

azylové a migrační politiky MV, Správou uprchlických zařízení a také Sluţbou 

cizinecké policie. V případě dobrovolných repatriací pracovníci IOM zajišťují 

pro repatriované osoby letenky, asistenci na letišti při odletu a dokonce 

asistenci na letišti při tranzitu.381  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
380

 Sociální práce a sluţby v azylových zařízeních. Praha: SUZ MV ČR, 2008. [cit. 2010-04-
13]. Dostupné z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/sluzby.html 
381

 Národní plán řízení ochrany státních hranic České republiky. Praha: MV, 2006. Staţeno 
z intranetových stránek Ředitelství sluţby cizinecké policie, Oddělení analýzy rizik. 

http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/ministerstvo/suz/sluzby.html
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7 Otázky a odpovědi 

 

 Výsledkem diplomové práce je zodpovězení otázek, které byly 

vytyčeny v samém začátku práce a také analýza zmíněných okruhů, kterých 

se otázky týkaly. 

 

 

7.1 Odpovědi dotázaných institucí 

 

 V průběhu práce byly také zjišťovány názory expertů pracujících 

s uprchlíky, a to formou individuálních hloubkových rozhovorů. Rozhovory 

byly zaměřeny především na současnou situaci v oblasti azylové politiky 

v České republice z hlediska harmonizace práva Evropské unie nebo 

spravedlivého a jednotného posuzování azylových ţádostí. Dále byla 

zjišťována motivace a odůvodněnost ţádostí osob, které usilují o udělení 

mezinárodní ochrany. Rovněţ byli experti dotazováni na ţivot ţadatelů 

v azylových zařízeních a integraci azylantů do majoritní společnosti. Zmíněna 

byla také problematika regularizací či dobrovolných repatriací.  

 O rozhovor byli poţádáni pracovníci Odboru azylové a migrační 

politiky Ministerstva vnitra ČR, Správy uprchlických zařízení Ministerstva 

vnitra ČR, Mezinárodní organizace pro migraci, Úřadu vysokého komisaře 

OSN pro uprchlíky a nevládních neziskových organizací Organizace pro 

pomoc uprchlíkům, Sdruţení pro integraci a migraci (dříve Poradna pro 

uprchlíky) a Centrum pro integraci cizinců.  

K řízení o udělení mezinárodní ochrany a k řízení o odnětí azylu nebo 

doplňkové ochrany je příslušné Ministerstvo vnitra.382 Za tímto účelem bylo 

v rámci Odboru azylové a migrační politiky MV zřízeno Oddělení mezinárodní 

ochrany, které kromě výše zmíněného „vydává závazná stanoviska 

k otázkám existence důvodů znemoţňujících vycestování v rámci řízení 

o správním vyhoštění a zajišťuje aplikaci Úmluvy o právním postavení osob 

bez státní příslušnosti.“383  

                                                           
382

 Ustanovení § 8 z. č. 325/1999 Sb., o azylu.  
383

 Mezinárodní ochrana. Praha: MVČR, 2010. [cit. 2010-04-13]. Dostupné z: 
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 Na základě těchto skutečností a posouzení kompetencí bylo Oddělení 

mezinárodní ochrany poţádáno o poskytnutí rozhovoru. Ţádosti však nebylo 

vyhověno.384  

 Odpovědi na otázky, které spadají do kompetence Správy 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, poskytl Mgr. Petr Pondělíček, 

vedoucí oddělení styku s veřejností.  

 Z mezinárodních organizací pracujících s uprchlíky byly dotázány 

Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, kde odpovídal projektový 

konzultant Mgr. Miroslav Jurman, a Mezinárodní organizace pro migraci, kde 

odpovědi poskytla Mgr. Markéta Hartmanová.  

 Z nevládních neziskových organizací byly osloveny Organizace pro 

pomoc uprchlíkům, kde interview poskytl ředitel JUDr. Martin Rozumek, 

a Sdruţení pro integraci a migraci, kde byla dotázána její programová 

ředitelka Mgr. Pavla Burdová Hradečná. Kromě těchto organizací bylo 

dotázáno také Centrum pro integraci cizinců, kde však na ţádost o provedení 

rozhovoru nikdo nereagoval.  

 Informace, které byly od expertů získány pomocí polostrukturovaných 

rozhovorů, byly zaimplementovány do textu předchozích kapitol a zároveň 

hrály také roli verifikátorů při odpovědích na cílové otázky.  

 

 

7.2 Cílové otázky a odpovědi 

 

 Jaká je situace v České republice v oblasti azylové politiky? 

 

Gestorem v oblasti mezinárodní migrace a mezinárodní ochrany je 

Ministerstvo vnitra České republiky. V rámci ministerstva odpovídá za úroveň 

legislativně-koncepční, analytickou, ale i realizační v oblasti azylu a migrace 

Odbor azylové a migrační politiky.385 V zákonech České republiky, tedy 

                                                                                                                                                                     

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-mezinarodni-
ochrana.aspx 
384

 Vedoucí oddělení Mezinárodní ochrany OAMP MVČR Mgr. et Bc. Kateřina Stehlíková se 
domnívala, ţe výpovědi by byly pouze vyjádřením jejího osobního názoru a pro tuto práci by 
neměly dostatečnou výpovědní hodnotu.   
385

 Migrační a azylová politika České republiky. Praha: MVČR, 2009. [cit. 2009-05-13]. 
Dostupné z: 

http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-mezinarodni-ochrana.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-pro-verejnost-informace-pro-cizince-mezinarodni-ochrana.aspx
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především v zákoně o pobytu cizinců na území ČR a v zákoně o azylu, je 

stanovena působnost ministerstva, resp. odboru azylové a migrační politiky. 

Do oblasti působnosti tedy spadá mezinárodní migrace, azyl a ochrana 

cizinců či osob bez státní příslušnosti, dále také problematika ochrany 

státních hranic, vstupu a pobytu cizinců na území ČR a koordinace 

schengenské spolupráce. Odbor se také podílí na přípravě a realizaci 

projektů zaměřených zejména na „prevenci nelegální migrace, stabilizaci 

uprchlíků v krizových oblastech, reintegraci neúspěšných a potenciálních 

ţadatelů o azyl a pomoc při vytváření azylové infrastruktury“.386  

Pod odbor azylové a migrační politiky také přešly některé „nepolicejní“ 

činnosti Policie ČR, a to především celá agenda trvalých pobytů.387 Tím 

dojde ke vzniku jediného orgánu, který bude rozhodovat ve všech věcech 

týkajících se dlouhodobých i trvalých pobytů, včetně trvalých pobytů 

udělovaných azylantům. Posílí se ještě více moc „impéria“, které jiţ 

v současnosti má více zaměstnanců neţ celé Ministerstvo spravedlnosti 

České republiky.388  

Zaměstnanci Odboru azylové a migrační politiky jsou (budou) ovlivněni 

jednotnou politikou a jednotným názorem (z vyšších míst) v posuzování 

ţádostí, a to jak dlouhodobě či trvale usídlených cizinců, tak také ţadatelů 

o udělení mezinárodní ochrany.  

Jednou ze zásad, které přijala Vláda ČR v usnesení ze dne 13. ledna 

2003, je: „Migrační politika státu neklade překáţky legální migraci 

a podporuje imigraci, která je pro stát a společnost v dlouhodobé perspektivě 

přínosná“.389 Přijímání uprchlíků, tedy osob, které mají skutečné azylové 

důvody, je z dlouhodobé perspektivy pro společnost přínosné. Ať uţ 

z hlediska humánního a humanitárního, kdy můţe Česká republika udělat 

                                                                                                                                                                     

http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx 
386

 Odbor azylové a migrační politiky. Praha: MVČR, 2009. [cit. 2009-05-13]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx 
387

 K 1. lednu 2009 přešla pod Odbor azylové a migrační politiky agenda trvalých pobytů, 
k 1. lednu 2013 se plánuje i přesun agendy dlouhodobých pobytů (a moţná i zánik Sluţby 
cizinecké policie). Viz Migrační a azylová politika České republiky. Praha: MVČR, 2009. [cit. 
2009-05-13]. Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-
republiky-470144.aspx 
388

 Informace o počtu zaměstnanců sdělil JUDr. Martin Rozumek při rozhovoru 
uskutečněném dne 21. 4. 2010. 
389

 Zásady politiky vlády v oblasti migrace cizinců. Praha: MVČR, 2009. [cit. 2009-05-13]. 
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/zasady-politiky-vlady-v-oblasti-migrace-cizincu.aspx 

http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-470144.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/zasady-politiky-vlady-v-oblasti-migrace-cizincu.aspx
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něco pro osoby, které si zaslouţí lidský přístup a porozumění, nebo 

z hlediska demografického či ekonomického.  

