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Problematika azylu a azylové politiky jednotlivých zemí p�edstavuje jednu 

z nejsledovan�jších oblastí nejen z hlediska práva a právní v�dy, ale i politiky. Rozvoj 

azylového práva souvisí s obecnou tendencí posilování lidských práv, kterou do 

sou�asné podoby dala vzniknout Organizace spojených národ�. Z titulu �lenství v OSN 

a dalších nadnárodních a mezinárodních organizací (pro �eskou republiku p�edevším 

Evropská unie) se jistá míra konvergence a �áste�n� i harmonizace tohoto právního 

odv�tví stala závaznou.  

Cílem této diplomové práce je popsat a charakterizovat �eské procesní azylové 

právo. Tématika uprchlík� a celé mezinárodní ochrany je zna�n� široká, a proto není 

možné v práci dostate�n� popsat všechny instituty azylového práva. Svou práci jsem se 

proto rozhodla úžeji zam��it p�edevším na platnou právní úpravu �ízení o ud�lení 

mezinárodní ochrany v první instanci. Tímto �ízením je �ízení p�ed správním orgánem - 

ministerstvem vnitra, které se �ídí zákonem o azylu a subsidiárn� správním �ádem. 

Z aplikovaných p�edpis� vyplývá za�azení azylového práva, nejenom po procedurální 

stránce, do práva správního. 

 V práci se zabývám obecnými instituty správního �ízení, jako je nap�. doru�ování, 

ú�astenství v �ízení, zastupovaní, aplikované na �ízení o mezinárodní ochran�.  

Výklad zahajuje rozbor pramen�. Z pramen� vyplývají pojmy azylového a 

uprchlického práva. Z tohoto d�vodu se nejd�íve zabývám za�azením mezinárodní 

ochrany do systému práva a jejími prameny. Abych mohla lépe charakterizovat �ízení o 

ud�lení mezinárodní ochrany, musím také vymezit, koho lze považovat za uprchlíka a 

koho za azylanta, jaké jsou jejich kategorie, co je to mezinárodní ochrana a jaké jsou její 

formy. Pro celkovou ucelenost se samoz�ejm� v�nuji i hmotn�právní stránce v�ci, tedy 

tím jaké jsou kategorie mezinárodní ochrany v �eské republice. 

Další �ást se zabývá vlastním �ízením výše vymezeným. Výklad postupuje 

v logice �ízení – od prohlášení o mezinárodní ochranu, p�es hodnocení �ízení 

k prvoinstan�nímu rozhodnut správního orgánu.   

P�i zpracování této práce používám p�edevším metodu analýzy legislativy, 

odborných text� a zejména aktuální relevantní judikatury. Využívám rovn�ž zkušeností, 
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které jsem na�erpala v rámci praktické �ásti p�edm�tu Teorie a praxe azylu a 

uprchlictví. 

Tato práce byla zpracována podle právního stavu platného ke dni 1. 6. 2011.  
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Azylové právo se �adí do odv�tví práva správního. St�žejním právním p�edpisem 

na vnitrostátní úrovni je zákon �. 325/1999 Sb., o azylu a o zm�n� zákona �. 283/1991 

Sb., o Policii �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. Azylové právo v �eské 

republice ovšem nelze omezovat jen na zákon o azylu. Je dále tvo�eno p�edpisy 

vnitrostátního práva ve form� ústavních, zákonných i podzákonných norem; normami práva 

mezinárodního, t�mi jsou mezinárodní smlouvy a mezinárodní právní oby�eje a acquis 

communitaire. �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany je tedy upraveno ve více normách.  

Jelikož je tématem mé práce vnitrostátní úprava �ízení o ud�lení mezinárodní 

ochrany, uvedu jen ty nejd�ležit�jší mezinárodn�právní dokumenty v oblasti azylového 

a uprchlického práva, nejprve ty, které jsou svou povahou právn� nezávazné (soft-law), 

dále pak dokumenty závazné. Další v po�adí jsou nejd�ležit�jší relevantní dokumenty 

evropského práva. V záv�ru kapitoly jsou uvedeny prameny vnitrostátní. 

���� �����	
�����
	�����������

Otázku vstupu a pobytu cizince na svém státním území a p�ípadné ud�lení azylu 

tomuto cizinci upravuje každý suverénní stát v zásad� svým vnitrostátním právem. Tato 

volnost ovšem není absolutní, nebo� je omezena nejen obecným mezinárodním právem 

ve�ejným, v tomto p�ípad� oby�ejovými pravidly ius cogens, ale i mezinárodními 

smlouvami, které stát uzav�el s jinými státy. Obsah t�chto smluv je stát povinen vt�lit 

do svého vnit�ního práva1.2 V�tšina mezinárodních dokument� ovšem upravuje jen 

rovinu hmotn�právní a procesní ustanovení obsahují spíše výjime�n�.  

Všeobecná deklarace lidských práv ze dne 10. 12. 1948 byla vydána rezolucí 

Valného shromážd�ní Organizace spojených národ� (dále jen OSN) jako jeden 

z prvních moderních lidsko-právních dokument�. Nejedná se o právn� závazný 

dokument, svou povahou je spíš doporu�ující. Jednotlivé �lánky deklarace 

vyjmenovávající základní lidská práva jsou ovšem všeobecn� kladeny na úrove�

zvykového mezinárodního práva. �lánek 14 zakotvuje právo každého jedince hledat a 

                                                
1
�EPELKA, �., ŠTURMA, P., Mezinárodní právo ve�ejné. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 197. 

2 Dané mezinárodní smlouvy podléhají výkladu podle Víde�ské úmluvy o smluvním právu p�ijaté v rámci 
OSN v roce 1969, konkrétn� podle �lánk� 31, 32 a 33., a proto zejména tyto smlouvy musí být vykládány 
v dobré ví�e, v souladu s obvyklým významem, který je dáván výraz�m ve smlouv� v jejich celkové 
souvislosti a s p�ihlédnutím k p�edm�tu a ú�elu smlouvy. Víde�ská úmluva o smluvním právu ze dne 23. 
5. 1969, p�ijata pod �. 15/1988 Sb. 
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požívat v jiných zemích azyl p�ed pronásledováním. Tohoto práva se ale nelze 

dovolávat v p�ípad� stíhání vznikajícího skute�n� na základ� nepolitických trestných 

�in� nebo jednání, která odporují cíl�m a zásadám OSN. 

Deklarace o územním azylu ze dne 14. 12. 1967 podrobn�ji rozvádí, v kontextu 

�lánku 14 Všeobecné deklarace lidských práv, právo azylu. Op�t se jedná o nezávazný 

dokument vydaný rezolucí Valného shromážd�ní OSN. Cílem deklarace bylo p�ijetí 

zásady humanity a zásady morální, jež m�ly být základem pro budoucí sjednocení 

mezinárodní praxe p�i ud�lování azylu. Poskytnutí azylu podle tohoto dokumentu proto 

nelze vykládat jako nep�átelské gesto v��i státu p�vodu uprchlíka, ale jako gesto 

humánní. Práva azylu se také nem�že dovolávat osoba, která je z vážných d�vod�

podez�elá ze spáchání vále�ného zlo�inu, zlo�inu proti míru nebo lidskosti. V deklaraci 

je také uvedeno, že d�vody pro ud�lení azylu si ovšem stanovuje každý stát sám.  

P�íru�ka UNHCR Vedení pohovor� se žadateli o status uprchlíka z roku 1995 je 

dokument soft-law, který obsahuje základní úpravu vedení pohovoru. Touto p�íru�kou 

by se pak m�ly �ídit osoby, které vedou pohovor se žadateli o mezinárodní ochranu 

v �eské republice.3

Mezinárodní pakt o ob�anských a politických právech a Mezinárodní pakt o 

hospodá�ských, sociálních a kulturních právech z 19. 12. 1966 jsou chápány jako 

ned�ležit�jší lidsko-právní úmluvy založené na respektování Všeobecné deklarace 

lidských práv. Oba pakty obsahují závazky �lenských státu k dodržování základních 

lidských práv a svobod.  

Úmluva o právním postavení uprchlík� ze dne 28. 7. 1951 (dále jako Ženevská 

úmluva) a Protokol ze dne 31. 1. 1967 (dále jako Newyorský protokol)4 jsou v sou�asné 

dob� hlavními a ned�ležit�jšími prameny mezinárodn�právních závazk� stát� na 

univerzální úrovni. Úmluva zakotvila zejména smluvní závazek ú�astnických stát�

p�ijmout uprchlíky. Úmluva také reflektuje oby�ejové pravidlo mezinárodního práva – 

princip non-refoulement (tzv. zásada nenavracení); v dalších ustanoveních obsahuje 

                                                
3 Vedení pohovoru se žadateli o status uprchlíka. P�íru�ka UNHCR. Dostupné z WWW: <www.unhcr-
centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/pravni-dokumenty/prirucky-doporuceni-a-stanoviska-
unhcr/pohovory-s-zadateli>. 
4 Úmluva o právním postavení uprchlík� ze dne 28. 7. 1951 a Protokol týkající se právního postavení 
uprchlík� ze dne 31. 1. 1967 byly do �eského právního �ádu recipovány sd�lením ministerstva 
zahrani�ních v�cí �. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlík� a Protokolu 
týkajícího se právního postavení uprchlík�. 
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obecnou, velmi složitou a rozsáhlou definici uprchlíka. Význam úmluvy lze spat�ovat 

hlavn� ve sjednocení mezinárodní úpravy uprchlictví a stanovení alespo� obecné 

definice uprchlíka a také minimálních standard� pro zacházení s uprchlíky. Dále úmluva 

ošet�uje nejr�zn�jší aspekty každodenního života, v�etn� práva na práci, vzd�lání, státní 

podporu, sociální zabezpe�ení a práva na cestovní doklady. Protokol týkající se 

postavení uprchlík� pak zajiš�uje univerzální platnost úmluvy. 

���� �
	�����
�����������

Vzhledem k tomu, že velké množství uprchlík� stále hledá azyl v jednotlivých 

zemích Evropské unie, postupn� se objevila pot�eba také tuto oblast evropského práva 

harmonizovat, a to zejména v souvislosti s fenoménem tzv. asylum forum shopping5.  

V souvislosti s podepsáním Maastrichtské smlouvy v roce 19926 se problematika 

azylu a uprchlictví dostala do tzv. t�etího pilí�e v rámci spolupráce v oblasti justice a 

vnit�ních záležitostí (tedy do oblasti unijního práva). Jelikož se ale jednalo o oblast 

mezivládní spolupráce, nebyl zde prostor pro hlubší harmonizaci.7  

V rámci dalších významných smluv pozm��ujících zakládací smlouvy 

Evropských spole�enství je vhodné zmínit Amsterodamskou smlouvu8. Ta jednak 

p�esunula zna�nou �ást kapitoly týkající se spolupráce v oblasti justice a vnit�ních v�cí, 

v�etn� spole�né vízové, azylové, p�ist�hovalecké politiky, do prvního (komunitárního9) 

pilí�e. Dále svým �lánkem K 1. pozm�nila �lánek 63 Smlouvy o založení Evropských 

spole�enství tak, že stanovila povinnost p�ijmout v období p�ti let po jejím vstupu v 

platnost komunitární právní p�edpisy, které danou problematiku upraví. V neposlední 

�ad� reaguje na program vytvo�ený Evropskou radou v Tampere v roce 1999. Cílem 

tohoto programu bylo vytvo�ení Spole�ného evropského azylového systému (SEAS), 

jehož základem bude uplat�ování Ženevské úmluvy ve zn�ní Newyorského protokolu. 

Cílem zmín�ného programu bylo zaru�it minimální standard spole�ného azylového 

                                                
5 Jedná se o situaci, kdy žadatel o azyl podává postupn� žádost v n�kolika zemích a snaží se tak zvýšit své 
šance na ud�lení azylu. 
6 Maastrichtská smlouva byla podepsána 7. 2. 1992, v platnost vstoupila 1. 11. 1993. 
7 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V., Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha : Univerzita Karlova, 2006, 
s. 55. 
8 Amsterodamská smlouva vstoupila v platnost 1. 5. 1999.  
9 Komunitární právo se d�lilo na primární právo (zakládací smlouvy) a sekundární právo (právní akty EU 
- na�ízení, sm�rnice, rozhodnutí). Právem unijním se pak rozumí zejména právo tzv. II. a III. pilí�e EU, tj. 
právní akty spole�né zahrani�ní a bezpe�nostní politiky (II. pilí�) a justi�ní spolupráce v trestních v�cech 
(III. pilí�).
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systému, tedy zaru�ení minimálních práv cizinc� žádajících o mezinárodní nebo 

do�asnou ochranu a minimálních práv osob se statusem azylanta �i osob s jinou formou 

ochrany �i do�asné ochrany. Dalším cílem bylo spravedlivé rozd�lení b�emene 

spojeného s p�ijímáním cizinc�, kte�í hledají ochranu p�ed pronásledováním, ochranu 

svého života, zdraví atd. Systém má také zaru�it minimální rozdíly jednotlivých 

národních �ízení, aby nedocházelo k následným migra�ním tok�m, a posílit vnit�ní 

bezpe�nostní politiku EU.10

Lisabonská smlouva, respektive smlouva pozm��ující Smlouvu o Evropské unii a 

Smlouvu o založení Evropského spole�enství11 op�t pozm�nila �íslování jednotlivých 

�lánk�. Ustanovení o politikách týkajících se kontrol na hranicích, azylu a 

p�ist�hovalectví se nyní nacházejí v V. hlav� pojmenované Prostor svobody, 

bezpe�nosti a práva, v kapitole 2., zahrnující �lánky 77 až 80. Spole�nou azylovou 

politiku zcela postihuje �lánek 7812. Ten stanoví, že Unie vyvíjí spole�nou politiku 

týkající se azylu, dopl�kové ochrany a do�asné ochrany s cílem poskytnout každému 

státnímu p�íslušníkovi t�etí zem�, který pot�ebuje mezinárodní ochranu, p�im��ený 

status a zajistit dodržování zásady nenavracení. Tato politika musí být v souladu 

s Ženevskou úmluvou o právním postavení uprchlík� ze dne 28. �ervence 1951, 

Protokolem týkajícím se právního postavení uprchlík� ze dne 31. ledna 1967 a ostatními 

p�íslušnými smlouvami.  

Pro výše uvedené ú�ely Evropský parlament a Rada Evropské unie p�ijímají 

�ádným legislativním postupem opat�ení týkající se spole�ného evropského azylového 

systému. Spole�ný azylový systém obsahuje jednotný azylový status pro státní 

p�íslušníky t�etích zemí platný v celé Unii; spole�ný režim do�asné ochrany 

vysídlených osob v p�ípad� hromadného p�ílivu a jednotný status dopl�kové ochrany 

pro státní p�íslušníky t�etích zemí, kte�í pot�ebují mezinárodní ochranu, aniž by získali 

evropský azyl. Dále ošet�uje spole�ný postup pro ud�lování a odnímání jednotného 

azylového statusu nebo statusu dopl�kové ochrany, kritéria a mechanismy pro ur�ení 

�lenského státu p�íslušného pro posouzení žádosti o azyl nebo dopl�kovou ochranu, 

                                                
10 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V., Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha : Univerzita Karlova, 
2006, s. 53. 
11 Byla podepsána v Lisabonu dne 13. 12. 2007, p�ijata byla k 1. 12. Konsolidované zn�ní Ú�ední v�stník 
Evropské unie, ze dne 9. 5. 2008C 115/76 CS. Dostupné z WWW: <www.eur-
lex.europa.eu/JOIndex.do?year=2008&serie=C&textfield2=115&Submit=Hledat&_submit=Hledat&ihml
ang=cs>. 
12 Bývalý �lánek 63 a 64 SES. 
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normy týkající se podmínek pro p�ijímání žadatel� o azyl nebo dopl�kovou ochranu, 

partnerství a spolupráci se t�etími zem�mi pro zvládání p�íliv� osob žádajících o azyl 

nebo dopl�kovou �i do�asnou ochranu. Protokol �. 24 o poskytování azylu státním 

p�íslušník�m �lenských stát� Evropské unie13 ve svém jediném �lánku stanovuje, že se 

z�etelem na úrove� ochrany základních práv a svobod v �lenských státech Evropské 

unie se �lenské státy navzájem považují pro veškeré právní a praktické ú�ely spojené se 

záležitostmi azylu za bezpe�nou zemi p�vodu. Žádost p�íslušníka �lenského státu o azyl 

m�že proto jiný �lenský stát zvažovat nebo p�ijmout k dalšímu zpracování pouze ve 

zcela výjime�ných p�ípadech14. 

Pro cíle vymezené spole�nou azylovou politikou z�stávají prozatím v platnosti 

d�ív�jší akty sekundární normotvorby; jedná se hlavn� o na�ízení a sm�rnice, které byly 

p�ijaty v rámci programu z Tampere. Na�ízení jsou obecn� závazná a v každém 

�lenském stát� bezprost�edn� použitelná i na jednotlivé fyzické a právnické osoby, aniž 

je t�eba vydání provád�cího p�edpisu, zatímco sm�rnice zavazují pouze �lenské zem�

stanovením ur�itých cíl�, kterých je t�eba dosáhnout b�hem ur�ené doby. 

Dalším d�ležitým dokumentem je sm�rnice Rady 2001/55/ES o minimálních 

normách pro poskytování do�asné ochrany v p�ípad� hromadného p�ílivu vysídlených 

osob a o opat�eních k zajišt�ní rovnováhy mezi �lenskými státy p�i vynakládání úsilí 

v souvislosti s p�ijetím t�chto osob a s následky z toho plynoucími, tzv. sm�rnice o 

do�asné ochran�.

Pro azylovou politiku nejen �eské republiky, ale i celé Evropské unie jsou 

významné sm�rnice Rady Evropské unie 2003/9/ES (tzv. p�ijímací sm�rnice), 

2004/83/ES (tzv. kvalifika�ní sm�rnice) a 2005/85/ES (tzv. procedurální sm�rnice). 