Zřejmě je trendem v azylové politice všude v Evropské unii příliš 

nevyčnívat a nebýt pro prchající osoby atraktivnější neţ ostatní země.390 

Česká republika se svou restriktivní391 azylovou politikou také snaţí 

demotivovat potenciální ţadatele o udělení mezinárodní ochrany. Mnoho 

z ţadatelů ani neví, kam směřuje jejich cesta. Mnoho z nich si Českou 

republiku pro svůj další ţivot nevybere s určitým záměrem. Dostanou se zde 

náhodou.392 

O tom, ţe přístup České republiky v oblasti azylové politiky je 

restriktivní, je moţné se přesvědčit ze statistik, které ukazují, kolik osob 

z celkového počtu ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany, mezinárodní 

ochranu skutečně získalo. V roce 2009 bylo podáno celkem 1258 ţádostí 

o mezinárodní ochranu, z toho ve 103 případech bylo rozhodnuto kladně. 

Celkem 75 osob získalo mezinárodní ochranu formou azylu a 28 osob 

získalo niţší formu ochrany, tedy tzv. doplňkovou ochranu.393 Z výše 

uvedeného tedy plyne, ţe mezinárodní ochrana byla udělena necelým 10 % 

ţadatelů. 

V roce 2009 byla Česká republika v rámci Evropské unie na 

osmnáctém místě v počtu všech podaných ţádostí. Pokud by byla Česká 

republika posuzována pouze v rámci zemí, které přistoupily do Evropské unie 

společně s ní, řadila by se počtem podaných ţádostí o udělení mezinárodní 

ochrany na druhé místo hned za Polsko.394   

                                                           
390

 Na této myšlence se shodli rovněţ všichni dotázaní experti.  
391

 Z rozhovoru s Pavlou Burdovou Hradečnou, programovou ředitelkou Sdruţení pro 
integraci a migraci, uskutečněného dne 5. 5. 2010. 
392

 KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Diskriminace azylantů a azylantek v ČR z genderové 
perspektivy. Fakta a doporučení. 1. vyd. Praha: Evropská kontaktní skupina, 2008 nebo 
KRCHOVÁ, A., VÍZNEROVÁ, H. Deník migranta, migrantky. Praha: EKS, 2009. [cit. 2009-
08-26]. Dostupné z: http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193949 
393

 Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 2010. [cit. 2010-02-23]. 
Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx 
394

 Nejvíce azylantů má v EU Francie. ČR republika patří počtem azylantů na druhé místo 
mezi novými zeměmi EU ze střední a východní Evropy. [cit. 2009-05-29]. Dostupné z: 
http://zahranicni.ihned.cz/1-10086660-17583160-H00000_d-00 

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2193949
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx
http://zahranicni.ihned.cz/1-10086660-17583160-H00000_d-00
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V Německu, které má podobné geografické podmínky jako Česká 

republika395 a i přesto přijímá uprchlíky více neţ Česká republika, byl 

spočítán koeficient počtu ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany k počtu 

občanů na 0,2. Stejného koeficientu bylo dosaţeno i u České republiky, jak 

dokládá příloha č. 4.396  

 

 

 Jak ovlivnil vstup České republiky do Evropské unie vnitrostátní azylovou 

politiku zejména s ohledem na Společný evropský azylový systém? 

 

Společný evropský azylový systém je ústředním tématem azylové 

politiky uskutečňované v rámci Evropské unie.397 Jeho cílem je vytvořit 

„jednotnou oblast ochrany pro uprchlíky, jeţ by vycházela z úplného 

a neomezeného uplatňování Ţenevské úmluvy a ze společných 

humanitárních hodnot, které sdílejí všechny členské státy.“398 

Tento sloţitý proces slaďování probíhá ve dvou fázích. V první fázi 

budování Společného evropského azylového systému došlo k přijetí 

minimálních standardů399, ve druhé fázi, která má být dokončena do konce 

roku 2012, by mělo být pokračováno v postupném zvyšování dosaţených 

standardů.400   

Problém se naskýtá jiţ při snaze o vysvětlení samotného pojmu 

standard. Český ekvivalent pro výraz standard je jiný při posuzování 

kvalifikační směrnice a jiný při posuzování procedurální směrnice. 

V anglických verzích obou směrnic se stále hovoří o standards, české znění 

                                                           
395

 Pokud jde o geografickou polohu v rámci Evropské unie, resp. Schengenského prostoru. 
Kromě vnější schengenské hranice na mezinárodních letištích má Německo také vnější 
schengenskou hranici mořskou, na které však, z geografických důvodů, není teoreticky 
moţné zaznamenat ţadatele o udělení mezinárodní ochrany jako je tomu například u Itálie, 
Malty, Španělska či Portugalska.  
396

 Atlas über Migration, Integration und Asyl. Bundesamt für Migration und Flüchtinge, 2008, 
s. 77.   
397

 Společný evropský azylový systém. Praha: MVČR, 2008. [cit. 2009-05-13] Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/spolecny-evropsky-azylovy-system.aspx 
398

 Zelená kniha o budoucím společném evropském azylovém systému. Brusel: Evropská 
komise, 2007. [cit. 2009-05-13]. Dostupné z:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:CS:HTML 
399

 Společný evropský azylový systém. Praha: MVČR, 2008. [cit. 2009-05-13] Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/spolecny-evropsky-azylovy-system.aspx 
400

 PIKNA, B. Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva (prizmatem Lisabonské 
smlouvy). 1. vyd. Praha: Linde, 2010, s. 149. 

http://www.mvcr.cz/clanek/spolecny-evropsky-azylovy-system.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0301:FIN:CS:HTML
http://www.mvcr.cz/clanek/spolecny-evropsky-azylovy-system.aspx
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kvalifikační směrnice však pouţívá výraz poţadavek a procedurální směrnice 

operuje s pojmem norma. Z výše uvedeného tedy plyne, ţe české znění 

směrnic vykazuje známky nejednotnosti a nesoudrţnosti právních textů. Čím 

je tento stav způsoben? Chybí zde jednotné chápání a porozumění 

společného evropského azylového systému a jeho struktury? Do budoucna 

není moţné překládat směrnice, na kterých se dohodla celá Evropská unie, 

tak, jak se to hodí České republice. Je nutné dodrţovat přesný překlad 

odborných výrazů a respektovat tak vazby v rámci celého společného 

evropského azylového systému, který má představovat jeden celek.401 

Výraz standard se v směrnicích společného evropského azylového 

sytému objevuje vţdy v páru s výrazem minimální.402 Minimální znamená 

tedy nejmenší nebo nejniţší.    

Jednotlivé členské státy Evropské unie jsou schopny shodnout se 

pouze na těchto „minimálních standardech“. Před vstupem České republiky 

do Evropské unie a tedy i před připojením se ke společnému evropskému 

azylovému systému měla Česká republika tyto standardy nastaveny výš, neţ 

je tomu nyní. Avšak právě v důsledku harmonizace a sjednocování všech 

standardů byly i tyto sníţeny.403  

Cílem harmonizačního procesu uvnitř Evropské unie mělo být posílení 

ochrany uprchlíků nejen v Evropě, ale také globálně jako příklad pro všechny 

ostatní státy.404Procedurální směrnici, která stanoví minimální normy pro 

řízení v členských státech o přiznávání a odnímání postavení uprchlíka, 

musely jednotlivé členské státy transponovat do svých právních řádů. 

Jednotlivé členské státy si však přizpůsobily standardy405 tak, aby odpovídaly 

jejich národní legislativě a praxi.406   

 

 

                                                           
401

 JÍLEK, D. Procedurální směrnice a její minimální standardy. In  Společný evropský 
azylový systém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 10-14.  
402

 Tamtéţ, s. 9. 
403

 Z rozhovoru s Miroslavem Jurmanem, projektovým konzultantem Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, uskutečněného dne 3. 5. 2010. 
404

 SKALKOVÁ, M. Postoj UNHCR k procedurální směrnici. In Společný evropský azylový 
systém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 46. 
405

 Právě díky nejniţší moţné míře nastavení zmíněných standardů.  
406

 SKALKOVÁ, M. Postoj UNHCR k procedurální směrnici. In Společný evropský azylový 
systém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 47. 
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 Jak sloţité je v porovnání s ostatními členskými státy Evropské unie získat 

v České republice kladné rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany? 

 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, Česká republika je součástí společného 

evropského azylového systému, a proto by všechny ţádosti, které jsou 

v rámci Evropské unie podány, měly být posuzovány dle jednotného klíče. 

K tomuto však nedochází a jednotlivé státy se dále řídí dle svých 

vnitrostátních právních úprav, navzdory tomu, ţe do nich musely 

transponovat směrnice společného evropského azylového systému.  

Praxe se často setkává s argumentem, „ţe členské země nemohou 

zavést a uplatňovat vyšší standardy neţ jsou standardy v sousedních 

zemích, aby nedocílily toho, ţe se ţadatelé budou snaţit přednostně ţádat 

o azyl na jejich území z důvodu příznivějšího zacházení, které poskytují.“407 

V důsledku harmonizace azylových politik jednotlivých členských států 

by se dalo očekávat, ţe šance získat mezinárodní ochranu bude ve všech 

státech stejná. Například v roce 2004 vyhovělo Rakousko téměř polovině 

svých ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany. Naproti tomu v Řecku získalo 

azyl pouze 0,3 % ţadatelů. Tento stav není způsoben tím, ţe by do 

Rakouska přicházeli lidé s odůvodněnými ţádostmi a do Řecka naopak ti, 

kteří azylově relevantní důvody nemají. „Rozdílné posuzování ţádostí je 

dáno skutečnými nedostatky v národních azylových řízeních.“408 

Obdobná je situace i v České republice. Systém myšlení je nastaven 

tak, aby pracovníci Odboru azylové a migrační politiky, kteří jako jediní 

mohou rozhodnout o udělení mezinárodní ochrany, posuzovali tyto ţádosti 

přísněji, neţ by si osoby hledající ochranu v České republice zaslouţily.  

Odbor azylové a migrační politiky MV tedy nejprve shledá, ţe většina 

osob nemá oprávněné důvody k získaní mezinárodní ochrany, a teprve pak 

hledá osoby, které by důvody dle zákona o azylu mít mohly. Postup by však 

měl být opačný: nejprve by mělo dojít k důvěře v to, ţe osoby skutečně 

                                                           
407

 SKALKOVÁ, M. Postoj UNHCR k procedurální směrnici. In Společný evropský azylový 
systém: procedurální směrnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 47. 
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hledají v České republice ochranu před pronásledováním409 a teprve poté 

selektovat osoby, které azylové důvody nemají.410  

Do doby neţ se zlepší kvalita rozhodování411 ze strany pracovníků 

Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR nebude situace 

v oblasti posuzování ţádostí o udělení mezinárodní ochrany lepší. Další věcí 

je, ţe Ministerstvo vnitra svá rozhodnutí neodůvodňuje412, a proto není 

moţné objektivně posoudit, zda rozhoduje spravedlivě či ne.413   

 

 

 Jaké jsou podmínky pro ţivot ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany, 

příp. azylantů v azylových zařízeních? 

 

Azylová zařízení (tedy přijímací a pobytová střediska pro ţadatele 

o udělení mezinárodní ochrany a integrační azylová střediska pro azylanty) 

slouţí k hromadnému ubytování těchto osob za podmínek zaručující 

zachování lidské důstojnosti.  

Podle všech dotázaných expertů není moţné ţít v azylových 

zařízeních plnohodnotný ţivot. Někteří414 dokonce přirovnávají azylová 

zařízení k pionýrským táborům nebo dokonce k absolvování základní 

vojenské sluţby.  

Na druhou stranu je nutné říci, ţe v těchto zařízeních ţadatelé 

o mezinárodní ochranu (příp. azylanti) stráví pouze přechodnou dobu. Tato 

doba je pak v přijímacích a pobytových střediscích vymezena délkou řízení 

o udělení mezinárodní ochrany. Pokud by řízení o udělení mezinárodní 

ochrany bylo efektivnější a rychlejší, ţadatelé by nemuseli tolik času strávit 

v podmínkách, které jsou dle vyjádření neziskových organizací pracujících 

s uprchlíky nedůstojné.  

                                                           
409

 S výjimkou osob, které podávají ţádost o udělení mezinárodní ochrany opakovaně.  
410

 Z rozhovoru s Miroslavem Jurmanem, projektovým konzultantem Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, uskutečněného dne 3. 5. 2010. 
411

 Z rozhovoru s JUDr. Martinem Rozumkem, ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, 
uskutečněného dne 21. 4. 2010. 
412

 I přesto, ţe dle procedurální směrnice by rozhodnutí o zamítnutí ţádosti mělo být 
vyhodnoceno písemně a obsahovat odůvodnění.  
413

 Z rozhovoru s Miroslavem Jurmanem, projektovým konzultantem Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, uskutečněného dne 3. 5. 2010. 
414

 Například Rozumek.  
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Tyto organizace kritizují především existenci mříţí rozdělující prostory, 

které ţadatelé obývají, a prostory pro personál. Mříţe působí na osoby 

pobývající v azylových zařízeních depresivně. Někteří ţadatele mohou mříţe 

vnímat dokonce jako druhý trest.415 

Ţadateli o azyl jsou mnohdy celé rodiny, matky s dětmi nebo 

jednotlivci. Mohou to být osoby přestárlé nebo také nezletilí bez doprovodu. 

Většinu ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany však tvoří muţi 

v produktivním věku.  

Přestoţe je u ţadatelů při vstupu do střediska provedena důkladná 

bezpečnostní kontrola zaměřená na nebezpečné předměty, kterými ţadatelé 

mohou ublíţit sobě nebo jiným osobám pobývajícím či pracujícím ve 

středisku, existence opatření ve formě mříţí je nutná. Pohnutky osob, které 

se dostanou do neznámého prostředí v neznámé zemi, mohou být různé. 

V tomto případě je nutné klást důraz na prevenci a předvídat veškeré 

alternativy, které mohou nastat.   

V přijímacím středisku Praha – Ruzyně jsou ţadatelé umístěni 

v pokojích maximálně po šesti osobách, s tím, ţe ţeny a muţi jsou ubytováni 

odděleně. Matky s dětmi sdílejí společný pokoj. Pokoje pro ţeny jsou 

vybaveny samostatným sociálním zařízením. Sociální zařízení pro všechny 

muţe jsou umístěny ve společných prostorách. Obecně, ubytovací sluţby 

musí splňovat standardy kvality poskytovaných sluţeb, které se opakovaně 

kontrolují, a jejich standard se postupně zvyšuje.416 

V přijímacím středisku je kladen velký důraz na bezpečnost a s tím 

související pravidla. Například je vymezen čas podávání jídel, čas praní či 

čas, kdy se muţi mohou holit. Rovněţ je stanovena doba, kdy do střediska 

dochází lékař.  

Pokud jde o trávení volného času, tyto aktivity zabezpečují sociální 

pracovníci. V přijímacím středisku je zřízeno místo s hračkami pro menší 

děti, společenská místnost s televizí, knihovnou a stolními hrami, malá 

posilovna. Je zde také vyčleněn venkovní prostor, který slouţí jako kuřárna 

nebo příleţitostné hřiště. S ohledem na umístění střediska uvnitř tranzitního 

                                                           
415

 Z rozhovoru s JUDr. Martinem Rozumkem, ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, 
uskutečněného dne 21. 4. 2010. 
416

 Z rozhovoru s Mgr. Petrem Pondělíčkem ze Správy uprchlických zařízení uskutečněného 
dne 23. 4. 2010. 
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prostoru mezinárodního letiště nebylo moţné vybudovat větší venkovní 

plochu, která by suplovala funkci přírody.  

Z návštěvy přijímacího střediska v Praze – Ruzyni a rozhovorů 

s tamními pracovníky vyplynulo, ţe se snaţí udělat maximum pro to, aby se 

ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany cítili v rámci moţností dobře. 

Sociální pracovníci se ţadatelům věnují, ať uţ při výtvarných, sportovních či 

jiných aktivitách. Prostory přijímacího střediska jsou vyzdobeny výrobky, 

nejčastěji výkresy, ţadatelů.  

Při vstupu do přijímacího střediska je ţadatelům odebráno 

komunikační zařízení. Tento postup shledávají všichni dotázaní za zbytečný. 

Někteří experti tvrdí, ţe zásah ve formě odebrání mobilního telefonu není 

odůvodněný ani z hlediska bezpečnosti.417 Pokud ţadatelé chtějí opustit 

azylové zařízení, mohou útěk dohodnout i prostřednictvím telefonního 

automatu.418  

Dalším sporným bodem je rovněţ poskytované kapesné, jednorázové 

příspěvky pro osoby ţijící v soukromí a s tím související výkon zaměstnání. 