Sm�rnice Rady 2003/9/ES ze dne 27. 1. 2003 (tzv. p�ijímací sm�rnice) stanoví 

                                                
13 Vyhlášený pod �. 44/2004 Sb. m. s. 
14 T�mito p�ípady jsou a) jestliže se �lenský stát, jehož p�íslušníkem je žadatel, rozhodne poté, co vstoupí 
Amsterodamská smlouva v platnost, využívaje �lánku 15 Úmluvy o ochran� lidských práv a základních 
svobod, p�ijmout opat�ení, která se na jeho území odchylují od povinností vyplývajících z úmluvy; b) 
jestliže bylo zahájeno �ízení podle �l. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii a Rada nebo p�ípadn� Evropská 
rada o n�m ješt� nerozhodla s ohledem na �lenský stát, jehož je žadatel p�íslušníkem; c) jestliže Rada 
p�ijala rozhodnutí podle �l. 7 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii s ohledem na �lenský stát, jehož je žadatel 
p�íslušníkem, nebo jestliže Evropská rada p�ijala rozhodnutí podle �l. 7 odst. 2 uvedené smlouvy s 
ohledem na �lenský stát, jehož je žadatel p�íslušníkem; d) jestliže �lenský stát s ohledem na žádost 
státního p�íslušníka jiného �lenského státu o azylu rozhodl jednostrann�; v takovém p�ípad� bude Rada 
neprodlen� informována; p�i zkoumání žádosti se vychází z domn�nky, že žádost je zjevn�
neod�vodn�ná, aniž je jakýmkoli zp�sobem ohrožena rozhodovací pravomoc �lenského státu.  
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minimální normy pro p�ijímání žadatel� o azyl, a to jak materiálního charakteru, tak 

katalogu práv b�hem azylového �ízení. Zahrnuje právo na informace v azylovém �ízení, 

na identifika�ní doklady b�hem azylového �ízení, právo na pobyt a svobodu pohybu 

v pr�b�hu azylového �ízení, záruky léka�ské pé�e, školní docházky v dob� azylového 

�ízení, právo na vzd�lávání a zam�stnání.15 Sm�rnice Rady 2004/83/ES ze dne 

29. 1. 2004 (tzv. kvalifika�ní sm�rnice) stanovuje minimální normy, které musí spl�ovat 

státní p�íslušníci t�etích zemí nebo osoby bez státní p�íslušnosti, aby mohli žádat o 

postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných d�vod� pot�ebuje mezinárodní ochranu, 

a o obsahu poskytované ochrany. Jedná se tedy primárn� o p�edpis hmotn�právní. 

Sm�rnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. 12. 2005 o minimálních normách pro �ízení 

v �lenských státech o p�iznávání a odnímání postavení uprchlíka p�edstavuje 

procedurální základ celého �ízení a stanoví minimum procesních požadavk� pro �ízení o 

mezinárodní ochran�. Tyto sm�rnice byly již transponovány do AZ. 

Na�ízení Rady (ES) �. 343/2003 ze dne 18. 2. 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro ur�ení �lenského státu p�íslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním 

p�íslušníkem t�etí zem� v n�kterém z �lenských stát�, tzv. Dublinské na�ízení nebo 

Dublin II. Podle tohoto na�ízení je každý �lenský stát EU (a také Norsko, Island a 

Švýcarsko) povinen ur�it, který �lenský stát je p�íslušný k posouzení žádosti o azyl 

podané státním p�íslušníkem t�etího státu na jeho území. P�íslušný �lenský stát je 

stanoven podle objektivních a hierarchicky uspo�ádaných kritérií uvedených v na�ízení. 

Kritéria, podle nichž je ur�ován �lenský stát p�íslušný k posouzení žádosti o azyl, se 

aplikují v po�adí uvedeném v na�ízení (�l. 5 odst. 1), p�i�emž pro ur�ení p�íslušného 

�lenského státu je rozhodná situace v okamžiku podání první žádosti o azyl. Kritéria lze 

rozd�lit do n�kolika skupin, kterými jsou rodinné vazby, již d�íve vydané vízum �i 

povolení k pobytu, neoprávn�ný vstup a pobyt, bezvízový styk a první podaná žádost o 

azyl. Sou�asn� je ale zachováno suverénní právo každého �lenského státu posoudit i 

takovou žádost o azyl, která byla na jeho území podána, a�koliv je podle kritérií 

uvedených v na�ízení k jejímu posouzení p�íslušný jiný �lenský stát.  

Rozhodnutí Rady 2004/904/ES o z�ízení Evropského fondu pro uprchlíky na 

období 2005 až 2010 si kladlo za cíl vyvážen� rozd�lit mezi �lenské státy úsilí, které je 

spojeno s p�ijímáním uprchlík� a vysídlených osob i s pozd�jšími d�sledky. 

                                                
15 ROZUMEK M., Spole�ný evropský azylový systém: idea versus realita, dostupné z WWW: 

<www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2183782>. 
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Evropská rada schválila dne 11. 12. 2009 Stockholmský program, který navazuje 

na stejné cíle jako program z Tampere (2000–2004) a z Haagu (2005–2009), tentokrát je 

ur�en pro období let 2010 až 2014. Program výslovn� uvádí, že evropské orgány by 

m�ly mimo jiné využívat všech p�íležitostí k posílení evropského prostoru svobody, 

bezpe�nosti a práva, které Lisabonská smlouva nabízí. Program vyzývá mimo mnoha 

jiných opat�ení k vytvo�ení spole�ného azylového systému do roku 2012. Evropská rada 

konstatuje, že by se m�la prosazovat faktická solidarita s �lenskými státy, které jsou 

vystaveny obzvlášt� velkým tlak�m žadatel� o azyl. Za tímto ú�elem by se podle ní 

m�lo pokra�ovat v analýze a rozvíjení mechanism� pro dobrovolné a koordinované 

sdílení odpov�dnosti mezi �lenskými státy. Evropská rada vyzývá �lenské státy ke 

vzájemné podpo�e p�i budování dostate�né kapacity v rámci jejich vnitrostátních 

azylových systém�16. 

���� ����
���	����
	���
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Ústava v �l. 1 odst. 2 obsahuje ustanovení o tom, že �eská republika dodržuje 

závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního práva. Toto ustanovení má v podstat�

deklaratorní povahu, jelikož daný závazek vyplývá již ze samotného mezinárodního 

ve�ejného práva. V kontextu zmín�ného ustanovení by ale m�ly být vykládány ostatní 

ústavní normy17. Další d�ležité ustanovení p�edstavuje �l. 10 ústavy, který p�edstavuje 

generální recep�ní normu. Tou došlo k inkorporaci mezinárodních smluv do �eského 

práva18.  

�lánek 43 Listiny základních práv a svobod19 (LZPS) stanovuje, že �eská 

republika poskytuje azyl cizinc�m pronásledovaným za uplat�ování politických práv a 

svobod. Azyl m�že být odep�en tomu, kdo jednal v rozporu se základními lidskými 

právy a svobodami. Politickými právy a svobodami jsou myšlena práva uvedená v hlav�

t�etí LZPS. Právo azylu nepat�í k p�irozeným práv�m �lov�ka ani ob�ana. Toto právo 

                                                
16 Vše dostupné z WWW: <www.mvcr.cz/clanek/migracni-a-azylova-politika-ceske-republiky-

470144.aspx>.  
17
�EPELKA, �., ŠTURMA, P., Mezinárodní právo ve�ejné. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 198. 

18 Obsahem jsou tyto podmínky: musí jít o platnou smlouvu, kterou je �R vázána dle Víde�ské úmluvy o 
smluvním právu, k ratifikaci byl dán souhlas ob�ma komorami Parlamentu, ratifikace prob�hla v souladu 
s Ústavou i pravidly mezinárodního práva, smlouva byla vyhlášena ve sbírce mezinárodních smluv. 
19 Usnesení p�edsednictva �NR �. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako sou�ásti 
ústavního po�ádku �eské republiky. 
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poskytuje stát podle svého rozhodnutí, a to výhradn� cizinc�m. Podle ústavního 

právníka Václava Pavlí�ka se také jedná o jeden z �lánk� a práv v nich obsažených, 

kterých se lze dovolávat p�ímo20. Dle rozhodnutí ústavního soudu IV. ÚS 553/06 Právo 

azylu nelze považovat za právo nárokové; ani Listina základních práv a svobod, ani 

mezinárodní smlouvy o lidských právech, jimiž je �eská republika vázána, nezaru�ují, 

že právo azylu musí být žádajícímu cizinci poskytnuto. Rozhodnutí o neud�lení 

politického azylu cizinci nemusí proto být nesouladné s �l. 43 Listiny.21

������ ����������
���

Bezpochyby nejd�ležit�jší zákonnou normou je zákon �. 325/1999 Sb., o azylu a 

zm�n� zákona a �. 283/1991 Sb., o Policii �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších 

p�edpis�. Tento zákon v sob� po mnoha novelizacích zahrnuje jak institut azylu, tak 

institut dopl�kové ochrany. Tento zákon byl od svého vydání již jednadvacetkrát 

novelizován, p�i�emž hlavním d�vodem je, alespo� v posledních letech, vstup �R do 

EU, což si vyžádalo harmonizaci našich p�edpis� s komunitárním právem. Samotný 

zákon se �lení na 12 hlav a jeho sou�ástí jsou dv� p�ílohy – vzor žádosti o mezinárodní 

ochranu a vzor pr�kazu žadatele o mezinárodní ochranu. 

Pro oblast azylového práva je také relevantní zákon �. 326/1999 Sb., o pobytu 

cizinc� na území �eské republiky a o zm�n� n�kterých zákon�. V kontextu azylového a 

uprchlického práva je vhodné zmínit jednak tzv. pobytové statusy s humanitárním 

základem a jednak úpravu za�ízení pro zajišt�ní cizince. Pobytovými statusy 

s humanitárním základem jsou zejména:  

1) povolení k dlouhodobému pobytu za ú�elem ochrany na území, jež je ur�ené 

pro ob�ti trestného �inu obchodování s lidmi nebo pro ob�ti p�evad��ských 

skupin;  

2) vízum k pobytu nad 90 dn� za ú�elem strp�ní pobytu na území, dle kterého je 

strp�n cizinec, s nímž je vedeno �ízení o vyhošt�ní a o n�mž bude zjišt�no, že 

jeho vycestování není možné (reflektuje princip non-refoulement);  

3) povolení k trvalému pobytu z humanitárních d�vod�, které se bez podmínky 

p�edchozího nep�etržitého pobytu na území vydá cizinci, nap�. pokud je 

manželem azylanta, pokud manželství vzniklo ješt� p�ed vstupem azylanta na 

                                                
20 PAVLÍ�EK V. a kol.: Ústava a ústavní �ád �R. Komentá�. 2.díl, práva a svobody. Praha: Linde 2002, 
s. 34. 
21 Nález Ústavního soudu �R�sp. zn. IV. ÚS 553/06, ze dne 30. 1. 2007. 
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území nebo nezletilému dít�ti azylanta nebo také z jiných d�vod� hodných 

zvláštního z�etele;  

4) povolení k trvalému pobytu, jež se po 4 letech nep�etržitého pobytu na území 

vydá na žádost cizinci, pobývajícímu na území v rámci p�echodného pobytu po 

ukon�ení �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany za podmínky, že nejmén�

poslední dva roky probíhalo �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany, v�etn�

p�ípadného �ízení o kasa�ní stížnosti.  

Zákon �. 221/2003Sb., o do�asné ochran� cizinc� navazuje svou úpravou na 

sm�rnici Rady o do�asné ochran�. Podle tohoto zákona se postupuje v p�ípad�, že 

do�asná ochrana cizinc� byla vyhlášena rozhodnutím Rady Evropské unie, a to ve 

chvíli, kdy po�et p�ípad� hromadného vysídlení osob, které se do zem� p�vodu 

nemohou vrátit, hromadn� vzrostl. Toto rozhodnutí trvá jeden rok, je možné ho 

prodloužit o dalších šest m�síc� nebo až jeden rok. Vysídlenými osobami se rozum�jí 

státní p�íslušníci t�etí zem� nebo osoby bez státní p�íslušnosti, které musely opustit zemi 

�i oblast p�vodu nebo byly evakuovány zejména na výzvu mezinárodních organizací a 

nemohou se s ohledem na stávající situaci v zemi vrátit za bezpe�ných a trvalých 

podmínek a na které by se p�ípadn� mohla vztahovat Ženevská úmluva. Jde p�edevším o 

osoby, které uprchly z oblastí ozbrojených konflikt� nebo endemického násilí; osoby, 

které se staly ob��mi systematického nebo obecného porušování lidských práv, �i 

kterým toto porušování vážn� hrozí. Poživatel�m do�asné ochrany musí být kdykoli 

umožn�no podat žádost o azyl. Posouzení žádosti o azyl nevy�ízené p�ed uplynutím 

doby trvání do�asné ochrany je dokon�eno po skon�ení této doby22. 

Zákon �. 500/2004 Sb., o správním �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, se použije 

subsidiárn� pro �ízení o mezinárodní ochran�, s výjimkami stanovenými v § 9 AZ.  

Zákon �. 150/2002 Sb., o soudním �ádu správním, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 

se použije na soudní p�ezkum rozhodnutí p�ed krajským soudem, resp. na �ízení o 

kasa�ní stížnosti p�ed Nejvyšším správním soudem �R. 

                                                
22 Sm�rnice Rady 2001/55/ES o minimálních normách pro poskytování do�asné ochrany v p�ípad�
hromadného p�ílivu vysídlených osob a o opat�eních k zajišt�ní rovnováhy mezi �lenskými státy p�i 
vynakládání úsilí v souvislosti s p�ijetím t�chto osob a s následky z toho plynoucími, tzv. sm�rnice o 
do�asné ochran�. 
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Vyhláška ministerstva vnitra �. 428/2010 Sb., ze dne 21. 12. 2010 stanovící okruh 

cizinc�, kte�í mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letišt� na území 

�eské republiky pouze na základ� ud�leného letištního pr�jezdního víza.  
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P�ed rozborem samotného pr�b�hu �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany je nutné 

se vypo�ádat s pojmy uprchlictví, uprchlík, azyl, azylant a mezinárodní ochrana. 

Nejedná se totiž o pojmy totožné. A�koliv jsou tyto instituty významov� blízké a na 

sebe právn� navázané, funk�n� jsou odlišné. Každý z t�chto pojm� se také vyskytuje 

v jiném typu pramene práva. Relevantní prameny byly popsány v první kapitole. 
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Uprchlictví je institut, který je založen na smluvním mezinárodním právu. 

P�iznání statusu uprchlíka je tedy pro smluvní stát povinností, pokud jsou spln�ny 

defini�ní znaky uprchlíka. Uprchlíci jsou destiná�i práv a výhod23. Jedná se o institut 

spojený s do�asností, protože ve chvíli, kdy jeden ze znak�, který je podmínkou statusu 

uprchlíka, pomine, osoba p�estává být uprchlíkem.  

Uprchlictví je upraveno Ženevskou úmluvou ve zn�ní Newyorského protokolu. Ta 

obsahuje definici toho, kdo je (pozitivní definice) a kdo není uprchlík (negativní 

definice). Pozitivní definice, jež je velmi rozsáhlá a složitá, se skládá ze t�í �ástí. Jsou 

jimi klauzule zahrnující (inkluzívní), klauzule vylu�ující (exkluzivní) a klauzule 

pozastavující (suspenzívní)24. Dále uvedu pouze zahrnující klauzuli podle které lze 

uprchlíky rozd�lit do n�kolika kategorií. T�mi jsou tzv. statutární uprchlíci a 

konvencionální uprchlíci. 

Statutárním uprchlíkem je osoba, která byla považována za uprchlíka dle dohod 

z 12. 5. 1926 a 30. 6. 1928 nebo podle úmluv z 28. 10. 1933 a 10. 2. 1938 a podle 

protokolu ze 14. 9. 1939 nebo též podle ustanovení Stanov Mezinárodní organizace pro 

uprchlíky25. Tato definice ozna�uje za uprchlíky osoby, které jsou uprchlíky již podle 

starších dokument�, a snaží se tak zajistit kontinuitu s d�ív�jšími jednotlivými 

úpravami. 

                                                
23 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V., Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha : Univerzita Karlova, 
2006, s. 25. 
24 tamtéž, s. 25. 
25 Úmluva o právním postavení uprchlík� ze dne 28. 7. 1951 a Protokol týkající se právního postavení 
uprchlík� ze dne 31. 1. 1967, do �eského právního �ádu byla recipována sd�lením ministerstva 
zahrani�ních v�cí �. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlík� a Protokolu 
týkajícího se právního postavení uprchlík�. 
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Konvencionálním uprchlíkem je osoba, která se v d�sledku událostí, které nastaly 

p�ed 1. lednem 1951, nachází mimo svou vlast a má oprávn�né obavy z pronásledování 

z d�vod� rasových, náboženských nebo národnostních nebo z d�vod� p�íslušnosti 

k ur�itým spole�enským vrstvám nebo i zastávání ur�itých politických názor�, je 

neschopna p�ijmout nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu své 

vlasti; totéž platí pro osobu bez státní p�íslušnosti nacházející se mimo zemi svého 

dosavadního pobytu následkem shora zmín�ných událostí, která se vzhledem ke shora 

uvedeným obavám do své vlasti nechce nebo nem�že vrátit26.  

Základními defini�ními znaky uprchlíka je tedy exteritorialita, obavy 

z pronásledování (subjektivní znak) a oprávn�nost t�chto obav (objektivní znak). 

Uprchlík musí být pronásledován na základ� n�kterého z p�ti výše vyjmenovaných 

d�vod�, nepožívá nebo nechce požívat ochrany státu, protože pronásledování je 

p�i�itatelné státu podle mezinárodního práva. Uprchlík na míst� (sur place) je pak 

osoba, která v dob�, kdy opoušt�la zemi p�vodu, nebyla uprchlíkem. Obava 

z pronásledování u ní vznikla až p�i pobytu na území jiného státu. �asové omezení 

v definici uprchlíka Ženevské úmluvy ruší Newyorský protokol; ruší také geografické 

omezení �lánku na Evropu. Nadále tedy Ženevská úmluva platí bez �asového a 

geografického omezení. 