Kapesné je velmi nízké. V přijímacích a pobytových střediscích je hrazena 

strava a také poskytováno základní ošacení. V pobytových střediscích je 

ţadatelům poskytován finanční příspěvek na stravu, který je aktivně 

podporuje v samostatném vaření v prostorách k tomu určených na pokojích 

nebo na patře. Osobám, které daly přednost ubytování v soukromí před 

pobytovým střediskem, je po dobu tří měsíců poskytován příspěvek ve výši 

ţivotního minima.419 Ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany však dle 

zákona o azylu mohou začít pracovat aţ po 12 měsících ode dne podání své 

ţádosti. Pokud stát poskytuje příspěvek po dobu tří měsíců, z čeho mají být 

ţivi ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany do doby neţ mohou legálně 

začít pracovat? Zákony České republiky tak tlačí ţadatele do zaměstnání bez 

smlouvy, tedy načerno. Cizinec, který má zkušenost s nelegálním 

zaměstnáváním, se jen velmi těţko po uplynutí dvanáctiměsíční doby 

                                                           
417

 Z rozhovoru s Pavlou Burdovou Hradečnou, programovou ředitelkou Sdruţení pro 
integraci a migraci, uskutečněného dne 5. 5. 2010. 
418

 Z rozhovoru s Miroslavem Jurmanem, projektovým konzultantem Úřadu vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky, uskutečněného dne 3. 5. 2010. 
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 Ţivotní minimum obdrţí i rodina, dle počtu vyţivovaných osob je částka upravena.  
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adaptuje na legální zaměstnání.420 Dotázaní experti se shodují, ţe doba, po 

kterou by ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany neměli pracovat, by měla 

být co nejkratší.421  

 

 

 Jaké jsou další moţnosti pro neúspěšné ţadatele o udělení mezinárodní 

ochrany v České republice? 

 

Ţadatelé, kteří neuspěli u azylové procedury v České republice, 

mohou řešit svou situaci různými způsoby. Nabízejí se samozřejmě moţnosti 

dle zákona o azylu, jako je například vízum za účelem strpění nebo 

dobrovolná repatriace. Česká (resp. evropská) legislativa umoţňuje také 

podávání opakovaných ţádostí o udělení mezinárodní ochrany, a to ihned 

poté, co ţadatel obdrţel v předešlé věci zamítavé stanovisko. Další 

alternativou (avšak nelegální) je předčasné opuštění azylové procedury 

v České republice a odchod do jiné země, nelegální pobyt na území České 

republiky nebo uzavření manţelství či prohlášení o otcovství (obé fiktivní)422.  

Kasační stíţnosti a opakované ţádosti však nejsou dlouhodobým 

a perspektivním řešením pro samotné neúspěšné ţadatele, ani pro Českou 

republiku jako takovou. Neustálé přezkoumávání zjevně nedůvodných 

azylových ţádostí zbytečně zatěţuje soudy, ať uţ krajské nebo Nejvyšší 

správní soud v Brně. Řízení ve věcech azylu mají totiţ přednost před 

řízeními trestními či správními. Zbytečné jsou také náklady na provedená 

řízení a zbytečný je rovněţ čas investovaný pracovníky zmíněných institucí. 

Téměř ţádnému ţadateli, který podá svou ţádost o udělení mezinárodní 

ochrany opakovaně nebo se donekonečna odvolává proti rozhodnutí Odboru 

azylové a migrační politiky a podává kasační stíţnosti, se nepodaří uspět.  

Setrvávání na území České republiky, příp. některého z členských 

států Evropské unie v neregulérním postavení, rovněţ není řešením nastalé 
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 Z rozhovoru s Pavlou Burdovou Hradečnou, programovou ředitelkou Sdruţení pro 
integraci a migraci, uskutečněného dne 5. 5. 2010. 
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 Pracovník Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky se domnívá, ţe 12 měsíců je 
rozumná doba. Připouští však, ţe pokud by bylo řízení o udělení mezinárodní ochrany 
rychlejší, mohl by být i vstup ţadatelů na trh práce rychlejší. Domnívá se, ţe zvýšení 
kapesného by celou situaci vyřešilo. 
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 Poslední zmíněné dosud nebylo na území České republiky zjištěno u ţadatelů o udělení 
mezinárodní ochrany.  
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situace pro neúspěšného ţadatele. S osobou, která je přistiţena na území 

České republiky při nelegálním pobytu, je provedeno správní řízení za 

účelem vyhoštění této osoby ze země a zároveň je jí stanovena doba, po 

kterou je osobě zakázán vstup na území České republiky.  

Pokud je zjištěn nelegální pobyt osoby, která ţádala o udělení 

mezinárodní ochrany v České republice, v jiném státě Evropské unie, tato 

osoba je dle Dublinského nařízení vrácena zpět do země, která je příslušná 

k projednání její azylové ţádosti (tedy do ČR). Ţadatelé o udělení 

mezinárodní ochrany si existenci Dublinského nařízení neuvědomují nebo 

jeho ustanovení neznají. S cílem získat mezinárodní ochranu v zemi 

vlastního výběru nebo v zemi, na kterou jiţ mají vazby (např. pobyt většího 

mnoţství cizinců patřících do stejné komunity nebo vazby rodinné), opouštějí 

první zemi azylu.    

Jako nejlepší moţnost při řešení další situace neúspěšných ţadatelů 

o udělení mezinárodní ochrany se jeví institut dobrovolné repatriace.423 

Pokud je repatriace opravdu dobrovolná424, je to nejrozumnější řešení pro 

všechny zúčastněné, tedy jak pro samotné neúspěšné ţadatele, tak také pro 

Českou republiku (s ohledem na státní rozpočet). Náklady na kaţdou osobu, 

která zůstane na území v neregulérním postavení, jsou daleko vyšší neţ 

náklady spojené s vycestováním této osoby z České republiky.425 Dobrovolná 

repatriace by měla být umoţněna všem osobám, které si o ni zaţádají. 

Pokud by se osoba vrátila zpět do České republiky, finanční prostředky, které 

jí byly poskytnuty k opuštění území, by měly být vráceny.426  

Pokud si osoba, která ţádá o udělení mezinárodní ochrany, uvědomí, 

ţe její důvody nejsou těmi, pro které by mohla získat trvalý pobyt na území 

a postavení azylanta, a rozhodne se Českou republiku opustit, měla by být 

nejprve motivována k dobrovolnému výjezdu ze země s pouţitím vlastních 

finančních prostředků427, teprve poté by mělo být přistoupeno k dobrovolné 
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 Na této alternativě se shodli všichni dotázaní experti.  
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 Nebyly zjištěny případy, kdy by byla osoba k repatriaci nucena.  
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 Z rozhovoru s Miroslavem Jurmanem, projektovým konzultantem Úřadu vysokého 
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repatriaci. Dobrovolná repatriace je pro neúspěšného ţadatele důstojnějším 

řešením neţ pouta, detence, deportace, … 428
  

Neúspěšný ţadatel nemá prakticky ţádnou legální moţnost, jak zůstat 

v zemi. Je mu vystaven výjezdní příkaz a rovněţ stanovena lhůta pro 

vycestování. Tato osoba moţná zvaţuje nelegální pobyt, neboť zde má 

různé vazby. Proto je nutné ze strany státu nabídnout atraktivní nabídku, tj. 

úhradu cesty a vyřízení veškerých formalit spojených s vycestováním.429   

 Správa uprchlických zařízení společně s Mezinárodní organizací pro 

migraci testovaly dobrovolné repatriace spojené s asistencí po příletu do 

vlasti, vzdělávacími kurzy, zdravotní péčí a dalšími sluţbami. Projekt se 

setkal s velkým ohlasem ze strany dobrovolně repatriovaných osob, avšak 

byl velmi nákladný, a proto se v něm nemohlo jiţ dále pokračovat.430  
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8 Závěr 

 

 Odpovědi na otázky, které byly formulovány na začátku diplomové 

práce, poskytují náhled na azylovou politiku v České republice v perspektivě 

Společného evropského azylového systému. Výzkumné otázky byly kladeny 

za účelem zjištění současné úrovně v azylové politice v České republice 

a v rámci Evropské unie, přístupu k posuzování azylových ţádostí Odborem 

azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra jako kompetentního orgánu, 

situace ţadatelů o udělení mezinárodní ochrany v azylových zařízeních 

Ministerstva vnitra a také moţností řešení vycestování neúspěšných ţadatelů 

ze země.  

 Pomocí sekundární analýzy dat (především tedy zkoumáním 

mezinárodních smluv, práva Evropské unie, právního řádu České republiky 

a odborných publikací), zúčastněného pozorování na letišti Praha – Ruzyně 

a v přijímacím středisku Praha – Ruzyně a také hloubkových rozhovorů 

s experty, kteří se věnují problematice azylové politiky, byl zjištěn a popsán 

mechanismus azylové procedury v České republice, tedy v jednom 

z členských států Evropské unie, a to od podání ţádosti o udělení 

mezinárodní ochrany, přes řízení o mezinárodní ochraně, aţ po rozhodnutí 

kompetentního orgánu ve věci mezinárodní ochrany. 

 Česká republika je od 1. května 2004 členským státem Evropské unie 

a z tohoto statusu jí vyplývají, kromě práv, také závazky. V rámci azylové 

politiky musely jednotlivé členské státy harmonizovat své vnitrostátní úpravy 

v této oblasti tak, aby byly naplněny cíle Společného evropského azylového 

systému. Společný evropský azylový systém je zaloţen na ideji jednotného 

posuzování azylových ţádostí napříč Evropskými společenstvími a také 

rovným přerozdělením ţádostí mezi jednotlivé státy v případě hromadného 

přílivu osob. Praxe z většiny států je však taková, ţe ţádný z nich nechce být 

atraktivnější neţ ten druhý a ţádný z nich nechce garantovat ţadatelům, 

příp. uprchlíkům příznivější podmínky. V rámci společné Evropy je moţné 

nalézt pouze několik unikátů, jejichţ postoj je právě opačný. Česká republika 

k nim rozhodně nepatří. V tomto směru je Společný evropský azylový systém 

spíše utopií.  
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 V České republice je k rozhodování o ţádostech o udělení 

mezinárodní ochrany příslušný Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva 

vnitra ČR. Procedurální směrnice stanoví, ţe pracovníci takto kompetentního 

orgánu mají být speciálně vyškoleni. O zaujatosti sice směrnice nehovoří, ale 

jen 7 % ţadatelů má -dle názoru rozhodujícího orgánu- relevantní azylové 

důvody, coţ je neodůvodněně nízký počet. Snad kdyby ministerstvo 

zdůvodnilo kaţdé rozhodnutí se zamítavým stanoviskem, jak procedurální 

směrnice vyţaduje, byla by moţnost objektivně posoudit situaci.    

 V roce 2009 poţádalo v České republice o udělení mezinárodní 

ochrany celkem 1258 osob, z nichţ 633 podalo svou ţádost poprvé.431 

Osoby, které přicestují do České republiky s primárním účelem poţádat 

o mezinárodní ochranu, jsou nejprve umístěny do přijímacího, poté 

pobytového střediska. I přesto, ţe se provozovatelé středisek, tedy Správa 

uprchlických zařízení včetně všech pracovníků, snaţí zpříjemnit ţadatelům 

pobyt v nich, nelze jim ani z části nahradit pocit domova. Pro ţadatele 

umístěné v azylových zařízeních je velmi obtíţné vyrovnat se s cizím 

prostředím, zvlášť kdyţ jsou pod neustálým dohledem pracovníků 

ministerstva či ostatních ţadatelů, musí dodrţovat striktní denní reţim 

a zvyknout si na existenci mříţí, které oddělují prostory pro personál 

a prostory pro ţadatele.  

 Někteří z ţadatelů tento tlak nevydrţí. Jiní si v průběhu azylové 

procedury uvědomí, ţe jejich šance na získání mezinárodní ochrany v České 

republice je mizivá. Pro obě skupiny ţadatelů se nabízí moţnost odcestovat 

z České republiky zpět do své země, kdy je jim zaplacena zpáteční letenka, 

příp. nabídnuty další programy. Institut dobrovolné repatriace je v tomto 

případě vhodnou alternativou pro všechny zúčastněné.       

 Cíle, které byly vytyčeny na začátku, se dle mého názoru podařilo 

splnit. Práce neaspiruje na objev nových poznatků, ale na zmapování 

celkové situace osob, které se při své cestě za lepším ţivotem setkávají 

s liknavostí státních úředníků, s pomocí pracovníků neziskových organizací 

nebo nezájmem majoritní společnosti.    

                                                           
431

 Statistická zpráva. Řízení o mezinárodní ochraně. Praha: MVČR, 2010. [cit. 2010-02-23]. 
Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/souhrnna-zprava-o-mezinarodni-ochrane-za-rok-2009.aspx 
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Resumé 

 

 Diplomová práce s názvem „Azylová politika České republiky 

v perspektivě společného evropského azylového systému“ provádí deskripci 

a analýzu české azylové politiky, která je zasazena do evropského kontextu.  

 Hlavním cílem práce je podat celkový obraz o situaci osob, které 

v České republice vstupují do azylové procedury, a to buď bezprostředně po 

příjezdu na území nebo po skončení platnosti jejich pobytového povolení. 

Cílem práce je také zjištění aktuálního stavu v oblasti řízení o udělení 

mezinárodní ochrany, zejména pokud jde o právní akty Evropské unie, které 

byly transponovány do české legislativy. Práce si klade za cíl rovněţ zjištění 

podmínek, v jakých ţijí ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany v přijímacím 

středisku Praha - Ruzyně.   

 Problematika azylu bezprostředně souvisí s migrací, resp. nucenou 

migrací. Teorie migrace a vymezení jednotlivých druhů migrace umoţňují 

zkoumat institut azylu z mnoha různých úhlů. V případě této práce je nejvíce 

vyuţit koncept „push-pull“. 

 Z metod, které byly k práci pouţity, je nutné zmínit především 

sekundární analýzu dat, zúčastněné pozorování na letišti Praha – Ruzyně 

a v přijímacím středisku Praha – Ruzyně a kvalitativní rozhovory provedené 

s experty pracujícími s uprchlíky a migranty.  

 Základní zjištění ukazují, ţe situace v oblasti azylové politiky je do jisté 

míry – aţ na výjimky - podobná napříč Evropskou unií. Jednotlivé členské 

státy nechtějí v poskytování svých sluţeb vynikat nad ostatními, aby nebyly 

pro potenciální uprchlíky atraktivnější neţ je celoevropský průměr. Česká 

republika není výjimkou.  
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Summary 

 
 

The diploma thesis entitled „Asylum policy of the Czech Republic in 

perspective of the Common European Asylum System“ describes and 

analyses the asylum policy of the Czech Republic set in the European 

context. 

The main aim of this thesis is to show the overall view of persons 

entering the asylum procedure in the Czech Republic either immediately after 

crossing the border or after expiration of their residence permit.  The thesis 

tries to look into the current state in proceedings with regard to European 

regulations implemented into the national law. The situation of international 

protection seekers staying in the asylum centre placed at Prague - Ruzyně is 

likewise described in the thesis. 

 Questions on the asylum are connected to migration issues or more 

precisely to forced migration. Theories of migration and qualification of its 

kinds enable the examination of the asylum institute from various points of 

view. This thesis deals with the concept „push-pull“ for these purposes.  

 Among all of the used operating methods it is important to mention: 

secondary data analysis, targeted observation at the airport as well as in the 

asylum reception centre in Prague, qualitative discussions with experts 

involved in refugee and migrant issues. 

 For a few details the essential findings reflect similarities in the field of 

asylum policies across the entire European Union. In order to avoid 

extraordinary attention unmatched to the global standards, particular member 

states do not intend to be more attractive than others in providing guaranties. 

Even the Czech Republic does not present an exception in this field.  
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stránek ŘSCP, Oddělení analýzy rizik. 

 

 Ţijete v České republice nelegálně? Nemáte prostředky na návrat 

domů? Praha: MV ČR, 2009. [cit. 2009-11-16]. Dostupné z:  

http://www.mvcr.cz/clanek/projekt-dobrovolnych-navratu.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-
http://www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-
http://www.mvcr.cz/soubor/migrace-zprava-o-migraci-za-rok-2008.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/migrace-zprava-o-migraci-za-rok-2008.aspx
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Příloha č. 1: 

 

Výklad pojmů – Schengenská hraniční příručka 

 

„Ţadatel o azyl“ je státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která podala ţádost o azyl, o níţ dosud nebylo pravomocně 

rozhodnuto. 

 „Ţádost o mezinárodní ochranu“ znamená ţádost o ochranu ze strany 

členského státu podaná státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez 

státní příslušnosti, u níţ lze předpokládat, ţe usiluje o získání postavení 

uprchlíka nebo statusu podpůrné ochrany.  

 „Uprchlík“ je státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, 

která se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů 

rasových, náboţenských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k 

určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů 

nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopna přijmout, nebo 

vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu své země, nebo 

osoba bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi svého dosavadního 

pobytu následkem shora uvedených událostí a která se tam vzhledem ke 

shora uvedeným obavám nechce nebo nemůţe vrátit.  