Uprchlíkem podle této definice, tedy podle mezinárodního práva, se osoba stává 

ve chvíli napln�ní všech defini�ních znak� bez ohledu na volní akt státu. Stát status 

uprchlíka neud�luje konstitutivn�, ale deklaratorn� jej potvrzuje27. 

���� !�"�� � �"� ���

Institut azylu je starší, založený výlu�n� na základ� vnitrostátního práva. 

V nejstarší podob� se jednalo o azyl náboženské povahy, kdy se delikvent28 uchýlil pod 

ochranu církve. V období feudálního st�edov�ku a reformace došlo k prom�n� v azyl 

ud�lovaný výhradn� z politických d�vod�, jehož ud�lení bylo projevem svrchovanosti 

panovníka nad svým územím. Ochrana osoby se statusem azylanta je na rozdíl od 

uprchlictví trvalá a je zásadn� poskytovaná na základ� volního aktu p�ijímajícího 

                                                
26 Ženevská úmluva. 
27 KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 
Komentá�. Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 157. 
28 Jednalo se o pachatele b�žné kriminality. 
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státu29. Azylant má �asto také možnost získat státní ob�anství státu, který mu azyl 

ud�lil. Postupn� došlo k rozlišení na tzv. azyl územní a diplomatický. Azylem územním, 

a� už ve form� vnitrostátní �i p�ípadn� mezinárodní, je myšlena ochrana poskytnutá 

cizinci svrchovaným státem na celém svém území. Azylem diplomatickým je pak 

naopak územní svrchovanost státu omezena, protože tento typ ochrany je poskytován na 

území pronásledujícího státu. Ochranu poskytuje stálá akreditovaná diplomatická mise 

jiného státu ve svém objektu30. Diplomatickému azylantovi je pronásledujícím státem 

p�edevším umožn�no bezpe�n� vycestovat ze zem�. Tento typ azylu se zachoval 

v klasické form� jako partikulární oby�ej v oblasti stát� Jižní Ameriky31, k jeho 

uplatn�ní ale také dochází ve form� poskytování tzv. humanitárního úto�išt�

poskytnutého diplomatickou misí ad hoc. 

���� �����	
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Pojem mezinárodní ochrana byl zaveden v rámci evropského práva a zahrnuje jak 

institut azylu územního vnitrostátního, tak institut tzv. dopl�kové ochrany32. Tento 

pojem za�al také po novele �. 165/2006 Sb. používat zákon o azylu. V zákon� o azylu 

ovšem dochází též ke sm�šování a prolínání institut� uprchlictví a azylu. Jelikož se 

zákon snaží zahrnout v sob� veškeré jejich prvky, dochází tak spíše ke zmatenosti a ve 

spojení s pojmem mezinárodní ochrany také k �ad� aplika�ních problém�. Konkrétní 

formy mezinárodní ochrany, kterou �eská republika m�že poskytnout, jsou jednak azyl 

podle ustanovení § 12, 13 a § 14 AZ a jednak dopl�ková ochrana podle ustanovení 

§ 14a a 14b AZ. Jednotlivým typ�m mezinárodní ochrany se budu v�novat v kapitole 4. 

                                                
29 KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 
Komentá�. Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 157. 
30 K jeho rozvoji dochází až s ustálením stálých diplomatických misí. 
31 Havanská úmluva (1928), Montevidejská úmluva (1933), Caracaská úmluva o diplomatickém azylu 
(1967). 
32 Kvalifika�ní sm�rnice používá pojem podp�rná ochrana. 
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�ízení o mezinárodní ochran� v sob� zahrnuje jednak �ízení o ud�lení 

mezinárodní ochrany formou azylu nebo dopl�kové ochrany a jednak �ízení o odn�tí 

azylu nebo dopl�kové ochrany. Dále se budu v�novat pouze �ízení o ud�lení 

mezinárodní ochrany.  

K �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany je p�íslušné ministerstvo vnitra.33 Stejn�

tak je toto ministerstvo p�íslušné k �ízení o odn�tí azylu nebo dopl�kové ochrany, 

k �ízení o povolení vstupu na území osobám, které u�inily prohlášení o mezinárodní 

ochran�, k �ízení o povinnosti setrvat v p�ijímacím st�edisku a také k �ízení o 

prodloužení dopl�kové ochrany, ur�ení �lenského státu Evropské unie p�íslušného 

k posuzování žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany, není-li p�íslušná �eská republika. 

Toto se stane v p�ípad�, že se objeví n�která z kritérií dublinského systému a je nutné 

aktivovat na�ízení Dublin II.  

�ízení je svou povahou �ízením správním. Procesní postup je upraven v zákon� o 

azylu, konkrétn� v hlav� III. a IV. S �ízením ale souvisí také �ada ustanovení hlavy V., 

II. a specifické �ízení vedené v p�ijímacím st�edisku na mezinárodním letišti je obsaženo 

v hlav� X. Ustanovení § 9 AZ zakotvuje pro �ízení subsidiární použití správního �ádu; 

zárove� ovšem taxativn� vyjmenovává, která ustanovení správního �ádu se pro �ízení o 

mezinárodní ochran� nepoužijí. Jsou jimi n�která ustanovení o doru�ování, ustanovení o 

umožn�ní nahlížení do spisu jiným osobám než ú�astník�m �ízení a jejich zástupc�m, o 

ústním jednání, o vydání stejnopisu výroku rozhodnutí na požádání ú�astníka, o lh�tách 

pro vydání rozhodnutí a ustanovení o odvolacím �ízení a �ízení o rozkladu. Z judikatury 

ovšem vyplývají specifické situace, které se ne�ídí úpravou podle zákona o azylu i 

p�esto, že jde o doru�ování �i lh�ty. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Praze �. j. 48 

Az 43/2008 se […] na �ízení vyjmenovaná v § 9 zákona �. 325/1999 Sb., o azylu, 

nevztahuje úprava § 71 odst. 1 a 3 správního �ádu z roku 2004 o lh�tách pro vydání 

rozhodnutí, nýbrž § 27 zákona �.� 325/1999 Sb., o azylu. Vzhledem k tomu, že § 27 

citovaného zákona stanoví toliko lh�tu, do kdy nejpozd�ji je správní orgán povinen ve 

                                                
33 Podle § 12 odst. 1 písm. h) zákona �. 2/1969 Sb., o z�ízení ministerstev a jiných úst�edních orgán�
státní správy �eské republiky. 
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v�ci rozhodnout, jediným kritériem pro ur�ení okamžiku, kdy lze v �ízení o ud�lení 

mezinárodní ochrany nejd�íve rozhodnout, je zjišt�ní skutkového stavu v rozsahu 

pot�ebném pro posouzení žádosti (§ 3 správního �ádu z roku 2004). Také podle 

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze �. j. 6 A 720/2001 […] a�koli má zákon �. 325/1999 

Sb., o azylu, zvláštní ustanovení v § 24, pojednávající o doru�ování rozhodnutí a jiných 

písemností ú�astníkovi �ízení, pro p�ípad ud�lení generální plné moci v �ízení o ud�lení 

azylu musí správní orgán postupovat tak, že se bude �ídit ustanovením § 25 odst. 3 spr. 

�ádu. Azylový zákon totiž nemá pro p�ípad doru�ování právnímu zástupci zvláštní 

úpravu. Byla-li tedy písemnost doru�ena pouze ú�astníkovi a nikoli generální plnou 

mocí pov��enému právnímu zástupci, nemohla tak nabýt právní moci.

�ízení je zásadn� jednoinstan�ní a vede jej Odbor azylové a migra�ní politiky 

Ministerstva vnitra �R (OAMP MV �R). Proti rozhodnutí správního orgánu je možné 

podat žalobu k p�íslušnému krajskému, resp. m�stskému soudu. Ustanovení o rozkladu 

se, jak vyplývá z výše uvedeného, nepoužije. Zákon o azylu umož�uje dále využít 

mimo�ádný opravný prost�edek ve form� kasa�ní stížnosti podané k Nejvyššímu 

správnímu soudu. Mezinárodní ochranu ovšem m�že ud�lit pouze správní orgán, soudy 

svým rozsudkem nikoliv.  

Relevantní ustanovení zákona o azylu zahrnují ustanovení procesního charakteru, 

která upravují �ízení v užším smyslu, ale také ustanovení primárn� hmotn�právního 

charakteru, zejména taková, která upravují formy mezinárodní ochrany a výklad pojm�, 

jež jsou d�ležité pro �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany. Pro �ízení se dále použijí 

základní zásady �innosti správních orgán�, jako je zásada legality, zásada zákazu 

zneužití správního uvážení, zásada hospodárnosti, rychlosti a další uvedené v hlav� II. 

správního �ádu.  

D�vody pro ud�lení azylu a dopl�kové ochrany jsou upraveny v hlav� II. 

(s názvem �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany), konkrétn� v ustanoveních § 12–14 

AZ. Alespo� základní rozbor d�vod�, jejichž existence je t�eba, a podmínek, které musí 

být spln�ny k získání mezinárodní ochrany, zde uvádím s ohledem na zjednodušení 

výkladu v �ásti o ud�lení mezinárodní ochrany �i zamítnutí žádosti o mezinárodní 

ochranu, z obdobného d�vodu zmi�uji základní výklad pojm� uvád�ných ve vylu�ovací 

klauzuli. 
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Nejprve se tedy zam��ím na definování, jaké formy mezinárodní ochrany v sob�

zákon o azylu zahrnuje, respektive jaké podmínky musí spl�ovat cizinec, který v �eské 

republice žádá o mezinárodní ochranu, aby mu tato ochrana byla ud�lena. 

#��� $�
% � �"�������&�����	��� ��� �"���

Azyl se podle § 12 AZ ud�lí, bude-li zjišt�no, že cizinec alinea a) je pronásledován za 

uplat�ování politických práv a svobod, alinea b) má od�vodn�ný strach 

z pronásledování z d�vod� rasy, pohlaví, náboženství, národnosti, p�íslušnosti k ur�ité 

sociální skupin� nebo pro zastávání ur�itých politických názor� ve stát�, jehož 

ob�anství má nebo v p�ípad�, že je osobou bez státního ob�anství, ve stát� jeho 

posledního trvalého bydlišt�. Alinea a) je odrazem �l. 43 Listiny, alinea b) zahrnuje 

definici uprchlíka obsaženou v �lánku 1 Ženevské úmluvy, ale také obsahuje 

transponovaná ustanovení �lánku 2 c) a �lánk� 5 až 12 kvalifika�ní sm�rnice Rady 

Evropské unie. V tomto smyslu se také vyjád�il Nejvyšší soud �R ve svém rozsudku 

2 Azs 45/2008 ze dne 13. 8. 2008, ve kterém �íká, že ustanovení § 12 písm. a) zákona 

�. 325/1999 Sb., o azylu, musí být vykládáno souladn� s �l. 43 Listiny základních práv a 

svobod a její celkovou systematikou, a to jednak proto, že má toto ustanovení ústavního 

po�ádku vyšší právní sílu, a jednak proto, že je § 12 písm. a) AZ promítnutím této 

ústavní normy na zákonné úrovni. Za politická práva a svobody tudíž musejí být 

pokládána politická práva ve smyslu hlavy druhé oddílu druhého Listiny základních 

práv a svobod, v�etn� svobody projevu a práva na informace podle jejího �l. 17. 

A naopak ustanovení § 12 písm. b) zákona �. 325/1999 Sb., o azylu, musí být v souladu 

s p�íkazem eurokonformního výkladu vykládáno souladn� se sm�rnicí 2004/83/ES, a to 

nejpozd�ji od uplynutí transpozi�ní lh�ty k implementaci sm�rnice, bez ohledu na to, že 

sám text tohoto zákonného ustanovení se vlivem této sm�rnice nijak nezm�nil.

"����� 	�!���
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Pojem pronásledování je klí�ovým pojmem uprchlického práva, a to jak na 

mezinárodní, tak i komunitární a vnitrostátní úrovni. Vzhledem k tomu, že tento pojem 

není definován Ženevskou úmluvou, je dán prostor domácím právním úpravám 

jednotlivých stát� pro jeho vymezení. Jeho výklad je proto také st�žejním bodem celého 

azylového �ízení. Prokázání, že žadatel o mezinárodní ochranu byl v zemi p�vodu 

pronásledován, je d�vodem pro získání azylu podle § 12 AZ.  
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Ve smyslu § 2 AZ se za pronásledování považuje závažné porušení lidských práv, 

jakož i opat�ení p�sobící psychický nátlak nebo jiná obdobná jednání, pokud jsou 

provád�na, podporována nebo trp�na p�vodci pronásledování. P�vodcem 

pronásledování nebo vážné újmy (podmínka ud�lení dopl�kové ochrany viz dále) se 

rozumí státní orgán, strana nebo organizace ovládající stát nebo podstatnou �ást území 

státu, jehož je cizinec státním ob�anem nebo v n�mž m�la osoba bez státního ob�anství 

poslední trvalé bydlišt�. P�vodcem pronásledování nebo vážné újmy se rozumí i 

soukromá osoba, pokud lze prokázat, že stát, strana nebo organizace, v�etn�

mezinárodní organizace kontrolující stát nebo podstatnou �ást jeho území nejsou 

schopny nebo ochotny odpovídajícím zp�sobem zajistit ochranu p�ed pronásledováním 

nebo vážnou újmou. Za pronásledování nebo vážnou újmu se ale nepovažuje, m�že-li 

cizinec s p�ihlédnutím k osobní situaci nalézt ú�innou ochranu v jiné �ásti státu, jehož 

státní ob�anství má, nebo je-li osobou bez státního ob�anství, v jiné �ásti státu svého 

posledního trvalého bydlišt�, pokud se obava z pronásledování nebo vážné újmy 

vztahuje pouze na �ást území státu.  

Je nutné upozornit na fakt, že takto vymezené pojmy, které v sou�asnosti obsahuje 

zákon o azylu, do n�j byly za�azeny rozsáhlou novelou, z. �. 427/10. P�vodní definice 

pronásledování, resp. vážné újmy byla dlouhodob� kritizována zejména nevládním 

sektorem za to, že neobsahuje n�které z defini�ních znak�, a nedošlo tak k �ádné 

implementaci kvalifika�ní sm�rnice. V definici chyb�lo zejména konstatování, že nejen 

pronásledování, ale i nebezpe�í vážné újmy je nutné posuzovat ve vztahu k jednání 

soukromých subjekt�, pokud zem� státní p�íslušnosti žadatele o mezinárodní ochranu 

není schopna �i ochotna takovému jednání zabránit. Rovn�ž otázka možnosti vnit�ního 

p�esídlení a jeho posuzování v rámci �ízení o mezinárodní ochran� nebyla upravena 

jednotn� pro oba typy mezinárodní ochrany. Pro srovnání lze uvést fakt, že 

v kvalifika�ní sm�rnici je uveden pojem „akt pronásledování“, jímž je myšleno takové 

jednání, které je svou povahou nebo opakováním dostate�n� závažné, aby p�edstavovalo 

vážné porušení základních lidských práv, nebo které je soub�hem r�zných opat�ení, 

v�etn� porušování lidských práv.  

Za pronásledování mohou být považována i tato jednání: použití fyzického nebo 

psychického násilí, v�etn� násilí sexuálního; právní, správní, policejní nebo soudní 

opat�ení, která jsou sama o sob� diskrimina�ní nebo jsou provád�na diskrimina�ním 

zp�sobem; nep�im��ené nebo diskrimina�ní trestní stíhání nebo trestání; odep�ení 
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soudní ochrany, které vede k nep�im��enému nebo diskrimina�nímu trestu; trestní 

stíhání nebo trest za odep�ení výkonu vojenské služby za konfliktu, jestliže by výkon 

vojenské služby zahrnoval zlo�iny; jednání namí�ená proti osobám ur�itého pohlaví 

nebo proti d�tem.  

Požadavek jisté minimální úrovn� intenzity je základním p�edpokladem pro 

posouzení konkrétního jednání jako pronásledování. Absence ur�ité míry intenzity je 

považována za argument k zamítnutí žádosti jako ned�vodné. V rozsudku 1 Azs 

34/2008 se Nejvyšší správní soud �R vyjád�il k mí�e intenzity azylov� relevantního 

pronásledování, když uvedl, že neposta�í, p�jde-li o pouhou sérii ústrk�, by�

v jednotlivých p�ípadech i vcelku intenzivních, pokud tyto ústrky ve svém celku 

nedosáhnou takové intenzity a systemati�nosti, že u dot�ené osoby ve zcela zásadní mí�e 

snižují kvalitu prožívání a berou životní perspektivu a že v ní vyvolávají silný pocit 

celkové bezvýchodnosti a beznad�jnosti její situace. Navíc intenzita uvedených ústrk�

musí být „objektivní“ v tom smyslu, že by jimi byly výše uvedené negativní životní pocity 

p�sobeny zpravidla i u jiných jedinc� nacházejících se ve stát� p�vodu žadatele o azyl 

v obdobné situaci. Z judikatury soud� také vyplývá, že toto minimum intenzity by m�lo 

být ve vztahu k r�zným stát�m považováno za nem�nné34, ale nem�lo by být 

považováno za nem�nné v �ase, a to vzhledem ke zvyšujícímu se standardu ochrany 

lidských práv35. 
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Od�vodn�ný strach z pronásledování je nutno vykládat jako možnost in eventum, 

kdy by se cizinec vrátil zp�t do zem�, ze které odešel, a existovalo by zde reálné 

nebezpe�í, že bude vystaven pronásledování. Rozsudek Nejvyššího správního soudu �R 

sp. zn. 4 Azs 4/2003 celkov� hodnotí pojem od�vodn�ného strachu z pronásledování 

jako neur�itý právní pojem, jehož definici neobsahuje žádný právní p�edpis. Nicmén� ze 

samotného slovního spojení vyplývá, že od�vodn�ný strach z pronásledování v sob�

zahrnuje dva prvky, které je nutné splnit kumulativn�. Jednak subjektivní prvek, který 

vyplývá z pojmu strach, �ímž je myšlen stav mysli. Jakým zp�sobem by m�lo docházet 

k prokazování tohoto subjektivního pocitu, není jasné a ani žádoucí. Druhým je pak 

prvek objektivní, tím je dána od�vodn�nost strachu. V jednom ze svých rozsudk�
                                                
34 ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V., Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha : Univerzita Karlova, 
2006, s. 88. 
Nap�. 4 Azs 406/2004 ze dne 31. 8. 2005. 
35 Nap�. 2 Azs 66/2006 ze dne 5. 10. 2006. 
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Nejvyšší správní soud �R provedl tzv. test „p�im��ené pravd�podobnosti“ p�i zkoumání 

„od�vodn�nosti strachu z pronásledování“: P�im��ená pravd�podobnost nežádoucího 

d�sledku návratu do zem� p�vodu je dána tehdy, bývá-li tento d�sledek v p�ípadech 

obdobných p�ípadu žadatele nikoli ojedin�lý. Neznamená to, že pravd�podobnost, že 

nežádoucí d�sledek nastane, musí být nutn� vyšší než pravd�podobnost, že nenastane, 

nýbrž to, že k nežádoucímu d�sledku v p�ípadech obdobných p�ípadu žadatele dochází 

natolik �asto, že s ním ten, komu takový následek hrozí, musí po�ítat jako se vcelku 

b�žným jevem, a nikoli jako s jevem toliko výjime�ným36. Komplexn� shrnul Nejvyšší 

správní soud �R podmínky pro ud�lení azylu podle § 12 písm. b) zákona o azylu 

v rozsudku sp. zn. 5 Azs 36/2008 takto: žadatel musí kumulativn� splnit následující 

kritéria: (1) musí se nacházet mimo zemi svého p�vodu (tato podmínka není explicitn�

v zákon� o azylu stanovena, nebo� se presumuje z povahy v�ci); (2) musí mít 

od�vodn�ný strach [viz § 12 písm. b) zákona o azylu]; (3) jemu hrozící újma musí 

dosahovat intenzity pronásledování [viz § 12 písm. b) zákona o azylu ve spojení 

s definicí pronásledování nyní zakotvenou v § 2 odst. 8 zákona o azylu]; (4) ochrana 

v zemi p�vodu selhala (viz definice pronásledování nyní zakotvená v § 2 odst. 8 zákona 

o azylu); (5) musí být pronásledován z azylov� relevantních d�vod� [viz § 12 písm. b) 

zákona o azylu]; a (6) nesmí se na n�j vztahovat vylu�ující klauzule (viz § 15 zákona o 

azylu). 
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Azyl za ú�elem slou�ení rodiny dle § 13 AZ se ud�lí rodinnému p�íslušníkovi 

azylanta, jemuž byl ud�len azyl podle § 12 nebo § 14, a to v p�ípad� hodném zvláštního 

z�etele, i když v �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany nebude v jeho p�ípad� zjišt�n 

d�vod pro ud�lení mezinárodní ochrany podle § 12. Za rodinného p�íslušníka azylanta 

je považován manžel nebo partner azylanta, svobodné dít� azylanta mladší 18 let, 

v tomto p�ípad� kumulativn�, rodi� azylanta mladšího 18 let, nebo zletilá osoba 

odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu (také musí být spln�no kumulativn�) a 

svobodný sourozenec azylanta mladší 18 let. P�edpokladem je trvání manželství �i 

partnerství p�ed ud�lením azylu azylantovi, p�i�emž musí jít vždy o azylanta, pojmov�

jsou tedy vylou�eny svazky s ob�anem �R. V p�ípad� polygamních svazk� je možné 

ud�lit azyl za ú�elem slou�ení rodiny pouze jednomu manželovi, nikoliv již další osob�, 

                                                
36 2 Azs 66/2006 ze dne 5. 10. 2006. 
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a�koliv je podle právního �ádu jiného státu také manželem azylanta. Podmínkami, které 

musí být spln�ny kumulativn� pro získání této formy azylu, jsou existence 

pravomocného rozhodnutí o ud�lení azylu podle § 12 nebo § 14 rodinnému 

p�íslušníku37, negativní rozhodnutí o ud�lení azylu, existence vztahu tzv. nukleární 

rodiny a musí jít o p�ípad hodný zvláštního z�etele. Posuzování, zda se jedná o p�ípad 

hodný zvláštního z�etele, spadá zcela do diskre�ní pravomoci správního orgánu, který 

rozhodne vždy dle podmínek konkrétního p�ípadu. 
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Humanitární azyl dle § 14 AZ lze ud�lit v p�ípad� hodného zvláštního z�etele, 

a�koliv v �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany nebude zjišt�n d�vod pro ud�lení azylu 

dle § 12. Tato forma azylu nemá oporu v žádném ustanovení Ženevské úmluvy ani 

v aktech evropské normotvorby. Podmínkou je zamítavé rozhodnutí o ud�lení azylu dle 

§ 12 pro neexistenci d�vod� k jeho ud�lení a existence d�vod� hodných zvláštního 

z�etele, stejn� jako u azylu za ú�elem slou�ení rodiny. O humanitární azyl nelze žádat; 

správní orgán pouze má možnost azyl z humanitárních d�vod� ud�lit, není na n�j žádný 

právní nárok a není ani subjektivním právem žadatele. Humanitárními d�vody jsou 

nej�ast�ji vysoký v�k, zvláš� t�žké postižení �i nemoc38. Rozhodnutí o ud�lení je ur�eno 

volnou úvahou správního orgánu39. Zákon zde tedy kombinuje neur�itý právní pojem a 

správní uvážení40. Správní orgán má ovšem povinnost své úvahy v rozhodnutí vždy 

precizn� od�vodnit. Rozhodnutí o neud�lení humanitárního azylu není sice vylou�eno 

ze soudního p�ezkumu, soud se ale m�že rozhodnutím zabývat jen v omezeném 

rozsahu. Posuzuje pouze to, zda v �ízení nedošlo k vadám, které mohly mít za následek 

nezákonné rozhodnutí (§ 78 odst. 1 s. �. s.), tedy hledisko dodržení práva na spravedlivý 

proces41, a dále jestli uvážení nevybo�ilo z mezí a hledisek stanovených zákonem a zda 

k n�mu správní orgán dosp�l �ádným procesním postupem42. 

                                                
�� 4 Azs 147/2004 ze dne 12. 8. 2004.�
�� ŠTURMA, P., HONUSKOVÁ, V., Teorie a praxe azylu a uprchlictví. Praha : Univerzita Karlova, 
2006, s. 84.�
39 4 Azs 161/2005 ze dne 17. 2. 2006. 
40 6 Azs 308/2004 ze dne 20. 12. 2005. 
41 2 Azs 36/2005 ze dne 20. 12. 2005. 
42 6 Azs 304/2004 ze dne 24. 11. 2005. 
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Podle ustanovení § 14a se dopl�ková ochrana ud�lí cizinci, který nespl�uje 

d�vody pro ud�lení azylu, bude-li v �ízení o ud�lení azylu zjišt�no, že jsou v jeho 

p�ípad� d�vodné obavy, že pokud by byl cizinec vrácen do státu, jehož je státním 

ob�anem, nebo v p�ípad�, že je osobou bez státního ob�anství, do státu jeho posledního 

trvalého bydlišt�, hrozilo by mu skute�né nebezpe�í vážné újmy. Za vážnou újmu je 

považováno uložení nebo vykonání trestu smrti, mu�ení nebo nelidské �i ponižující 

zacházení nebo trestání, vážné ohrožení života nebo lidské d�stojnosti z d�vodu 

svévolného násilí v situacích mezinárodního nebo vnit�ního ozbrojeného konfliktu, a 

pokud by vycestování cizince bylo v rozporu s mezinárodními závazky �R. Další 

podmínkou, která musí být kumulativn� spln�na, je, že cizinec se nachází v situaci, kdy 

nem�že nebo není ochoten z d�vod� takového nebezpe�í využít ochrany státu, jehož je 

státním ob�anem nebo státu svého posledního trvalého bydlišt�.  

Jelikož je institut dopl�kové ochrany v právním �ádu �eské republiky pom�rn�

nový, nejsou ješt� podmínky, za kterých lze tento typ mezinárodní ochrany ud�lit, 

dostate�n� definovány. Z tohoto d�vodu je na míst� uvést alespo� základní judikaturní 

výklad.  

Za vážnou újmu mohou být podle judikatury považovány r�zné situace. 

K jednotlivým bod�m pak uvád�jí rozsudky Nejvyššího správního soudu �R 

následující. K podmínce uložení nebo vykonání trestu smrti rozsudek �. j. 5 Azs 

40/2009 �íká, že ustanovení § 14a odst. 2 písm. a) zákona �. 325/1999 Sb., o azylu, je 

nutné v souladu s �l. 15 písm. a) kvalifika�ní sm�rnice (�. 2004/83/ES) vykládat tak, že 

za vážnou újmu se považuje „trest smrti nebo poprava“. Pojem „poprava“ má širší 

význam než „vykonání trestu smrti“, nebo� k poprav� m�že dojít bez toho, aby byl 

s cizincem veden jakýkoliv soudní proces, a bez jakéhokoliv formálního uložení trestu 

smrti a popravu mohou uskute�nit i nestátní p�vodci.  

K pojmu mu�ení nebo nelidské �i ponižující zacházení nebo trestání uvádí 

rozsudek �. j. 6 Azs 34/2009 […] Žadateli o mezinárodní ochranu, který trpí závažnou 

nemocí (zde HIV/AIDS), m�že hrozit skute�né nebezpe�í vážné újmy ve smyslu § 14a 

odst. 2 písm. b) zákona �. 325/1999 Sb., o azylu – mu�ení nebo nelidské �i ponižující 

zacházení – spo�ívající v tom, že mu v zemi p�vodu nebude dostupná pot�ebná 

zdravotní pé�e. Výklad pojmu „vážná újma“ musí v t�chto p�ípadech vycházet z rozsahu 
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zákazu mu�ení nebo nelidského �i ponižujícího zacházení, jak je zakotven v �l. 3 Úmluvy 

o ochran� lidských práv a základních svobod (�. 209/1992 Sb.).  

Rozsudek sp. zn. 5 Azs 28/2008 se pak pokouší co nejlépe definovat vážné 

ohrožení života nebo lidské d�stojnosti z d�vodu svévolného násilí v situacích 

mezinárodního nebo vnit�ního ozbrojeného konfliktu, které je t�etí možností vážné 

újmy, následovn� […] pro existenci skute�ného nebezpe�í vážné újmy zakotvené v § 14a 

odst. 2 písm. c) zákona o azylu musí být kumulativn� spln�ny následující podmínky: (1) 

zem� p�vodu žadatele o mezinárodní ochranu se nachází v situaci mezinárodního nebo 

vnit�ního ozbrojeného konfliktu; (2) žadatel o mezinárodní ochranu je civilista; (3) 

žadatel o mezinárodní ochranu by byl v souvislosti s tímto konfliktem v zemi p�vodu 

vystaven vážnému a individuálnímu ohrožení života nebo t�lesné integrity z d�vodu 

svévolného (nerozlišujícího) násilí. Definice vnit�ního ozbrojeného konfliktu zahrnuje 

jak ozbrojené konflikty mezi vládní autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami 

(tzv. vertikální konflikty), tak ozbrojené konflikty mezi organizovanými ozbrojenými 

skupinami, z nichž ani jedna nereprezentuje vládu (tzv. horizontální konflikty). U 

vnitrostátního konfliktu, který nespl�uje kritéria stanovená v �l. 1 odst. 1 Dodatkového 

protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochran� ob�tí ozbrojených 

konflikt� nemajících mezinárodní charakter (Protokol II, �. 168/1991 Sb.), je nutné 

zkoumat, zdali dosahuje intenzity vnit�ního ozbrojeného konfliktu, tj. zdali napl�uje dv�

kritéria: dlouhodobost boj� a organizovanost stran konfliktu. Civilistou je každá osoba, 

která není �lenem ozbrojených sil n�které ze stran ozbrojeného konfliktu. Existence 

vážného a individuálního ohrožení života nebo t�lesné integrity žadatele m�že být 

výjime�n� považována za prokázanou, pokud míra svévolného násilí, kterou se 

vyzna�uje probíhající ozbrojený konflikt, dosáhne natolik vysoké úrovn�, že existují 

závažné d�vody domnívat se, že by civilista byl v p�ípad� vrácení do doty�né zem� nebo 

p�ípadn� regionu vystaven - z pouhého d�vodu své p�ítomnosti na území této zem� nebo 

regionu - reálnému nebezpe�í uvedeného ohrožení. P�i posuzování existence vážného a 

individuálního ohrožení života nebo t�lesné integrity je vhodné vzít v úvahu následující 

faktory: (1) �ím více je žadatel p�ípadn� schopen prokázat, že je specificky dot�en z 

d�vodu skute�ností vlastních jeho osobní situaci, tím nižší míra svévolného 

(nerozlišujícího) násilí bude požadována pro to, aby m�l nárok na dopl�kovou ochranu; 

(2) územní rozsah situace svévolného (nerozlišujícího) násilí, jakož i skute�né místo 

pobytu žadatele v p�ípad� jeho vrácení do zem� p�vodu, jak vyplývá z �l. 8 odst. 1 
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sm�rnice Rady 2004/83/ES; a (3) p�ípadnou existenci takových známek reálného 

nebezpe�í, jaké jsou uvedeny v �l. 4 odst. 4, této sm�rnice (tj. skute�nost, že žadatel již 

utrp�l vážnou újmu nebo byl vystaven p�ímým hrozbám zp�sobení vážné újmy), na 

základ� jejichž p�ítomnosti m�že být požadavek svévolného (nerozlišujícího) násilí pro 

vznik nároku na dopl�kovou ochranu nižší. Tento judikát, a�koliv práce není p�ímo 

zam��ena na výklad jednotlivých druh� mezinárodní ochrany, za�azuji celý zejména 

s ohledem na aktuální konflikty a potenciální p�íliv uprchlík� ze zemí severní Afriky a 

Blízkého východu.  

#�(� $�
% �����'��������
 �"�����&��#)��	��� ��� �"���

Podle § 14b se dopl�ková ochrana za ú�elem slou�ení rodiny ud�lí rodinnému 

p�íslušníkovi osoby požívající dopl�kové ochrany v p�ípad� hodném zvláštního z�etele, 

i když v �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany nebude v jeho p�ípad� zjišt�n d�vod pro 

její ud�lení. Rodinným p�íslušníkem se stejn� jako u ud�lení azylu za ú�elem slou�ení 

rodiny rozumí manžel nebo partner azylanta, svobodné dít� azylanta mladší 18 let, 

v tomto p�ípad� kumulativn�, rodi� azylanta mladšího 18 let, nebo zletilá osoba 

odpovídající za nezletilou osobu bez doprovodu, (což také musí být spln�no 

kumulativn�), a svobodný sourozenec azylanta mladší 18 let. P�edpokladem je trvání 

manželství �i partnerství p�ed ud�lením azylu azylantovi. V p�ípad� polygamních 

svazk� je možné ud�lit azyl za ú�elem slou�ení rodiny pouze jednomu manželovi, 

nikoliv již další osob�, a�koliv je podle právního �ádu jiného státu také manželem 

azylanta. P�edpokladem je zde také zamítavé rozhodnutí o ud�lení jak azylu, tak 

dopl�kové ochrany podle § 14a zákona o azylu.  
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V zákon� o azylu se �ást zahrnující § 15, § 15a a § 16 nazývá D�vody vylu�ující 

ud�lení mezinárodní ochrany. Tento nadpis je ovšem siln� zavád�jící, jelikož každé 

z ustanovení se zabývá jiným institutem. Ustanovení § 15 a § 15a obsahují skute�né, 

tzv. exkluzívní klauzule, tak jak je chápe i mezinárodní právo. Ustanovení § 16 AZ je 

procesní postup, který má �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany za ur�itých okolností 

urychlit. Nejedná se ale o další vylu�ovací klauzuli. Ke stejnému záv�ru dosp�l také 

Nejvyšší správní soud �R v od�vodn�ní rozsudku sp. zn. 5 Azs 24/2008, ustanovení 

§ 16 odst. 2 zákona o azylu tudíž nelze vykládat jako další vylu�ující klauzuli, vylu�ující 

klauzule jsou taxativn� vymezeny v �l. 12 a 17 kvalifika�ní sm�rnice (v zákon� o azylu 
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pak v § 15 a § 15a) a rozší�ení d�vod� pro vylou�ení z mezinárodní ochrany by bylo 

v rozporu s komunitárním právem.�� Ustanovení § 16 se tedy budu v�novat až 

v následující kapitole. 

Dle ustanovení § 15 azyl nelze ud�lit, i když budou zjišt�ny d�vody uvedené v 

§ 12 nebo § 13, avšak je d�vodné podez�ení, že se cizinec, který podal žádost o ud�lení 

mezinárodní ochrany, dopustil trestného �inu proti míru, vále�ného trestného �inu nebo 

trestného �inu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních dokument� obsahujících 

ustanovení o t�chto trestných �inech nebo se dopustil p�ed podáním žádosti o ud�lení 

mezinárodní ochrany vážného nepolitického trestného �inu mimo území nebo se 

dopustil �in�, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národ�. 

Z judikatury Nejvyššího správního soudu �R, nap�. podle rozsudku 6 Azs 40/2010 […]

lze za �iny v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národ� považovat (a) 

�iny, ohledn� nichž je konsensus v mezinárodním právu, že jsou dostate�n� závažným a 

trvajícím porušováním lidských práv, aby bylo možné je ozna�it za pronásledování; 

nebo (b) �iny výslovn� ozna�ené orgány OSN za rozporné se zásadami a cíli OSN. 