 „Osoba, která má nárok na podpůrnou ochranu“ je státní příslušník třetí 

země nebo osoba bez státní příslušnosti, která nesplňuje podmínky pro 

uznání za uprchlíka, ale u které existují závaţné důvody se domnívat, ţe 

pokud by se vrátila do země svého původu, nebo v případě osoby bez státní 

příslušnosti do země svého dosavadního pobytu, byla by vystavena reálné 

hrozbě, ţe utrpí váţnou újmu uvedenou v článku 15 směrnice Rady 

2004/83/ES, přičemţ tato osoba nemůţe nebo vzhledem ke shora uvedené 

hrozbě nechce přijmout ochranu dotyčné země. 
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Ţadatelé o azyl/ţadatelé o mezinárodní ochranu 

 

* Obecné zásady: 

Všechny ţádosti o mezinárodní ochranu (včetně ţádostí o azyl) podané na 

hranici musí členské státy posoudit a stanovit, zda ţadatel na základě kritérií 

stanovených ve směrnici Rady 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004 splňuje 

podmínky pro udělení postavení uprchlíka podle Ţenevské úmluvy o právním 

postavení uprchlíků ze dne 28. července 1951 ve znění Newyorského 

protokolu ze dne 31. ledna 1967, nebo pro status podpůrné ochrany, jak je 

definován v téţe směrnici. 

Členský stát skutečně odpovědný za posouzení ţádosti musí být stanoven 

podle nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003 (dublinské 

nařízení).  

Povaha posouzení ţádosti musí být stanovena podle směrnice Rady 

2005/85/ES (směrnice o azylových řízeních).  

1) Státní příslušník třetí země se musí povaţovat za ţadatele 

o azyl/mezinárodní ochranu, jestliţe jakýmkoli způsobem vyjádří obavy, ţe 

mu bude způsobena váţná újma, pokud se vrátí do země svého původu 

nebo dosavadního pobytu. 

Přání poţádat o ochranu nemusí být vyjádřeno ţádnou zvláštní formou. 

Slovo „azyl“ nemusí být výslovně pouţito; definujícím prvkem je vyjádření 

strachu z toho, co se můţe stát po návratu. V případě pochybností, zda lze 

určité prohlášení vykládat jako přání poţádat o azyl nebo o jinou formu 

mezinárodní ochrany, musí příslušníci pohraniční stráţe konzultovat 

vnitrostátní orgány odpovědné za posouzení ţádostí o mezinárodní ochranu.  

2) Všichni státní příslušníci třetí země, kteří na hranici (včetně 

letištních a přístavních tranzitních prostor) vyjádří přání poţádat 

o azyl/mezinárodní ochranu, musí k tomu dostat příleţitost. Za tímto účelem 

musí pohraniční orgány informovat ţadatele v jazyce, o němţ lze důvodně 

předpokládat, ţe mu rozumí o průběhu řízení (jak a kde předloţit ţádost), 

jakoţ i o jeho právech a povinnostech a moţných důsledcích, Pokud tyto 

povinnosti nesplní a nebudou s orgány spolupracovat.  

http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/24_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/17_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/17_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/26_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/26_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
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Aby nedošlo k nedorozumění a aby bylo jisté, ţe jsou ţadatelé řádně 

informováni o svých právech a povinnostech i o postupu, pokud ţadatel 

o mezinárodní ochranu dostatečně neovládá jazyk, jímţ se hovoří 

v dotčeném členském státě, je potřeba vyuţít sluţeb tlumočníka. 

3) Kaţdá ţádost o mezinárodní ochranu musí být předána buď 

příslušnému vnitrostátnímu orgánu určenému jednotlivými členskými státy 

pro účely posouzení/zpracování těchto ţádostí, nebo orgánu, který odpovídá 

za rozhodnutí, zda bude ţadateli umoţněn vstup na území, aby příslušný 

orgán mohl jeho ţádost posoudit.  

Příslušník pohraniční stráţe nesmí rozhodnout o návratu ţadatele, aniţ by se 

nejdříve obrátil na příslušný vnitrostátní orgán nebo orgány. 

4) Všem ţadatelům o azyl starším 14 let musí být sejmuty otisky všech 

prstů v souladu s vnitrostátními právními předpisy jednotlivých členských 

států, přičemţ tyto otisky musí být odeslány ústřední jednotce Eurodac, aby 

bylo moţno provést kontrolu v systému EURODAC. 

 

* Právní základ: 

- Ţenevská úmluva ze dne 28. července 1951 a Newyorský protokol,  

- Nařízení Rady 2725/2000 

- Nařízení Rady (ES) č. 407/2002, 

- Nařízení Rady (ES) č. 343/2003, 

- Směrnice Rady 2004/83/ES, 

- Směrnice Rady 2005/85/ES. 

 

 

Převzato z: Doporučení Komise ze dne 6. listopadu 2006, kterým se zavádí 

„Praktická příručka pro příslušníky pohraniční stráţe (schengenská příručka)“ 

pro pouţití příslušnými orgány členských států při výkonu hraniční kontroly 

osob. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/33_OHCHR.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/06_EUR-Lex%20-%2032000R2725%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/14_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/17_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/22_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
http://www.cpp.ols.aa./soubory/www_ohs/OHS3/predpisy/predpisy_EU/prirucka/handbook/Lib/26_EUR-Lex%20-%2032001R2414%20-%20CS.htm
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Příloha č. 2: 

Záznamy v Schengenském informačním systému 

 

Database statistics at C.SIS at 01/01/2010 at 00.00 UTC 

Type  Number of valid 

records 

(not expired) 

BK (banknotes)  134 255 

DB (blank documents)  341 675 

FA (firearms)  348 353 

ID (issued documents)  25 685 572 

VE (vehicles)  3 889 098 

WP (wanted persons) Main  929 546 

WP Alias  290 452 

Total  31 618 951 

 

 

Distribution of WP Main records by article 

 

Article of the Convention432 Number of valid records 

(Not expired) 

95 Wanted for arrest/ extradition 28 666 

96 Unwanted alien  736 868 

97 Adult missing person  26 707 

97 Minor missing person  25 612 

98 Localisation  78 869 

99.2 Check / observation  32 571 

99.3 Check / observation  253 

 

 

Zdroj: General Secretariat of the Council, Brussels, 5 February 2010. 

 

 

 

                                                           
432

 Convention Implementing the Schengen Agreement (CISA) of 14 June 1985. 
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Příloha č. 3: 

Azylové ţádosti v Evropské unii 

 

Azylové ţádosti v EU (15) – 1985-2008 

 
 

Azylové ţádosti v EU (27) – 2007, 2008 

 

Převzato z: Number of asylum requests nearly doubled. Statistics 

Netherlands, 2009. [cit. 2009-05-29]. Dostupné z: http://www.cbs.nl/en-

GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2760-

wm.htm 

http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2760-wm.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2760-wm.htm
http://www.cbs.nl/en-GB/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2009/2009-2760-wm.htm


 

 149 

Příloha č. 4: 

 

Ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany (EU, 2007) 

 

 

 

Převzato z: Atlas über Migration, Integration und Asyl. Bundesamt für 

Migration und Flüchtinge, 2008, s. 77.   
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Příloha č. 5: 

 

Cíle pro české předsednictví 

 

Komplementární a flexibilní migrační politika 

Předsednictví bude usilovat o takovou migrační politiku EU, v níţ se 

vzájemně doplňuje problematika migrace a azylu s cílem efektivního řízení 

migračních toků. Základními pilíři působení v této oblasti budou: legální 

migrace a odstranění přechodných období pro volný pohyb pracovních sil; 

boj s nelegální migrací (s cílem dokončit jednání o právní úpravě sankcí proti 

zaměstnavatelům nelegálních migrantů); výstavba společného evropského 

azylového systému;  politika integrace cizinců a podpora jejich socio-

ekonomického potenciálu; multikulturní dialog; efektivní spolupráce se třetími 

zeměmi. Důraz předsednictví bude kladen na východní a jihovýchodní 

dimenzi dialogu a spolupráci se třetími zeměmi v kontextu Evropské politiky 

sousedství. Předsednictví uspořádá ministerskou konferencí „Budování 

migračních partnerství“ za účasti členských států EU a států Schengenského 

prostoru s regiony sousedícími s EU na východě a jihovýchodě v dubnu 

2009. 

 

Ochrana hranic, schengenská spolupráce a vízová politika 

Předsednictví se zasadí o rozvoj schengenské spolupráce a všech opatření, 

která souvisí s bezpečností společného prostoru. Mezi priority patří realizace 

všech opatření spojených s rozšířením Schengenu o Švýcarsko, za 

podmínky splnění schengenských standardů na mezinárodních letištích, 

výrazný posun při přípravě Schengenského informačního systému druhé 

generace (SIS II), schválení Vízového kodexu a pokrok při diskusi o návrhu 

právního rámce pro vytvoření agentury pro velkokapacitní IT systémy. 