Obdobn� se vylou�ení vztahuje také na cizince, který ke spáchání t�chto zlo�in�

podn�cuje. Odstavec 3 pak vylu�uje z ud�lení azylu cizince, kte�í již požívají jiné formy 

ochrany nebo podpory ze strany státu �i OSN, ale nikoliv UNHCR.44 P�i jejich aplikaci 

správním orgánem jsou pak kladeny vysoké nároky na znalosti zejména z odv�tví práva 

mezinárodního ve�ejného trestního a humanitárního.45 P�i použití gramatického výkladu 

by se ze spojení „i když budou zjišt�ny“ dalo dosp�t k výkladu, že je nutné nejprve 

posoudit d�vody pro ud�lení azylu podle § 12 a § 13 AZ. Jinak ovšem na v�c nahlíží 

Nejvyšší správní soud �R, který v rozší�eném senátu rozhodl o v�ci pod sp. zn. 4 Azs 

60/2007 tak, že pokud v pr�b�hu �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany bude zjišt�n 

n�který z d�vod� uvedených v § 15 nebo § 15a zákona �. 325/1999 Sb., o azylu (d�vody 

vylu�ující ud�lení mezinárodní ochrany), rozhodne Ministerstvo vnitra o neud�lení 

mezinárodní ochrany; není dále povinno zjiš�ovat p�ípadnou existenci d�vod�

                                                
43 KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 
Komentá�. Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 205.�
44 Nap�. Agentura pro pomoc a práci ve prosp�ch palestinských uprchlík� na Blízkém východ�
(UNRWA). 
K výkladu jednotlivých pojm� odkazuji na KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., 
LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. Komentá�. Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 205-207. 
45 KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 
Komentá�. Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 206. 
�
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uvedených v § 12 (d�vody ud�lení azylu) nebo § 14a (ud�lení dopl�kov� ochrany) 

uvedeného zákona. 

Ustanovení § 15 AZ má pak oporu v ustanoveních Ženevské úmluvy a 

kvalifika�ní sm�rnice. Je tedy pochopitelné, že jednotlivá ustanovení odpovídají 

dobovému kontextu a vylu�ovací klauzule jsou obecn� vnímány jako negativní defini�ní 

znak statutu uprchlíka.

V následujícím ustanovení § 15a AZ je zakotvena vylu�ovací klauzule pro ud�lení 

dopl�kové ochrany, kdy dopl�kovou ochranu podle § 14a nebo 14b nelze ud�lit, i když 

budou zjišt�ny d�vody uvedené v § 14a, avšak je d�vodné podez�ení, že se cizinec, 

který podal žádost o ud�lení mezinárodní ochrany, dopustil trestného �inu proti míru, 

vále�ného trestného �inu nebo trestného �inu proti lidskosti ve smyslu mezinárodních 

dokument� obsahujících ustanovení o t�chto trestných �inech. Dalším d�vodem 

k vylou�ení je existence d�vodného podez�ení, že cizinec spáchal zvláš� závažný 

zlo�in, dopustil se �in�, které jsou v rozporu se zásadami a cíli OSN nebo p�edstavuje 

ohrožení bezpe�nosti státu. Obdobn� nelze ud�lit dopl�kovou ochranu cizinci, který 

k výše uvedenému jednání podn�cuje. Stejn� tak nelze dopl�kovou ochranu ud�lit 

cizinci, který se mimo území státu dopustil jednoho �i n�kolika trestných �in� odlišných 

od trestných �in� uvedených výše, opustil-li stát, jehož je státním ob�anem, nebo 

v p�ípad� osoby bez státního ob�anství stát jejího posledního trvalého bydlišt� pouze 

s cílem vyhnout se trestnímu stíhání za p�edpokladu, že jde o skutky, za n�ž by bylo 

možno v �eské republice uložit trest odn�tí svobody. �ást vylu�ující klauzule je 

analogická k vylu�ující klauzuli v § 15 AZ; ve zbytku obsahuje specifické d�vody 

vylou�ení, a jelikož dopl�ková ochrana je �ist� „komunitární“ institut, liší se také 

kontext vytvá�ení vylu�ujících klauzulí pro její udílení. 
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�ízení o ud�lení mezinárodní ochrany se zahajuje podáním žádosti o mezinárodní 

ochranu. Žádost je oprávn�n podat cizinec, který u�inil prohlášení o mezinárodní 

ochran�. Z výše uvedeného jasn� vyplývá, že prohlášení o mezinárodní ochran� je 

podmínkou pro podání žádosti. Toto rozlišování je zavedeno, jelikož žádost samotná se 

v�tšinou nepodává na míst� identickém s místem, kde poprvé cizinec projeví úmysl o 

mezinárodní ochranu požádat, a k samotnému podání žádosti bývá tém�� bezvýjime�n�

nutné p�izvat tlumo�níka. 
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Prohlášením o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu dle §3 AZ (dále jen 

„prohlášení o mezinárodní ochran�“) se rozumí projev v�le cizince, z n�hož je z�ejmé, 

že cizinec hledá v �eské republice ochranu p�ed pronásledováním nebo p�ed hrozící 

vážnou újmou. Prohlášení je možné u�init písemn� nebo ústn� do protokolu u 

p�íslušného orgánu. Musí být dostate�n� jasné a ur�ité. V praxi není nutné, aby již v tuto 

chvíli cizinec tvrdil, že je pronásledován �i mu byla zp�sobena újma, sta�í pouze 

dostate�n� srozumitelné vyslovení slova „azyl“ �i jeho cizojazy�né alternativy. Cílem 

prohlášení je vyn�tí tohoto cizince z obvyklého cizineckého režimu v rámci zákona o 

pobytu cizinc� a jeho za�azení do režimu zákona o azylu.  

Toto má ovšem jednu výjimku, p�ípad, kdy dochází ke st�etu �ízení ve v�ci 

mezinárodní ochrany s �ízením extradi�ním. Za prohlášení o mezinárodní ochran� se 

totiž v�bec nepovažuje projev v�le cizince, pokud jej u�iní b�hem jeho vycestování, po 

pravomocném ukon�ení �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany, pravomocném ukon�ení 

soudního �ízení o žalob� nebo kasa�ní stížnosti, po pravomocném ukon�ení �ízení o 

správním vyhošt�ní nebo p�i výkonu trestu vyhošt�ní uloženého soudem, jde o situaci, 

kdy má extradice p�ednost p�ed �ízením o ud�lení mezinárodní ochrany. Touto situací je 

tedy p�ípad, kdy cizinec projeví úmysl žádat v �eské republice o mezinárodní ochranu 

opakovan�, tj. až po pravomocném ukon�ení p�edchozího �ízení o ud�lení mezinárodní 

ochrany, pravomocném ukon�ení soudního �ízení o žalob� nebo kasa�ní stížnosti, po 

pravomocném ukon�ení �ízení o správním vyhošt�ní nebo p�i výkonu trestu vyhošt�ní 
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uloženého soudem, a sou�asn� je jeho prohlášení u�in�no až poté, co již ministr 

spravedlnosti rozhodl o povolení vydání doty�né osoby do t�etí zem�, nebo nabylo 

právní moci rozhodnutí soudu o p�edání cizince podle evropského zatýkacího rozkazu. 

P�i spln�ní t�chto dvou podmínek nebude již tedy na takový projev v�le nahlíženo jako 

na prohlášení o mezinárodní ochran� ve smyslu zákona o azylu, nebo� je zcela zjevné, 

že takovým prohlášením se cizinec pouze ú�elov� snaží oddálit �i znemožnit vydání 

nebo p�edání své osoby. V této situaci, kdy již byly obavy cizince z pronásledování 

nebo vážné újmy jednou posouzeny v rámci �ízení o mezinárodní ochran� a prohlášení 

je podáváno se zjevným cílem vyhnout se vydání, je dosta�ující zárukou, že nedojde 

k nesouladu vydání s mezinárodními závazky �eské republiky, to, že sou�ástí 

rozhodování o p�ípustnosti (jakož i následn� o povolení) vydání je i zhodnocení souladu 

p�ípadného vydání se závazky �eské republiky vyplývajícími z úmluv o základních 

lidských právech a svobodách46. Jelikož je takto cizinci zcela zamezeno, aby se stal 

žadatelem o mezinárodní ochranu, musí být ustanovení § 3 odst. 2 zákona o azylu 

vykládáno p�ísn� restriktivn� a použito pouze v p�ípad�, že jsou spln�ny všechny 

podmínky kumulativn�.47 P�i zjišt�ní nesouladu se základními právy a svobodami, které 

mají absolutní povahu, nelze vyslovit p�ípustnost vydání, resp. vydání povolit. 

Prohlášení o mezinárodní ochran� m�že cizinec u�init jednak policii a jednak 

ministerstvu vnitra, respektive OAMP. Policii toto prohlášení �iní na hrani�ním 

p�echodu48, v p�ijímacím st�edisku, na inspektorátu cizinecké policie (tam ale pouze za 

podmínky, že se dostavil dobrovoln�) nebo v za�ízení pro zajišt�ní cizinc�, s výjimkou 

cizince zajišt�ného za ú�elem jeho p�edání nebo pr�vozu. K tomu pak Nejvyšší správní 

soud �R judikoval v rozsudku �. j. 6 Azs 16/201049, že sd�lení Ministerstva vnitra �R, 

že cizinec není podle § 3a písm. a) bod 4. zákona �. 325/1999 Sb., o azylu, oprávn�n 

u�init prohlášení o úmyslu požádat o mezinárodní ochranu, není rozhodnutím

ministerstva ve v�ci mezinárodní ochrany ve smyslu § 2 odst. 12 zákona o azylu, a 
                                                
46 D�vodová zpráva k zákonu �. 427/10 (volební období 2010–2014), sn�movní tisk 70/0. 
47 KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 
Komentá�. Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 46 
48 Hrani�ním p�echodem se dle zákona �.326/1999 o pobytu cizinc� rozumí jednak místo vymezené 
mezinárodní smlouvou, jíž je �eská republika vázána ur�ené pro p�ekra�ování státních hranic �eské 
republiky, jednak mezinárodní letišt�, které je vn�jší hranicí podle zvláštního právního p�edpisu, pokud 
bylo jako mezinárodní letišt� ur�eno podle zvláštního právního p�edpisu a provozovatel letišt� splnil 
bezpe�nostní podmínky stanovené ve zvláštním právním p�edpisu dále vnit�ní hranice nebo prostor 
mezistátního vlaku a paluba lod� mezistátní osobní nebo nákladní lodní p�epravy v dob�, kdy je v tomto 
prostoru provád�na hrani�ní kontrola. 
49 Rozsudek NSS �R ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. 6 Azs 16/2010.�
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p�íslušnost soudu k projednání žaloby proti tomuto rozhodnutí se proto ne�ídí § 32 odst. 

4 zákona o azylu, ale obecnou úpravou místní p�íslušnosti obsaženou v § 7 odst. 2 s. �. 

s. Dále je cizinec oprávn�n u�init prohlášení p�ímo ministerstvu v p�ípad�, že je 

hospitalizován ve zdravotnickém za�ízení, vykonává zabezpe�ovací detenci, vazbu nebo 

trest odn�tí svobody. Vzhledem k tomu, že �eská republika je sou�ástí Schengenského 

prostoru a na vnit�ních hranicích mezi �lenskými státy není provád�na hrani�ní 

kontrola, je velmi pravd�podobné, že u cizince, který u�iní prohlášení na pozemním 

hrani�ním p�echodu, je namíst� aktivace postupu podle na�ízení Dublin II, jelikož 

k projednání jeho žádosti bude p�íslušný jiný �lenský stát.  

V za�ízení pro zajišt�ní cizinc� zaniká oprávn�ní u�init prohlášení o mezinárodní 

ochran� uplynutím sedmi dn� ode dne, kdy byl policií informován o možnosti požádat o 

ud�lení mezinárodní ochrany na území a d�sledcích spojených s uplynutím této lh�ty. 

Policie musí cizince informovat v jazyce, kterým je schopen se dorozum�t, a po�ídí o 

tomto úkonu záznam, který následn� cizinec a ten, kdo záznam po�ídil, podepíší. Jelikož 

doba zajišt�ní cizince v za�ízení pro zajišt�ní cizinc� nesmí p�ekro�it 180 dn�, v p�ípad�

cizince mladšího 18 let pak 90 dn�50, je cílem, aby �ízení prob�hlo v této dob�. Jiná 

lh�ta pro u�in�ní prohlášení o mezinárodní ochran� stanovena není. V p�ípad�, že 

cizinec o možnosti u�init prohlášení o mezinárodní ochran� nebyl informován nebo 

nelze záznam o této informaci doložit, pak lh�ta sedmi dn� neplatí, a to s ohledem na 

závažnost následk�, které by takové vylou�ení cizince z možnosti požádat o 

mezinárodní ochranu m�lo. 

Poté, co cizinec u�iní prohlášení a prokáže svou totožnost cestovním dokladem 

nebo ji osv�d�í �estným prohlášením, se mu vydá osv�d�ení o prohlášení o mezinárodní 

ochran� (dále jen „osv�d�ení“). Osv�d�ení se ale nevydá, jestliže cizinec u�inil 

prohlášení o mezinárodní ochran� v tranzitním prostoru mezinárodního letišt�51 nebo v 

p�ijímacím st�edisku. 

Cizinec je pak povinen se do 24 hodin od prohlášení o mezinárodní ochran�

dostavit do p�ijímacího st�ediska ur�eného ministerstvem. Cizinec, který u�inil 

prohlášení o mezinárodní ochran�, je oprávn�n pobývat na území �R do doby podání 

žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany; to neplatí, je-li zajišt�n podle zákona o pobytu 

cizinc� nebo jde-li o cizince, který u�inil prohlášení o mezinárodní ochran� v tranzitním 

                                                
50 Hlava XI zákona �.326/1999 Sb., o pobytu cizinc�. 
51 O specifikách �ízení v tranzitním prostoru mezinárodního letišt� viz. kap. 5.6. 
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prostoru mezinárodního letišt� a nebyl mu povolen vstup na území (§ 73 AZ).52

Ministerstvo je oprávn�no pobyt cizince omezit jen na �ást území (§ 46 a 46a AZ). 

V p�ípad�, že se cizinec nedostaví do p�ijímacího st�ediska ve lh�t�, jeho oprávn�ní 

k pobytu zaniká. Výjimkou je existence p�ekážky na jeho v�li nezávislé, kterou je 

povinen bez zbyte�ného odkladu oznámit a po jejímž odpadnutí se musí bez prodlení do 

p�ijímacího st�ediska dostavit. 

Ministerstvo bez zbyte�ného odkladu poté, co cizinec u�iní prohlášení o 

mezinárodní ochran�, písemn� cizince vyzve k podání žádosti o ud�lení mezinárodní 

ochrany. V této výzv� ministerstvo ur�í místo a lh�tu k podání žádosti a písemn�

cizince pou�í v jeho mate�ském jazyce nebo v jazyce, ve kterém je schopen se 

dorozum�t, o právech a povinnostech žadatele o ud�lení mezinárodní ochrany a právu 

kdykoliv se obrátit se žádostí o pomoc na fyzickou nebo právnickou osobu zabývající se 

poskytováním právní pomoci �i ochranou zájm� uprchlík� a na Ú�ad Vysokého 

komisa�e OSN pro uprchlíky.  

Cizinec, který u�inil prohlášení o mezinárodní ochran� a již je v p�ijímacím 

st�edisku, musí strp�t sejmutí daktyloskopických otisk� prst� policií. Obrazový záznam 

fotografií se po�izuje až p�i podání samotné žádosti. Dále je v za�ízení povinen strp�t 

osobní prohlídku a prohlídku svých v�cí, ovšem pouze, že je zde d�vodné podez�ení, že 

skrývá n�co, co lze užít jako podklad pro vydání rozhodnutí, zejména cestovní �i jiný 

doklad, nebo v�c ohrožující život �i zdraví osob nebo alkohol a jinou návykovou látku 

anebo elektronické komunika�ní za�ízení. Prohlídku provádí zásadn� osoba stejného 

pohlaví. O prohlídce policie sepíše záznam a po�ídí seznam odebraných v�cí, které 

odevzdá k uschování ministerstvu. Ve st�edisku se také provede léka�ská prohlídka. 

                                                
52 Postupy a podmínky ud�lování krátkodobých víz jsou upraveny na�ízením Evropského parlamentu a 
Rady (ES) �. 810/2009 ze dne 13. �ervence 2009 o kodexu Spole�enství o vízech (vízový kodex). Toto 
na�ízení také taxativn� stanoví typy krátkodobých víz. Krátkodobým vízem jsou podle vízového kodexu 
víza pro pr�jezd p�es území �lenských stát� (schengenské spolupráce) nebo pro p�edpokládané pobyty na 
tomto území nep�esahující 3 m�síce b�hem jakéhokoliv šestim�sí�ního období. Z t�chto d�vod� bylo v 
zákon� o azylu novelou z. �. 427/10,  
vypušt�no vstupní vízum jakožto samostatný typ krátkodobého víza (vízový kodex takový typ víza 
nezná). Krom� názvu tohoto víza neupravuje vízový kodex ani co do obsahu �i ú�elu obdobný typ víza, 
který je možné vydat na území �lenských stát� �i pro ú�ely podání žádosti o ud�lení mezinárodní 
ochrany. 
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Žádostí o ud�lení mezinárodní ochrany se rozumí žádost podaná cizincem, u 

kterého lze p�edpokládat, že usiluje o získání azylu nebo dopl�kové ochrany v �eské 

republice a u�inil prohlášení o mezinárodní ochran�. Vzhledem k jednotnosti �ízení o 

žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany, zahrnuje jak formu azylu, tak formu dopl�kové 

ochrany. Jedná se o formulá�ové podání, které zahrnuje 35 otázek, fotografii žadatele a 

jeho otisky prst�. Cílem je v první fázi zjišt�ní základních údaj�, které by p�ípadn�

mohly vést k aktivaci na�ízení Dublin II. Otázky sm��ují zejména na osobní údaje 

žadatele (pohlaví, jméno, p�íjmení, datum a místo narození, informace o státním 

ob�anství, národnost a etnická p�íslušnost, údaje o rodi�ích a d�tech) a následn� na 

stru�né objasn�ní d�vod�, které cizince vedly k opušt�ní zem� d�ív�jšího pobytu v�etn�

uvedení míst pobytu v p�edchozích deseti letech. Posledním bodem žádosti je pak 

samostatný list papíru, na kterém má žadatel sám bez dotazování rozvést d�vody pro 

které žádá o ud�lení mezinárodní ochrany v �eské republice, a další okolnosti, které 

tyto d�vody mohou osv�d�it. Žádost bývá v�tšinou sepsána (jedná se o elektronicky 

vypl�ovaný formulá�, který je následn� vytišt�n) a podána v p�ijímacím st�edisku 

Ministerstva vnitra �R, a to prost�ednictvím ú�edníka OAMP, za p�ítomnosti 

tlumo�níka.  