V případě vízové politiky se předsednictví zaměří na realizaci Vízového 

informačního systému (VIS), včetně schválení právního instrumentu pro jeho 

vyuţívání na zastupitelských úřadech a přístupu ke třetím zemím. 

Předsednictví bude usilovat o co největší pokrok v rozvoji technické podpory 

VIS tak, aby mohl být spuštěn do plného provozu v rámci pilotního projektu 
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v červnu 2009. U SIS II bude předsednictví aktivně prosazovat permanentní 

koordinační mechanismus, otevřený přístup usilující o včasné odstranění 

všech identifikovaných problémů a celkový zásadní pokrok při přípravě 

spuštění nového systému. České předsednictví se bude zasazovat 

o maximálně objektivní přístup při zahájení schengenského hodnocení 

Bulharska a Rumunska i ověřování dodrţování schengenských standardů 

států Beneluxu, Francie a Německa. Aktuálním tématem bude integrovaný 

model ochrany vnějších hranic EU a jeho další rozvoj, mj. prostřednictvím 

vyuţití moderních technologií. Předsednictví bude usilovat o nalezení 

konsensu a společného přístupu k dalšímu budování vyváţeného modelu 

ochrany hranic. 

 

 

Převzato z:  

Pracovní program českého předsednictví. Evropa bez bariér. Praha: MVČR, 

2009. [cit. 2009-05-13]. Dostupné z:  

http://www.mvcr.cz/clanek/vladni-program-ceskeho-predsednictvi-

987091.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mvcr.cz/clanek/vladni-program-ceskeho-predsednictvi-987091.aspx
http://www.mvcr.cz/clanek/vladni-program-ceskeho-predsednictvi-987091.aspx
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Příloha č. 6: 

 

Vzor ţádosti o udělení mezinárodní ochrany 
 

razítko přijímacího střediska 
 
Foto 
(3,5 x 4,5) 
 
evidenční číslo 
 
 
Ţádost  
 1. 
a) jméno: 
  
b) příjmení: 
  
c) dřívější příjmení (všechna): 
  
 2. Datum a místo (stát) narození: 
  
 3. Pohlaví: 
  
 4. Státní občanství: 
a) v den narození: 
  
b) současné/současná (uveďte všechna): 
  
c) nemáte-li ţádné, uveďte důvody: 
  
 5. Národnost/etnická příslušnost, ke které se hlásíte: 
  
 6. 
a) jméno otce: 
  
b) příjmení otce: 
  
c) datum a místo narození otce: 
  
 7. 
a) jméno matky: 
  
b) příjmení matky: 
  
c) datum a místo narození matky: 
  
 8. V jakých jazycích jste schopen se dorozumět? 
  
 9. Rodinný stav: 
  
 10. Počet osob, ke kterým máte vyţivovací povinnost: 
  
 11. 
  
a) děti do 18 let, jejichţ jménem ţádáte o udělení mezinárodní ochrany, (jméno a příjmení, 
datum a místo narození, národnost, státní příslušnost a rodinný poměr): 
  
b) uveďte jména a příjmení, data a místa narození a rodinný poměr dalších rodinných 



 

 153 

příslušníků, kteří současně s Vámi ţádají o udělení mezinárodní ochrany na území České 
republiky: 
  
c) ostatní členové rodiny, kteří se zdrţují mimo území České republiky, [místo jejich pobytu 
a ostatní údaje jako u písmene a)]: 
  
d) příbuzní nebo známí, kteří pobývají na území České republiky, s jejichţ pomocí po dobu 
řízení o udělení mezinárodní ochrany počítáte: 
  
 12. Uveďte místa (stát, obec, ulice) a délku pobytu, kde jste se zdrţoval 
posledních 10 let před příchodem do České republiky: 
  
 13. Uveďte, kterými doklady v současné době disponujete: 
a) cestovní pas a vízum (druh, číslo, platnost do): 
  
b) jiné doklady totoţnosti (druh, číslo, platnost do): 
  
 14. Náboţenské vyznání: 
  
 15. Jste sám nebo některý člen rodiny členem politické strany nebo jiné 
organizace: 
  
 16. Kdy a kde jste vykonával vojenskou sluţbu: 
  
 17. Nejvyšší dosaţené vzdělání:  

     Doklady o vzdělání: 
  
 18. Povolání 
a) odborné předpoklady k výkonu povolání: 
  
b) dosavadní pracovní zařazení (delší jeden rok) a dobu jeho trvání: 
  
 19. 
a) máte v současné době finanční prostředky (výše a měna): 
  
b) máte movitý nebo nemovitý majetek (jaký a kde): 
  
c) máte nárok na důchod nebo jinou sociální dávku (jakou, kde): 
  
d) dostáváte materiální pomoc (jakou, od koho): 
  
 20. Kdy a z jakého důvodu jste opustil svou vlast: 
 Uveďte, kdy a kde jste se zdrţoval od doby opuštění své vlasti do příjezdu do České 
republiky: 
  
 21. Pobýval jste po odchodu z vlasti v jiném členském státu Evropské unie? 
Pokud ano, uveďte, ve kterých členských státech Evropské unie jste pobýval (stát, obec, 
ulice), délku a účel pobytu, povolení, na základě kterého jste na území tohoto státu pobýval 
(druh, doba platnosti). 
  
 22. Opustil jste území členských států Evropské unie? Pokud ano, uveďte, kdy 
jste území členských států Evropské unie opustil, do kterého státu jste cestoval a kdy jste se 
na území členských států Evropské unie vrátil. Popište průběh cesty. 
  
 23. Z jakých důvodů ţádáte o udělení mezinárodní ochrany? 
  
 24. Zůstali ve Vaší vlasti příbuzní, vůči nimţ máte závazky: 
  
 25. Kdy, kde a jakým způsobem jste vstoupil na území České republiky: 
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 26. Kdy, kde a jakým způsobem jste vstoupil na území členských států 
Evropské unie? 
  
 27. 
a) přes území kterých států jste do České republiky cestoval: 
  
b) jak dlouho jste se zdrţoval na území těchto států: 
  
 28. Uveďte, zda je Česká republika Vaším cílovým státem nebo pouze 
tranzitním, popište své představy o řešení Vaší situace: 
  
 29. Byl jste jiţ v České republice, kdy a z jakého důvodu: 
  
 30. Navázal jste po dobu svého pobytu v cizině spojení se zastupitelským 
úřadem Vaší vlasti (kde, kdy, z jakého důvodu a s jakým výsledkem): 
  
 31. Ţádal jste jiţ o udělení azylu nebo o udělení mezinárodní ochrany, jestliţe 
ano (kde, kdy, s jakým výsledkem): 
  
 32. Bylo nebo je proti Vám vedeno trestní stíhání (kdy, kde, z jakého důvodu 
a s jakým výsledkem): 
  
 33. Čeho se obáváte v případě návratu do vlasti: 
  
 34. Jaký je Váš zdravotní stav: 
  
 35. Rozveďte na samostatném listu, který je nedílnou součástí ţádosti o udělení 
mezinárodní ochrany, důvody, pro které ţádáte o udělení mezinárodní ochrany v České 
republice, a jiné důleţité okolnosti, které mohou osvědčit důvody k podání ţádosti o udělení 
mezinárodní ochrany. 
 
 
 

Potvrzuji, ţe jsem byl poučen o svých právech a povinnostech po dobu pobytu na 
území České republiky, a to včetně práva kdykoliv se obrátit o pomoc na Úřad Vysokého 
komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky a kontaktovat další organizace 
zabývající se ochranou zájmů uprchlíků. 
 
 
 
V …………………dne………………20…. 
 
 
    .......................                          ............................                              .................................. 
    podpis ţadatele                       podpis tlumočníka                              podpis oprávněného 
    o udělení azylu                                                                                 pracovníka ministerstva 
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Příloha č. 7: 

Vzor ţádosti o udělení dočasné ochrany 

……………………………………. 
razítko humanitárního střediska 

 
Foto 
(3,5 x 4,5 cm) 

 
evidenční číslo ....................................................  