V p�ípad�, že cizinec v míst� a lh�t� k tomu ur�ené ministerstvem vnitra o 

ochranu nepožádá, p�estože k tomu byl vyzván, v�bec k zahájení �ízení o ud�lení 

mezinárodní ochrany nedojde a jeho pobyt na území �eské republiky se tak stane 

nelegálním. Podle ustanovení § 54 azylového zákona bude policií zajišt�n za ú�elem 

vycestování z území.  

Cizinec je povinen p�i podání žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany odevzdat 

ministerstvu sv�j cestovní doklad; to neplatí, pokud pobývá na území na základ�

povolení k pobytu. Cestovní doklad se odevzdává na dobu �ízení. Cizinec, na kterého se 

nevztahuje povinnost odevzdat cestovní doklad, je povinen p�i podání žádosti o ud�lení 

mezinárodní ochrany p�edložit sv�j cestovní doklad. 

)����� -� ����������.�������

Žádost o ud�lení mezinárodní ochrany je nep�ípustná v p�ípad�, že byla podána 

ob�anem Evropské unie, který nespl�uje podmínky stanovené právem Evropských 
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spole�enství53, nebo je-li podle na�ízení Dublin II k posuzování žádosti o ud�lení 

mezinárodní ochrany p�íslušný jiný �lenský stát Evropské unie, v tom p�ípad� zajistí 

ministerstvo dopravu žadatele o ud�lení mezinárodní ochrany na hrani�ní p�echod 

�lenského státu Evropské unie p�íslušného k posuzování žádosti o ud�lení mezinárodní 

ochrany. Dále je žádost nep�ípustná, bylo-li cizinci ud�leno postavení uprchlíka podle 

mezinárodní smlouvy jiným �lenským státem Evropské unie, mohl-li cizinec nalézt 

ú�innou ochranu v první zemi azylu nebo podal-li cizinec opakovan� žádost o ud�lení 

mezinárodní ochrany, aniž by uvedl nové skute�nosti nebo zjišt�ní, které nebyly bez 

jeho vlastního zavin�ní p�edm�tem zkoumání d�vod� pro ud�lení mezinárodní ochrany 

v p�edchozím pravomocn� ukon�eném �ízení ve v�ci mezinárodní ochrany. Poslední ze 

jmenovaných podmínek je v �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany pro ú�ely 

nep�ípustnosti žádosti asi nej�ast�ji používána. K tomu zejména rozsudek Nejvyššího 

správního soudu �R �j. 1 Azs 104/2008: V situaci, kdy cizinec podal opakovanou žádost 

o ud�lení mezinárodní ochrany, v níž uvedl z�ásti shodné skute�nosti jako ve své 

p�edchozí žádosti a z�ásti skute�nosti nové, které nebyly bez jeho vlastního zavin�ní 

p�edm�tem zkoumání d�vod� pro ud�lení mezinárodní ochrany v p�edchozím �ízení, 

postupoval správní orgán v souladu se zákonem �. 325/1999 Sb., o azylu, jestliže se 

žádostí zabýval pouze v rozsahu tvrzení, která lze považovat za p�ípustná podle § 10a 

písm. e) zákona o azylu. To tedy znamená, že ihned po pravomocném �ízení m�že 

cizinec op�tovn� u�init prohlášení o mezinárodní ochran� (nebylo-li ovšem již zahájeno 

vycestování) a následn� podat novou žádost, ve které musí uvést nové skute�nosti54. 

V rozsudku �j. 9 Azs 5/2009 Nejvyšší správní soud �R konstatoval, že hlavním 

smyslem a ú�elem možnosti podat opakovanou žádost o ud�lení mezinárodní ochrany je 

postihnout p�ípady, kdy se objeví takové závažné skute�nosti, které by mohly ovlivnit 

hmotn�právní postavení žadatele a které nemohl uplatnit vlastní vinou b�hem 

p�edchozího pravomocn� ukon�eného �ízení. P�i opakovaném podání žádosti o ud�lení 

mezinárodní ochrany je proto nutno d�sledn� dbát na spln�ní t�chto podmínek, které 

mají na stran� jedné garantovat ur�itou p�idanou hodnotu této nové žádosti, jenž m�že 

vést k jinému rozhodnutí než u žádosti p�edchozí, a na stran� druhé zajistit, aby 

nedocházelo k ú�elovému podávání opakovaných žádostí. A dále ustanovení § 10a písm. 

e) zákona o azylu je tedy jakousi transpozi�ní syntézou problematiky podání 

                                                
53 Protokol �. 24, viz kap. 2.1. a poznámka pod �arou �. 14 
54 KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 
Komentá�. Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 71.�
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opakovaných žádostí o ud�lení mezinárodní ochrany tak, jak je upravena v procedurální 

sm�rnici. Z dikce citovaného ustanovení zákona o azylu lze p�itom dovodit nutnost 

kumulativního spln�ní dvou podmínek pro to, aby bylo možné opakovanou žádost v�cn�

projednat - 1. je nutno uvést nové skute�nosti nebo zjišt�ní; 2. musí se p�itom jednat o 

takové skute�nosti �i zjišt�ní, jež nebyly bez vlastního zavin�ní žadatele zkoumány 

v p�edchozím �ízení. 

Ad 1. Za nové skute�nosti nebo zjišt�ní je pak ve smyslu procedurální sm�rnice 

nutno považovat nikoli jakékoli nové skute�nosti nebo zjišt�ní, ale pouze takové, které 

by prima facie mohly mít dopad do hmotn�právního postavení žadatele. Ostatn�

v jiných p�ípadech by nové správní �ízení pozbývalo jakéhokoli smyslu, protože jeho 

výsledek by byl p�edem daný a ve svém d�sledku by takové správní �ízení 

nekorespondovalo s požadavkem hospodárnosti vnímaným jakožto dosahování 

žádoucích výsledk� s co nejmenšími možnými náklady. 

Ad 2. Ve vztahu k druhé z uvedených podmínek je t�eba vyjít z toho, že v rámci 

azylového �ízení existují dv� základní povinnosti - b�emeno tvrzení a b�emeno d�kazní. 
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Ú�astníkem v �ízení o ud�lení mezinárodní ochranu je žadatel. Kdo je žadatel, 

stanoví § 2 odst. 5 AZ. Žadatelem o ud�lení mezinárodní ochrany se tedy pro ú�ely 

tohoto zákona rozumí cizinec, který požádal �eskou republiku o mezinárodní ochranu, 

nebo cizinec, který podal žádost o ud�lení mezinárodní ochrany v jiném �lenském stát�

Evropské unie, je-li �eská republika p�íslušná k jejímu posuzování. Postavení žadatele 

má po dobu �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany a po dobu soudního �ízení o žalob�

proti rozhodnutí ministerstva podle zvláštního právního p�edpisu, má-li tato žaloba 

odkladný ú�inek.  

Ú�astník má právo požádat o zastupování právnickou nebo fyzickou osobu 

zabývající se poskytováním právní pomoci uprchlík�m a také právo na kontakt s touto 

osobou, p�i�emž ministerstvo p�isp�je právnické nebo fyzické osob�, která má s 

ministerstvem uzav�enu písemnou smlouvu o poskytování právní pomoci, na úhradu 

náklad� spojených s poskytováním bezplatné právní pomoci. Žadatel se m�že nechat 

zastupovat také jiným zástupcem, kup�íkladu advokátem. Ve stadiu �ízení probíhajícím 

p�ed správním orgánem nebývá zastoupení po praktické stránce až tak významné, 
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jelikož v této fázi se správní orgán zejména zabývá zjišt�ním faktických informací o 

žadateli a zemi p�vodu, které je povinen žadatel sd�lit osobn�. Nep�ítomnost zástupce 

nebrání správnímu orgánu provést se žadatelem pohovor. K tomu také rozsudek 

nejvyššího správního soudu �R �. j. 9 Azs 64/2008: Provedení pohovoru s žadatelem o 

mezinárodní ochranu bez ú�asti zástupce za situace, kdy se žadatel po dobu správního 

�ízení této ú�asti nedomáhal (§ 10 odst. 3 a § 21 zákona �. 325/1999 Sb., o azylu), není 

postupem, který by sám o sob� zp�soboval vadu mající vliv na zákonnost rozhodnutí o 

ud�lení mezinárodní ochrany. Pokud ovšem žadatel zástupce má a požaduje jeho 

p�ítomnost u pohovoru, musí mu správní orgán vyhov�t.  

Obvykle ale žadatelé v této fázi �ízení zastoupeni v�bec nejsou. Možnost oslovit 

pracovníky nevládních neziskových organizací bývá využívána spíš v malém rozsahu. 

Nej�ast�ji ve chvíli, kdy v �ízení není již dlouho žádný posun a pracovníci neziskových 

organizací pak jednak v zastoupení žadatele uplat�ují prost�edky proti ne�innosti 

správního orgánu a jednak dopl�ují relevantní informace o zemi p�vodu žadatele. Jiná 

je ale situace, v p�ípad� neúsp�šného žadatele, který velmi �asto využije pomoci 

neziskové organizace p�i podání správní žaloby a také p�i samotném zastupování 

v soudním �ízení. 

)����� /����%���

Ú�astník �ízení má právo jednat v �ízení ve svém mate�ském jazyce nebo v jazyce, 

ve kterém je schopen se dorozum�t. Právo na tlumo�níka je zakotveno již v �l. 37 

odst. 3 LZPS, podle kterého ten, kdo prohlásí, že neovládá jazyk, jímž se vede jednání, 

má právo na tlumo�níka. Toto ustanovení dále odráží také správní �ád v ustanovení § 16 

odst. 3, podle n�jž si žadatel, který není ob�anem �eské republiky, v �ízení o žádosti 

obstará tlumo�níka na své náklady sám, nestanoví-li zákon jinak. Touto výjimkou je 

práv� ustanovení § 22, kdy je tlumo�ník na úkony v �ízení a s �ízením souvisejícími 

poskytován bezplatn�. Ú�astník �ízení má ovšem stále právo p�izvat si na své náklady 

tlumo�níka podle své volby. 

Jednacím jazykem �ízení je �eský jazyk. Ú�astník má tedy právo jednat bu	

v jazyce mate�ském, nebo v jazyce, ve kterém je schopen se dorozum�t. Tímto jazykem 

bývá nej�ast�ji ú�ední jazyk zem� p�vodu. Jako vodítko, který jazyk to je, slouží 

zejména cestovní doklad nebo samotná žádost o mezinárodní ochranu, ve které má 

žadatel povinnost tyto jazyky uvést. Nutnost postavit narove� jednání v mate�ském 
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jazyce a v jazyce, ve kterém je schopen se ú�astník �ízení dorozum�t si vynutily pot�eby 

praxe, nebo� u n�kterých jazyk� v�bec nelze zajistit tlumo�níka na mate�ský jazyk 

ú�astníka �ízení z prostého d�vodu, že v �eské republice není žádná osoba ovládající 

tento jazyk.  

Pokud jde o osobu tlumo�níka, pak je nutné vycházet ze zákona �. 36/1967 Sb., o 

znalcích a tlumo�nících. Z tohoto zákona vyplývá, že ustanoveným tlumo�níkem m�že 

být bu	 osoba zapsaná v seznamu tlumo�ník�, nebo osoba ustanovená k tlumo�ení 

výjime�n� a jen v konkrétním p�ípad� za specifických podmínek55. Další ustanovení 

týkající se tlumo�ení obsahuje § 23 odst. 3 AZ, který �íká, že z d�vod� hodných 

zvláštního z�etele nebo na výslovnou žádost žadatele o ud�lení mezinárodní ochrany 

zajistí ministerstvo vedení pohovoru, a je-li to v jeho možnostech, i tlumo�ení osobou 

stejného pohlaví. 

Celkov� je úprava tlumo�ení v zákon� o azylu stále velmi kusá, a to p�es to, že se 

beze sporu jedná o jednu z absolutn� minimálních záruk celého azylového �ízení a 

možnost tlumo�ení má nepochybn� p�ímý dopad na kvalitu pohovoru, dalších úkon� a 

hlavn� na spolehlivost a úplnost zjišt�ní skutkového stavu. Dále nap�íklad není stále 

jasné, zda se právo na tlumo�níka vztahuje i na nahlížení do spisu (§ 38 S�). Jelikož se 

ale úprava nahlížení do spisu nachází v hlav� III., díle 2. pod nadpisem Úkony 

ú�astník�, souhlasím s autory Komentá�e k zákonu o azylu, že i na nahlížení do spisu se 

vztahuje právo na bezplatné tlumo�ení.  
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Úprava doru�ování je jednou z oblastí, která má v �ásti samostatnou úpravu v § 24 

a § 24a zákona o azylu a na kterou se tedy správní �ád nepoužije. Toto se týká 

doru�ování na adresu pro doru�ování nebo elektronickou adresu sd�lenou ú�astníkem, 

ustanovení o doru�ování písemností ur�ených do vlastních rukou a doru�ovaných na 

požádání jiným zp�sobem a ustanovení o doru�ování adresát�m zdržujícím se v cizin�. 

V ostatních p�ípadech se i nadále správní orgán �ídí správním �ádem. 

                                                
55 § 24 zákona o znalcích a tlumo�nících stanoví tyto podmínky - osoba má pot�ebné odborné 
p�edpoklady pro to, aby podala posudek (provedla tlumo�nický úkon) a s ustanovením vyslovila souhlas, 
pokud není pro n�který jazyk tlumo�ník do seznamu zapsán, nem�že-li tlumo�ník zapsaný do seznamu 
úkon provést nebo jestliže by provedení úkonu tlumo�níkem zapsaným do seznamu bylo spojeno s 
nep�im��enými obtížemi nebo náklady. Tlumo�ník musí ješt� složit do rukou orgánu, který jej ustanovil 
slib. 
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Žadateli se doru�ují písemnosti zásadn� do vlastních rukou do místa jeho 

hlášeného pobytu nebo na adresu pro doru�ování. Místem hlášeného pobytu je v první 

�ad� azylové za�ízení, do n�hož je ministerstvem umíst�n a do n�hož má povinnost se 

dostavovat minimáln� ve lh�tách nutných k prodloužení jeho pr�kazu žadatele, ale které 

je ovšem p�i spln�ní zákonných podmínek možné se souhlasem ministerstva vnitra 

zm�nit. Adresou pro doru�ování se rozumí adresa azylového za�ízení, na kterém se 

žadatel o ud�lení mezinárodní ochrany a ministerstvo dohodnou a vyhotoví o tom 

písemný záznam. V tomto záznamu se uvede jméno, p�íjmení a datum narození žadatele 

o ud�lení mezinárodní ochrany a datum, od kterého se mu má na adresu pro doru�ování 

doru�ovat, p�ípadn� datum, do kterého se mu má na adresu pro doru�ování doru�ovat, a 

adresa azylového za�ízení. Na tuto adresu je doru�ováno ale pouze tehdy, pokud žadatel 

uvede, že platí alespo� 15 dní; v ostatních p�ípadech se písemnosti doru�ují na adresu 

hlášeného pobytu. O adrese pro doru�ování se lze dohodnout nejd�íve po uplynutí 

1 roku ode dne zahájení �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany. Toto ustanovení se 

v zákon� objevilo dle d�vodové zprávy proto, aby žadatel mohl pracovat i v jiném míst�

než v blízkosti místa hlášeného pobytu56, a je tak odrazem § 97 písm. f) zákona 

�. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, který umož�uje žadateli získat pracovní povolení až 

po uplynutí 12 m�síc� od podání žádosti. 

Pokud nebyl žadatel v míst� doru�ení zastižen, doru�ovatel písemnost uloží 

v místn� p�íslušné provozovn� držitele poštovní licence, u obecního ú�adu nebo 

v p�ijímacím nebo pobytovém st�edisku, kde je žadatel hlášen k pobytu, a žadatele o 

ud�lení mezinárodní ochrany o tom vhodným zp�sobem vyrozumí. Nevyzvedne-li si 

adresát písemnost do 10 dn� ode dne, kdy byla písemnost uložena, poslední den této 

lh�ty je dnem doru�ení. Jedná se tedy o tzv. fikci doru�ení. Obdobn� se fikce uplatní 

v p�ípad� žadatele, jehož pobyt není znám. Písemnost se uloží v p�ijímacím nebo 

pobytovém st�edisku, kde je žadatel o ud�lení mezinárodní ochrany hlášen k pobytu, 

nebo, je-li hlášen k pobytu mimo azylové za�ízení, v ministerstvem ur�eném azylovém 

za�ízení, které je nejblíže místu jeho hlášeného pobytu a tedy to, kde si prodlužuje 

platnost svého pr�kazu žadatele. 

Specifická ustanovení o doru�ování mají ve fázi �ízení p�ed správním orgánem 

význam zejména v p�ípad� nedostavení se bez závažných d�vod� k pohovoru a p�i 

                                                
56 D�vodová zpráva k vládnímu návrhu zákona zm�n� zákona o azylu sn�movní tisk 882/0, volební 
období 2002–2006. Dostupné z WWW: <www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=13661>. 
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�ádném doru�ení mají podle ustanovení § 25 písm. d) za následek zastavení �ízení. 

K tomu rozsudek Nejvyššího správního soudu �R sp. zn. 4 Azs 38/2004: Jestliže se 

p�edvolání k pohovoru nepoda�ilo žadatelce o azyl dvakrát doru�it a zásilka byla 

uložena v pobytovém st�edisku, v n�mž byla žadatelka o ud�lení azylu hlášena k pobytu, 

oznámení o uložení nedoru�ené písemnosti bylo vyv�šeno v pobytovém st�edisku na 

ú�ední desce a žadatelka si zásilku nevyzvedla ani v jednom p�ípad� do deseti dn� od 

uložení, lze u�init záv�r, že se žadatelka k pohovoru nedostavila bez vážných d�vod�. 

Byly tak spln�ny podmínky pro zastavení �ízení podle ustanovení § 25 písm. d) zákona 

�. 325/1999 Sb., o azylu. A contrario vyplývá ze dvou rozsudk� Nejvyššího správního 

soudu �R rovn�ž nutnost dodržení postupu p�i doru�ování také pro správní orgán. 

Rozsudek sp. zn. 2 Azs 54/2003: Jestliže se žadatel o azyl nedostaví k pohovoru, 

k n�muž byl dvakrát p�edvolán, p�i�emž v jednom p�ípad� mu p�edvolání nebylo 

doru�eno do vlastních rukou, a� m�lo být, nelze u�init záv�r, že se nedostavil bez 

vážných d�vod� k pohovoru opakovan�. Nejsou tak spln�ny podmínky pro zastavení 

�ízení podle ustanovení § 25 písm. d) zákona �. 325/1999 Sb., o azylu. A rozsudek sp. 

zn. 5 Azs 23/2003: Pro spolehlivé posouzení otázky, zda výzva k pohovoru byla �ádn�

doru�ena uložením u držitele poštovní licence a marným uplynutím lh�ty dle § 24 odst. 

2 správního �ádu (pokud se adresát v míst� pobytu zdržoval), nebo uložením a 

oznámením v p�íslušném azylovém za�ízení podle § 24 odst. 2 zákona �. 325/1999 Sb., o 

azylu (pokud se zde adresát nezdržoval), musí správní orgán postavit najisto, zda se 

žadatel o azyl v míst� pobytu zdržoval v dob�, v níž pracovník držitele poštovní licence 

u�inil pokus o doru�ení výzvy k pohovoru.

Obdobn� se d�sledky, p�i dodržení zákonného postupu p�i doru�ování, objeví p�i 

doru�ování písemností v �ízení o správní žalob�, kde p�i nemožnosti zjišt�ní pobytu 

žadatele soud �ízení o žalob� podle § 33 písm. b) zastaví.  

)���"� 	�����
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Správní �ízení, a�koliv je obecn� ovládáno zásadou písemnosti, je v rámci �ízení o 

ud�lení mezinárodní ochrany prolomeno zásadou ústnosti p�i vedení pohovoru. Jelikož 

je v § 9 AZ vylou�eno použití § 49 správního �ádu pro ústní jednání, nelze na vedení 

pohovoru ustanovení obsažená ve správním �ádu uplatnit. Zákon o azylu má vlastní 

úpravu ústního jednání, tzv. pohovor. Správní orgán by m�l ale stále respektovat 

základní zásady správního �ízení vyplývající ze správního �ádu. Jedná se zejména o 
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zásadu služby ve�ejnosti (§ 4 odst. 1 S�), podle které každý, kdo plní úkoly vyplývající 

z p�sobnosti správního orgánu, má povinnost se k osobám chovat zdvo�ile a podle 

možností jim vycházet vst�íc. S touto zásadou pak úzce souvisí zásada poskytování 

pomoci a pou�ení (§ 4 odst. 2 S�). Pohovoru se m�že zú�astnit pouze žadatel, p�ípadn�

zákonný zástupce žadatele, pov��ený pracovník ministerstva vnitra a tlumo�ník.  

Cílem pohovoru je zjišt�ní relevantních informací o žadateli a d�vodech, kv�li 

kterým žadatel opustil zemi p�vodu a které by mohly být d�vody k ud�lení azylu �i 

dopl�kové ochrany. Pohovor je tedy bezpochyby nejd�ležit�jším momentem celého 

azylového �ízení. V tuto chvíli má žadatel nejv�tší možnost ovlivnit celé �ízení, v�etn�

p�ípadného soudního p�ezkumu, vlastní v�rohodnou výpov�dí.57  

Navzdory tomu, že pohovor lze ozna�it za nejpodstatn�jší �ást azylového �ízení, je 

jeho úprava obsažena pouze v jediném paragrafu zákona o azylu, a to v § 23. Informace, 

které vyplývají z tohoto ustanovení lze shrnout následovn�. K pohovoru je žadatel 

povinen se dostavit v míst� a �ase, které ur�í ministerstvo v p�edvolání. Písemné 

p�edvolání musí být žadateli doru�eno nejmén� dva pracovní dny p�ed konáním 

pohovoru. Nedostaví-li se žadatel k pohovoru, sepíše se o této skute�nosti záznam.  

Pohovor se žadatelem vede pov��ený pracovník ministerstva vnitra, který má 

podle zákona spl�ovat ur�itý stupe� kvalifikace. Stanovením úrovn� kvalifikace 

pov��eného pracovníka se nicmén� zákon nezabývá. Z d�vod� hodných zvláštního 

z�etele nebo na výslovnou žádost žadatele o ud�lení mezinárodní ochrany zajistí 

ministerstvo vedení pohovoru, a je-li to v jeho možnostech, i tlumo�ení osobou stejného 

pohlaví. D�vody zvláštního z�etele mohou vyplývat z žádosti, nap�. žadatel �i žadatelka 

pochází z oblasti, kde není zvykem hovo�it s cizí osobou opa�ného pohlaví.58 Je na 

zvážení, zda by vedení pohovoru osobou stejného pohlaví nem�lo být pravidlem; 

domnívám se totiž, že by to p�isp�lo k v�tší d�v��e p�i vedení pohovoru. Tlumo�ník se 

k pohovoru p�ibírá, pokud se žadatel není schopen dorozum�t v �eském jazyce. Pohovor 

se se žadatelem provádí vždy, s výjimkou zastavení �ízení z d�vodu nep�ípustnosti 

žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany (§ 10a AZ). I v tomto p�ípad� se ale pohovor 

provede, je-li nezbytný ke zjišt�ní podklad� pro vydání rozhodnutí o zastavení. Jedná se 

tedy o p�ípad, kdy se d�vody nep�ípustnosti žádosti objeví až v pr�b�hu pohovoru. O 

                                                
57 KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 
Komentá�., Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 308.�
58 Tamtéž s. 310. 
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provedeném pohovoru se sepíše protokol. Tento protokol podepíší všichni ú�astníci 

pohovoru.  

Další pravidla týkající se vedení pohovoru již zákon o azylu neuvádí. Jako další 

dokument lze použít p�íru�ku UNHCR o Vedení pohovor� se žadateli o status 

uprchlíka, která je sice pravidlem soft-law, ale pom�rn� jasn� zásady vedení pohovoru 

upravuje. Bylo by žádoucí, aby bylo její používání správním orgánem povinné. P�íru�ka 

poskytuje základní informace, které jsou p�izp�sobeny zvláštnostem vedení pohovoru 

v rámci �ízení o p�iznání postavení uprchlíka. Sama p�íru�ka v úvodním ustanovení �íká, 

že je, krom� pracovník� UNHCR, ur�ena p�edevším vládním ú�edník�m zapojeným do 

�ízení o p�iznání postavení uprchlíka v jednotlivých zemích. Tato p�íru�ka je rozd�lená 

do sedmi kapitol, které obsahují pokyny pro p�ípravu a vedení pohovoru, pro p�ekonání 

mnoha specifických problém�, s nimiž se pracovníci správního orgánu pov��eného 

provedením pohovoru mohou setkat a dosažení spravedlivého rozhodnutí.  

Jedním z prvních bod� je doporu�ení o p�íprav� pohovoristy. Tazatel, který je 

dob�e informovaný a p�ipravený, bude schopen navázat takový kontakt se žadatelem, 

který vytvo�í vzájemnou atmosféru d�v�ry a jistoty. �ádná p�íprava a informovanost 

umožní tazateli klást správné otázky, vyrovnat se se všemi problémy, které mohou 

v pr�b�hu pohovoru nastat, a kone�n� správn� zhodnotit žadatelovu v�rohodnost.59

Práv� vytvo�ení atmosféry d�v�ry a jistoty mezi pohovoristou a žadatelem je z hlediska 

zjiš�ování pravdivých a ucelených informací nejd�ležit�jší. Pohovorista by tedy m�l mít 

již p�ed pohovorem dostate�né množství informací o zemi p�vodu žadatele. Zejména se 

jedná o informace týkající se základní politické a správní organizace zem�

p�vodu, úrovn� dodržování základních lidských práv, základních poznatk� o kultu�e a 

geografii dané zem�. P�íru�ka dále uvádí p�íkladem dokumenty, ze kterých je možné p�i 

získávání informací vycházet. 

Na úvod pohovoru je ze strany pohovoristy d�ležité uvést, že veškeré informace 

jsou d�v�rné, a žadatele by m�l pou�it o právu na zastoupení, o povinnosti p�edkládat 

d�kazy a o povinnosti uvád�t pravdivé informace. Konkrétní otázky a jejich po�adí volí 

pohovorista dle své volné úvahy. Nejd�íve se ov��ují osobní údaje žadatele. Dalším 

bodem bývá objasn�ní okolností jeho p�íjezdu do �R a také d�vody, pro� p�icestoval 

                                                
��
�Vedení pohovoru se žadateli o status uprchlíka. P�íru�ka UNHCR. Dostupné z WWW:�

�http://www.unhcr-centraleurope.org/cz/pdf/zakladni-informace/pravni-dokumenty/prirucky-doporuceni-
a-stanoviska-unhcr/pohovory-s-zadateli.html	
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zrovna do �R. Pokud v tuto chvíli žadatel uvede, že jeho cílem byl p�vodn� jiná zem�

než �R, bývá tato informace pracovníkem MV�R �asto hodnocena negativn�. V první 

�ásti pohovoru by m�l být dán prostor žadateli, aby se sám vyjád�il k d�vod�m, pro�

opustil zemi p�vodu, a pohovorista by ho m�l nechat voln� „odvypráv�t jeho p�íb�h“. 

Ve druhé �ásti pohovoru by se m�l pohovorista cílen� dotazovat na otázky tak, aby byla 

co nejvíce objasn�na p�ítomnost d�vod� pro ud�lení azylu �i dopl�kové ochrany. 

Tazatel by rozhodn� nem�l klást otázky sugestivn� a v žádném p�ípad� nesmí klást 

návodné otázky vyznívající v neprosp�ch žadatele. Správní orgán by tedy m�l 

v pr�b�hu pohovoru vhodn� kladenými otázkami zjistit, zdali jsou žadatelem tvrzené 

skute�nosti relevantní pro ud�lení azylu �i dopl�kové ochrany, a tvrzení žadatele podle 

toho klasifikovat. Je ale nutné uvést, že pracovník ministerstva nemá povinnost hledat 

d�vody k ud�lení azylu, když tyto d�vody žadatel v�bec netvrdí. V záv�ru pohovoru by 

se m�l pohovorista snažit odstranit p�ípadné nesrovnalosti uvedené žadatelem 

ve výpov�di a v žádosti.  

)���)� 2��������������
������
���������.������

Hlavním cílem vedení pohovoru je, jak bylo již výše nazna�eno, zjišt�ní podklad�

pro vydání rozhodnutí, zaznamenání všech závažných skute�ností p�i dosažení co 

nejvyššího stupn� pravdivosti a spolehlivosti. V této chvíli dochází také k hodnocení 

v�rohodnosti žadatele, což znamená vyhodnocení v�rohodnosti jeho tvrzení. 

V�rohodnost žadatele a jeho výpov�di je d�ležité zejména proto, že v �ízení o ud�lení 

mezinárodní ochrany je �astá d�kazní nouze a tvrzení žadatele jsou tém�� jediným 

možným d�kazem. P�íkladem lze uvést rozhodnutí Nejvyššího správního soudu �R sp. 

zn. 6 Azs 386/2004, který �íká, že jelikož �asto není v možnostech žadatele o azyl 

prokázat svá tvrzení jiným zp�sobem než vlastní v�rohodnou výpov�dí, je srovnání 

skute�ností jím uvedeným v žádosti o azyl, vlastnoru�n� psaném prohlášení a 

v pohovoru významným m��ítkem jeho v�rohodnosti. Pokud tedy žadatel n�které 

podstatné skute�nosti v�bec nezmíní ve své žádosti a zejména ve vlastnoru�n� psaném 

prohlášení a uvede je až u pohovoru, nelze správnímu orgánu vytýkat, že k nim 

p�istupuje s ur�itou mírou pochybností. To platí spíše, jestliže žádost o azyl zárove�

obsahuje sd�lení, že jiné než uvedené d�vody k podání žádosti o azyl žadatele nevedly.

Rovn�ž není povinností žadatele o azyl, aby pronásledování své osoby prokazoval 

jinými d�kazními prost�edky než vlastní v�rohodnou výpov�dí, naopak je povinností 

správního orgánu, aby v pochybnostech shromáždil všechny dostupné d�kazy, které 
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v�rohodnost výpov�dí žadatele o azyl vyvracejí �i zpochyb�ují (nap�. rozsudek NSS �R 

sp. zn. 4 Azs 169/2006, 6 Azs 235/2004). Pokud se tedy žadatel po celou dobu �ízení ve 

v�ci mezinárodní ochrany drží jedné d�jové linie, jeho výpov�di lze i p�es drobné 

nesrovnalosti ozna�it za konzistentní a za souladné s dostupnými informacemi o zemi 

p�vodu, pak je t�eba z takové výpov�di vycházet. K posouzení v�rohodnosti slouží také 

obecn�jší otázky týkající se nap�íklad reálií zem� p�vodu. Nej�ast�ji se žadateli kladou 

otázky ohledn� místa, ze kterého pochází, �i otázky týkající se kulturní tradice zem�. 

Tyto dotazy je ovšem nutné zvolit vhodn�, a to s ohledem na dosažené vzd�lání a 

kulturní p�vod žadatele60. Jestliže není žadatel schopen zodpov�d�t tyto otázky, snižuje 

se v�rohodnost tvrzení.  

)���3� 4 ������
�������'������1 ����

Žadatel o ud�lení mezinárodní ochrany je povinen podle ustanovení § 49a AZ 

poskytovat v pr�b�hu celého �ízení ministerstvu nezbytnou sou�innost a uvád�t 

pravdivé a úplné informace nezbytné pro zjišt�ní podklad� pro vydání rozhodnutí. 

Samotná žádost o ud�lení mezinárodní ochrany je v podstat� tvrzením žadatele, že 

jsou v jeho p�ípad� d�vody pro ud�lení azylu �i dopl�kové ochrany. Povinnost tvrzení 

je tedy zásadn� na stran� žadatele. Jak konstatoval Nejvyšší správní soud �R ve svém 

rozsudku �. j. 4 Azs 103/2007, […] je nesporné, že pokud by st�žovatel ani nenamítal 

skute�nosti sv�d�ící o tom, že došlo, nebo že by potenciáln� mohlo dojít, k zásahu do 

jeho lidských práv ve smyslu ustanovení § 12 zákona o azylu, pak není t�eba se situací 

v jeho zemi p�vodu do detailu zabývat - v p�ípad�, že žadatel o ud�lení mezinárodní 

ochrany však uvádí skute�nosti pod�aditelné pod taxativní vý�et d�vod� pro ud�lení 

azylu ve smyslu ustanovení § 12 zákona o azylu, pak je t�eba žadatelem uvád�né 

skute�nosti konfrontovat se zjišt�ními týkajícími se politického prost�edí v zemi p�vodu 

žadatele […], nemá v p�ípad�, že žadatel neunese b�emeno tvrzení, správní orgán dále 

povinnost zabývat se dokazováním. Jistá procesní aktivita je v této souvislosti 

požadována ale také po správním orgánu. Ten by m�l v pr�b�hu pohovoru vhodn�

kladenými otázkami zjistit, zdali jsou žadatelem tvrzené skute�nosti relevantní pro 

ud�lení azylu �i dopl�kové ochrany, a tvrzení žadatele podle toho klasifikovat. 

                                                
60 Rozsudek Nejvyššího správního soudu �R sp. zn. 5 Azs 40/2009. 
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Povinnost zjistit skute�ný stav v�ci dle ustanovení § 32 správního �ádu má tedy správní 

orgán jen v rozsahu d�vod�, které žadatel v pr�b�hu správního �ízení uvedl.61

�ízení o mezinárodní ochran� je velmi specifické proto, že je v n�m �asto nutné 

rozhodnout za situace d�kazní nouze62, že jde o prospektivní rozhodování (tj. posuzuje 

se riziko pronásledování �i vážné újmy v budoucnu) a že nesprávné rozhodnutí má pro 

st�žovatele obzvlášt� závažné d�sledky. T�mto specifik�m �ízení o mezinárodní 

ochran� odpovídá i standard a rozložení d�kazního b�emene, jež jsou vychýleny ve 

prosp�ch žadatele. Lze proto konstatovat, že žadatel a správní orgán sdílí povinnost 

zjistit a zhodnotit všechny významné skute�nosti. Prokazovat jednotlivá fakta je 

povinen primárn� žadatel, nicmén� správní orgán je povinen zajistit maximální možné 

množství d�kaz�, a to jak t�ch, které vyvracejí tvrzení žadatele, tak i t�ch, které tvrzení 

podporují. V p�ípadech d�kazní nouze, tj. tehdy, když není ani žadatel ani správní orgán 

schopen doložit �i vyvrátit ur�itou skute�nost �i tvrzení žádným p�esv�d�ivým 

d�kazem, z�stává jediným d�kazním prost�edkem výpov�	 žadatele a klí�ovým 

faktorem se stává posouzení celkové v�rohodnosti žadatele a posouzení 

pravd�podobnosti, zda k události opravdu došlo podle výpov�di žadatele. 63 V rozsudku 

�. j. 4 Azs 103/2007 pak Nejvyšší správní soud �R dodal: […] Zásada tzv. materiální 

pravdy má v �ízení o ud�lení azylu svá specifika spo�ívající v pravidelné nedostate�nosti 

d�kaz� prokazujících v�rohodnost žadatelových tvrzení. Je však na správním orgánu, 

aby prokázal �i vyvrátil pravdivost žadatelových tvrzení, a to bu� zcela nevyvratiteln�

zjišt�ním p�esných okolností vážících se na st�žovatelova tvrzení, anebo alespo�

s takovou mírou pravd�podobnosti, která nevyvolává zásadní pochybnosti o správnosti 

úsudku správního orgánu. 