Ţádost o poskytnutí dočasné ochrany  

1. a) jméno: 
………………………………………………….………………….. 
b) příjmení: 
…………………………………………………………………………… 
c) dřívější příjmení (všechna): 
……………………………………………………….…………………… 
2. datum a místo (stát) narození: 
…………………………………………………………..………………… 
3. trvalé bydliště před příchodem do České republiky (uveďte stát, město 
nebo obec, kde jste dosud ţil/a) 
…………………………………………………………………..…………. 
4. pohlaví: 
……………………………………………………………………………… 
5. státní občanství 
……………………………………………………….…………………….. 
a) v den narození: 
……………………………………………………………..……………….. 
b) současné/současná (uveďte všechna): 
……………………………………………………………………………… 
c) nemáte-li ţádné, uveďte důvody jeho pozbytí: 
………………………………………………………………………………. 
6. Rodinný stav: 
……………………………………………………………………………….. 
7. Počet osob, ke kterým máte vyţivovací povinnost: 
………………………………………………………………………………. 
a) děti do 18 let, místo jejich pobytu 
……………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………..…………………… 
b) jméno a příjmení manţela (manţelky) nebo partnera (partnerky), místo 
jejich pobytu 
………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………... 
c) ostatní členové rodiny, místo jejich pobytu 
………………………………………………………………..……………….. 
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9. Zůstali ve Vaší vlasti příbuzní, vůči nimţ máte závazky? 
…………………………………………………………………………………. 
10. Uveďte dokumenty, jimiţ můţete prokázat svůj příbuzenský vztah k 
rodinným příslušníkům uvedeným v bodech 7 a 8. 
……………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………..………… 
11. Uveďte, kterými doklady v současné době disponujete, 
a) cestovní pas (druh, číslo, platnost do): 
…………………………………………………………………………….……… 
b) jiné doklady totoţnosti (druh, číslo, platnost do): 
……………………………………………………………………………..…….. 
……………………………………………………………………………..…….. 
12. Bylo Vám uděleno oprávnění k pobytu či obdobné povolení členským 
státem Evropské unie (druh, číslo, platnost do)? 
……………………………………………………………………………….…… 
13. Bylo Vám uděleno vízum členským státem Evropské unie (číslo, platnost 
do)? 
……………………………………………………………………….. 
14. Ţádal jste jiţ o udělení oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany či 
obdobného oprávnění na území členského státu Evropské unie (kdy, kde, s 
jakým výsledkem)? 
………………………………………………………………………………….….. 
15. a) Máte v současné době finanční prostředky (výše a měna)? 
……………………………………………………………………………………… 
b) Máte movitý nebo nemovitý majetek (jaký a kde)? 
………………………………………………………………………………….….. 
c) Máte nárok na důchod nebo jinou sociální dávku (jakou, kde)? 
……………………………………………………………………………………... 
d) Dostáváte materiální pomoc (jakou, od koho)? 
……………………………………………………………………………………… 
16. Bylo nebo je proti Vám vedeno trestní stíhání (kdy, kde, z jakého důvodu 
a s jakým výsledkem)? 
……………………………………………………………………………………… 
17. Jaký je Váš zdravotní stav? 
………………………………………………………………………………………. 

Potvrzuji, ţe jsem byl poučen o svých právech a povinnostech po dobu 
pobytu na území České republiky, a to včetně práva kdykoliv se obrátit o 
pomoc na Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro 
uprchlíky a kontaktovat další organizace zabývající se ochranou zájmů 
uprchlíků.  

 

V ............................................ dne ......................... 20 ...........  

…………….........            ….………………                        ……………………. 
podpis ţadatele             podpis tlumočníka                    podpis předkladatele 



 

 157 

Příloha č. 8: 

 

Procentní podíly krajů pro zajištění bydlení v roce 2007 

 

Praha     16 %  (32 osob) 

Středočeský kraj   10 %  (20 osob) 

Jihočeský kraj   10 %  (20 osob) 

Plzeňský kraj    10 %  (20 osob) 

Královéhradecký kraj  8 %  (16 osob) 

Jihomoravský kraj   8 %  (16 osob) 

Moravskoslezský kraj  4 %  (8 osob) 

Vysočina    6 %  (12 osob) 

Olomoucký kraj   6 %  (12 osob) 

Zlínský kraj    4 %  (8 osob) 

Ústecký kraj    4 %  (8 osob) 

Liberecký kraj   4 %  (8 osob) 

Pardubický kraj   6 %  (12 osob) 

Karlovarský kraj   4 %  (8 osob) 

-------------------------------------------------------------------- 

Celkem     100 % (200 osob) 

-------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z:  

Usnesení vlády České republiky č. 1463/2006 ze dne 20. prosince 2006 

o zabezpečení integrace azylantů a osob poţívajících doplňkové ochrany 

v roce 2007, příloha 2.  
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Příloha č. 9: 

 

Výše dotace obcím podle varianty č. II 
(na podporu nájemního bydlení nebo na zajištění pobytu zdravotně 

postiţených či osob v důchodovém věku) 
 

 
 
Dotace na čisté nájemné azylantovi           
------------------------------------------------------------------------- 
 počet  výše   výše  výše dotace  
  osob  dotace na dotace na na čisté   

čisté  čisté  nájemné za 5 
nájemné nájemné       let      
za měsíc za rok                

------------------------------------------------------------------------- 
   1  3 000  36 000 180 000    
   2  3 500  42 000 210 000    
   3  3 750  45 000 225 000    
   4  4 000  48 000 240 000    
   5  4 250  51 000 255 000    
6 a více 4 500  54 000 270 000    
------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dotace na rozvoj obce                           
------------------------------------------------------------------------------- 
výše dotace  na  výše dotace na  výše dotace na  
rozvoj   rozvoj   rozvoj      
infrastruktury  infrastruktury  infrastruktury  
obce   obce   obce       
za měsíc  za rok   za 5 let     
------------------------------------------------------------------------------- 
      1 500  18 000  90 000        
      2 000  24 000  120 000        
      2 500  30 000  150 000        
      2 500  30 000  150 000        
      2 500  30 000  150 000        
      2 500  30 000  150 000        
------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Převzato z:  

Usnesení vlády České republiky č. 1463/2006 ze dne 20. prosince 2006 

o zabezpečení integrace azylantů a osob poţívajících doplňkové ochrany 

v roce 2007, příloha 3.  
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Příloha č. 10:  

Otázky pro pracovníky nevládních neziskových organizací, Úřadu 

vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Odboru azylové a migrační 

politiky MV ČR a SUZ MV ČR. 

 

1. Jaký máte názor na současnou situaci v oblasti azylové politiky v České 

republice? 

2. Myslíte si, ţe Česká republika a česká společnost je nakloněna poskytování 

mezinárodní ochrany osobám, které zde o ni zaţádají? 

3. Jaké je podle Vás rozloţení osob, které ţádají o udělení mezinárodní ochrany, 

z hlediska jejich motivace a odůvodněnosti své ţádosti? 

4. Co si myslíte o osobách, které po skončení platnosti pobytového povolení 

poţádají o udělení mezinárodní ochrany? Je moţné tomuto zneuţívání azylové 

procedury zabránit? 

5. Některé evropské státy řeší situaci nelegálně pobývajících cizinců na jejich území 

regularizacemi. Myslíte si, ţe regularizace je pro Českou republiku cestou k řešení 

nelegálního pobytu cizinců? 

6. Nevládní neziskové organizace často vystupují jako kritici současné právní 

úpravy v oblasti azylu. Domníváte se, ţe legislativa České republiky vůči osobám 

hledajícím ochranu je příliš přísná? Pokud ano, proč? 

7. V rámci Společného evropského azylového systému dochází k postupné 

harmonizaci vnitrostátních právních aktů s legislativou Evropské unie. Proč však 

jednotlivé členské státy postupují různě a šance na získání mezinárodní ochrany 

není ve všech státech stejná? 

8. Do jaké míry je podle Vás zajištěna v azylových zařízeních moţnost ţít 

plnohodnotný, příp. rodinný ţivot (odebrané komunikační zařízení, poskytnutá 

strava, kapesné, právo na vzdělání, právní pomoc, …)? 

9. Zhodnoťte, prosím, jak rychlá a efektivní je integrace azylantů do běţného ţivota 

v České republice.  

10. Jak dlouhá by měla být lhůta ode dne podání ţádosti o udělení mezinárodní 

ochrany pro vstup na pracovní trh České republiky? 

11. Proč podle Vás opouštějí ţadatelé o udělení mezinárodní ochrany azylová 

zařízení ještě před koncem azylové procedury (např. v roce 2006 státní příslušníci 

Egypta nebo státní příslušníci Ruska čečenské národnosti – ţadatelé v Polsku)?   

12. Co soudíte o dobrovolných repatriacích neúspěšných ţadatelů? Mělo by 

Ministerstvo vnitra hradit cestu zpět všem osobám, které si o to zaţádají?  
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Příloha č. 11: 

 

Některé doklady vydávané ţadatelům o udělení mezinárodní ochrany, 

azylantům a osobám  

poţívajícím doplňkové ochrany 

 

 