Specifikem azylového �ízení je rovn�ž zásada, že p�i spln�ní daných podmínek se 

uplat�uje pravidlo „v p�ípad� pochybností ve prosp�ch žadatele o mezinárodní 

ochranu“ (benefit of doubt, in dubio pro reo). Tento záv�r potvrdil i Nejvyšší správní 

soud �R v rozsudku �. j. 6 Azs 50/2003: […] Jsou-li dány skute�nosti, na základ� nichž 

lze p�edpokládat, že k porušení základních lidských práv a svobod žadatele o azyl došlo, 

nebo mohlo by s ohledem na postavení žadatele ve spole�nosti, s p�ihlédnutím k jeho 

p�esv�d�ení, názor�m, chování atd., dojít, a správní orgán nemá dostatek d�kaz� o tom, 

                                                
61 Rozsudek Nejvyššího správního soudu �R sp. zn. 2 Azs 2/2006 
62 K tomu rozsudky Nejvyššího správního soudu �R �. j. 2 Azs 100/2007; 6 Azs 50/2003; 4 Azs 
103/2007. 
63

 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Azs 66/2008 
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že tomu tak nebylo �i nemohlo by v budoucnu být, pak tyto skute�nosti musí správní 

orgán v situaci d�kazní nouze zohlednit, a to ve prosp�ch žadatele o azyl. 

Pokud jde o standard d�kazního b�emene, Nejvyšší správní soud �R opakovan�

akceptoval test p�im��ené pravd�podobnosti pro zkoumání od�vodn�nosti strachu 

z pronásledování podle § 12 písm. b) AZ a test reálného nebezpe�í pro zkoumání 

d�vodnosti obav, že cizinec utrpí vážnou újmu pro zkoumání zásady non-refoulement. 

P�im��ená pravd�podobnost nežádoucího d�sledku je p�i návratu do zem� p�vodu 

tehdy, nebývá-li tento d�sledek v p�ípadech obdobných p�ípadu žadatele ojedin�lý. 

Znamená to, že pravd�podobnost, že nežádoucí d�sledek nastane, musí být nutn� vyšší 

než pravd�podobnost, že nenastane. Nežádoucí jev pro p�ípad obdobný p�ípadu žadatele 

je tedy jevem b�žným, nikoliv výjime�ným. Reálným nebezpe�ím se rozumí, že ve 

významném procentu p�ípad� obdobných situaci žadatele dojde k nežádoucímu 

následku, takže žadatel má dobré d�vody se domnívat, že takovýto následek m�že 

s významnou pravd�podobností postihnout i jeho. Z toho vyplývá, že test reálného 

nebezpe�í je v��i žadateli p�ísn�jší než test p�im��ené pravd�podobnosti64.  

Nejvyšší správní soud �R je ve v�ci dokazování také toho názoru, že se d�kazní 

standard p�im��ené pravd�podobnosti aplikuje i na posouzení v�rohodnosti jednotlivých 

díl�ích tvrzení žadatele. To znamená, že pokud je p�im��en� pravd�podobné, že daná 

událost prob�hla tak, jak tvrdí žadatel, musí správní orgán vzít toto tvrzení v potaz p�i 

celkovém posouzení žádosti o mezinárodní ochranu. Lze proto konstatovat, že správní 

orgán nem�že ze svého posuzování vylou�it tvrzené skute�nosti nap�. pouze proto, že 

nelze vylou�it jiný pr�b�h událostí než tvrzený žadatelem �i že existuje alternativní 

vysv�tlení pro ur�ité stejn� pravd�podobné skute�nosti. Z celkového posouzení tak 

mohou být vy�azena pouze ta fakta, u nichž neexistuje ani p�im��ená pravd�podobnost, 

že k nim došlo. Ostatní tvrzení musí být sou�ástí celkového posouzení, kde jim bude 

p�isouzena váha podle míry pravd�podobnosti, která odpovídá skute�nosti.  

Pon�kud odlišná je situace, pokud je žadatel nev�rohodný ve všech relevantních 

aspektech své žádosti. Jedin� v tomto p�ípad� m�že správní orgán bez dalšího 

pokra�ování �ízení posoudit žadatele jako nev�rohodného a nemusí již detailn�

posuzovat jeho jednotlivá díl�í tvrzení.65

                                                
64 D�kazní standard je tedy nižší než ve v�cech civilních a trestních. 
65 Rozsudek Nejvyššího správního soudu 5 Azs 66/2008.
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Lze tedy shrnout, že v první fázi správního �ízení leží b�emeno tvrzení na žadateli 

o mezinárodní ochranu; tomu odpovídá i zn�ní § 49a zákona o azylu. Krom�

výjime�ných p�ípad� hraje v této fázi klí�ovou roli pohovor. Povinnosti v pr�b�hu 

pohovoru jsou však již rozloženy mezi žadatele i správní orgán. Správní orgán musí 

zejména umožnit žadatel�m p�edložit v úplnosti d�vody své žádosti, a to vhodn�

kladenými a neutrálními otázkami. Žadatel je naopak povinen p�edložit co nejd�íve 

všechny náležitosti pot�ebné k doložení žádosti, odpovídat na otázky a jinak 

spolupracovat v pr�b�hu pohovoru. Následn� musí správní orgán nejprve posoudit, 

které skute�nosti a tvrzení jsou pro konkrétní žádost o mezinárodní ochranu relevantní. 

Poté, co ozna�í relevantní skute�nosti a tvrzení, postupuje na základ� získaných 

informací (z pohovoru i z jiných d�kaz�) správní orgán dvojím zp�sobem. Pokud je 

nesporné, že žadatel ani nenamítal skute�nosti sv�d�ící o tom, že došlo nebo by 

potenciáln� mohlo dojít k zásahu do jeho práv ve smyslu § 12 �i § 14a zákona o azylu, 

�i že je žadatel nev�rohodný ve všech relevantních aspektech jeho žádosti o 

mezinárodní ochranu, nemusí se dále hodnocením jednotlivých tvrzení a skute�ností 

zabývat. Pokud však žadatel nespadá ani do jedné z t�chto dvou kategorií, musí správní 

orgán posoudit všechna jednotlivá tvrzení a skute�nosti, p�i�emž je povinen vycházet 

z toho, že d�kazní b�emeno je rozloženo mezi žadatele o mezinárodní ochranu a 

žalovaného. Pokud je by� jen p�im��en� pravd�podobné, že tvrzení žadatele je pravdivé 

�i že se ur�itá skute�nost udála tak, jak uvádí žadatel, nesmí správní orgán toto tvrzení 

prohlásit za nev�rohodné a vylou�it jej z dalšího posuzování; naopak musí toto tvrzení 

vzít v potaz p�i celkovém posouzení od�vodn�nosti žádosti a p�i�adit mu pat�i�nou 

váhu.  
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Ministerstvo je oprávn�no zjiš�ovat veškeré údaje pot�ebné pro vydání rozhodnutí 

ve v�ci mezinárodní ochrany. P�i zjiš�ování údaj� ministerstvo dbá ochrany žadatele a 

jeho rodinných p�íslušník� v zemi jeho státního ob�anství nebo v p�ípad� osoby bez 

státního ob�anství v zemi jejího posledního trvalého bydlišt�. O této své povinnosti je 

ministerstvo povinno žadatele informovat. Ministerstvo, pop�ípad� další orgány státu 

nebo ve�ejné správy, nesd�lí jakýmkoliv zp�sobem údajným p�vodc�m pronásledování 

nebo vážné újmy informace o žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany a nezíská 

v souvislosti s �ízením ve v�ci mezinárodní ochrany informace o žadateli o ud�lení 

mezinárodní ochrany od údajných p�vodc� pronásledování nebo vážné újmy. 
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Informace o zemích p�vodu, které využívají pracovníci ministerstva p�i 

rozhodování, shromaž	uje Odd�lení informací o zemích p�vodu OAMP. Informace o 

zemích p�vodu obstarává v �eské republice ministerstvo zahrani�ních v�cí, nejvíce se 

využívají informace mezinárodních organizací zabývajících se dodržováním lidských 

práv �i každoro�ní zprávy Ministerstva zahrani�ních v�cí USA o dodržování lidských 

práv v jednotlivých zemích. Všechny protokoly a další materiály jsou sou�ástí spisu. 

MV nepo�izuje jeho kopie ani kopie jeho �ástí. 

P�i rozhodování o žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany ministerstvo zajistí, aby 

podklady pro vydání rozhodnutí p�ipravovala kvalifikovaná osoba. V záv�re�né fázi 

ministerstvo posoudí všechny relevantní skute�nosti a okolnosti žádosti o mezinárodní 

ochranu jednotliv� i ve vzájemných souvislostech. 

)���6� 7�'����

Lh�tu pro vydání rozhodnutí ve v�ci stanovuje AZ na 90 dn� ode dne zahájení 

�ízení, tedy ode dne podání žádosti. P�estože § 9 AZ výslovn� vylu�uje použití 

ustanovení správního �ádu upravující lh�ty, i tak na otázku lh�t v �ízení o ud�lení azylu 

nebo mezinárodní ochrany dopadá § 6 správního �ádu. Je tedy nutné, aby správní orgán 

vy�ídil v�c bez zbyte�ného odkladu.66 Proto, nelze-li vzhledem k povaze v�ci 

rozhodnout v této lh�t�, m�že ji ministerstvo p�im��en� prodloužit. O prodloužení lh�ty 

ú�astníka �ízení bez zbyte�ného odkladu písemn� vyrozumí. Žadatel je tedy informován 

o prodloužení lh�ty k vydání rozhodnutí, nikoliv však o d�vodech, které k jejímu 

prodloužení vedly. V praxi je lh�ta prodlužována v�tšinou proto, že ministerstvo chce 

provést dopl�ující pohovor, nebo proto, že dosud nestihlo vydat písemné vyhotovení 

rozhodnutí. V p�ípad�, že správní orgán lh�tu opakovan� nep�im��en� prodlužuje nebo 

je bezd�vodn� ne�inný, má žadatel možnost požadovat uplatn�ní prost�edk� proti 

ne�innosti podle správního �ádu a m�že podat podn�t pro opat�ení proti ne�innosti ve 

smyslu § 80 S�. Podle rozhodnutí Krajského soudu v Praze �j. 48 Az 43/2008 je 

jediným kritériem pro ur�ení okamžiku, kdy lze v �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany 

nejd�íve rozhodnout, zjišt�ní skutkového stavu v rozsahu pot�ebném pro posouzení 

žádosti (§ 3 správního �ádu). 

                                                
��
�KOSA�, D., MOLEK, P., HONUSKOVÁ, V., JURMAN, M., LUPA�OVÁ, H., Zákon o azylu. 

Komentá�., Praha : Wolters Kluwer �R, 2010, s. 336.�
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Jestliže soud rozhoduje nebo již rozhodl o p�ípustnosti vydání žadatele o ud�lení 

mezinárodní ochrany anebo o p�edání žadatele o ud�lení mezinárodní ochrany podle 

evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odn�tí svobody 

do cizího státu, vy�ídí ministerstvo v�c p�ednostn�. Rozhodnutí ve v�ci vydá 

ministerstvo bezodkladn� nejpozd�ji do 60 dn� ode dne zahájení �ízení. Jestliže je ale 

vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti o mezinárodní ochranu pro její zjevnou 

ned�vodnost podle § 16 AZ, lze jej vydat nejpozd�ji do 30 dn� od zahájení �ízení.  

Pro ministerstvo vnitra se lh�ty k vydání rozhodnutí ve v�ci v �ízení o ud�lení 

mezinárodní ochrany rozpadají na t�i odlišné situace, které mají vliv na rychlost �ízení. 

Zkrácení lh�ty pro vydání rozhodnutí je typický institut zavedený z d�vodu procesní 

ekonomie �ízení. Pokud je zjišt�na zjevná neod�vodn�nost žádosti, vede se pouze 

zkrácené �ízení v délce 30 dn�. V p�ípad�, že dojde ke st�etu �ízení ve v�ci mezinárodní 

ochrany s �ízením extradi�ním a že soud rozhoduje nebo již nepravomocn� rozhodl o 

p�ípustnosti vydání žadatele o ud�lení mezinárodní ochrany anebo o p�edání žadatele 

podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odn�tí 

svobody do cizího státu, je žádoucí, aby prob�hlo p�ípadné paraleln� vedené �ízení o 

ud�lení mezinárodní ochrany co nejrychleji (lh�ta 60 dn�). P�i neshledání d�vod� pro 

ud�lení mezinárodní ochrany by mohlo být vydání �i p�edání ihned realizováno.67

Poslední odlišnou lh�tou, která se v �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany uplatní, 

je lh�ta, kdy ministerstvo vnitra o žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany vydá 

rozhodnutí nejpozd�ji do 4 týdn� ode dne u�in�ní prohlášení o mezinárodní ochran�

cizincem. Tato lh�ta se použije, pokud je b�hem probíhajícího �ízení žadatel umíst�n 

v p�ijímacím st�edisku na mezinárodním letišti. 

                                                
67 V p�ípad�, že je rozhodnutí soudu již pravomocné, �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany v�bec 
neza�ne. K tomu viz kapitola 4.2. 
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Zamítnutí žádosti jako zjevn� ned�vodné je pom�rn� rozporuplný institut, jehož 

výklad a používání prošly v posledních letech významnými obm�nami. Cílem § 16 

zákona o azylu je pouze urychlení �ízení o žádostech t�ch žadatel� o ud�lení 

mezinárodní ochrany, kte�í nespl�ují žádný z d�vod� pro ud�lení mezinárodní ochrany. 

Tuto skute�nost ostatn� odráží i d�vodová zpráva k návrhu zákona o azylu68, která 

v pasáži vztahující se k § 16 uvádí, že návrh tím sleduje evropský trend eliminovat 

náklady spojené s pobytem nap�. žadatel�, kte�í o ud�lení azylu žádají toliko 

z ekonomických d�vod�, zrychlením azylového �ízení. Ú�elem je tudíž uplatn�ní 

principu procesní ekonomie a snížení celkových náklad� souvisejících s �ízením. Jedná 

se však pouze o procesní odchylku od standardního �ízení ve v�ci mezinárodní ochrany, 

která nic nem�ní na tom, že i toto zrychlené �ízení kon�í meritorním rozhodnutím. 

A�koliv je § 16 zákona o azylu pon�kud nesystematicky uveden spole�n� s § 15 a § 15a 

zákona o azylu v �ásti nadepsané D�vody vylu�ující ud�lení mezinárodní ochrany, 

nelze toto ustanovení chápat jako výluku z mezinárodní ochrany, která brání v�cnému 

posouzení žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany. Cílem tohoto paragrafu je pouze 

upravit podmínky, za nichž m�že správní orgán rozhodnout o žádosti v tzv. zrychleném 

�ízení, tedy v souladu s § 16 odst. 3 zákona o azylu ve lh�t� 30 dn�, p�i�emž není 

povinen provád�t obsáhlé dokazování k d�vod�m uvád�ným v žádosti.  

Žádost o ud�lení mezinárodní ochrany se zamítne jako zjevn� ned�vodná z devíti 

pom�rn� r�znorodých d�vod�. Jako zjevn� ned�vodná je zamítnuta žádost, jestliže 

žadatel: 

a) uvádí pouze ekonomické d�vody; 

b) bez vážného d�vodu uvádí nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním 

ob�anství nebo tyto údaje úpln� odmítá uvést; 

c) žádá o ud�lení mezinárodní ochrany pouze proto, aby unikl situaci všeobecné 

nouze; 

                                                
68 D�vodová zpráva (volební období 1998–2002), sn�movní tisk 190/0 Vládní návrh zákona o azylu. 
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d) p�ichází ze státu, který �eská republika považuje za t�etí bezpe�nou zemi nebo 

bezpe�nou zemi p�vodu, nebude-li ovšem prokázáno, že v jeho p�ípad� tento 

stát za takovou zemi považovat nelze; 

e) má více než jedno státní ob�anství a zárove� nevyužil ochrany n�kterého ze 

stát�, jehož státní ob�anství má, pokud zárove� neprokáže, že z d�vod�, pro 

které lze ud�lit azyl �i dopl�kovou ochranu, této ochrany využít nemohl; 

f) neuvádí skute�nosti sv�d�ící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování 

z d�vod� uvedených v § 12 nebo že mu hrozí vážná újma podle § 14a;  

g) uvádí skute�nosti zjevn� nev�rohodné;  

h) s cílem ztížit zjišt�ní skute�ného stavu v�ci zni�il, poškodil nebo zatajil sv�j 

cestovní doklad �i jinou d�ležitou listinu anebo s tímto cílem p�edložil 

pad�laný nebo pozm�n�ný cestovní doklad �i jinou d�ležitou listinu; 

i) podal žádost s cílem vyhnout se hrozícímu vyhošt�ní, vydání nebo p�edání 

k trestnímu stíhání do ciziny, a�koliv mohl požádat o ud�lení mezinárodní 

ochrany d�íve, a pokud neprokáže opak. 

Ustanovení § 16 AZ v sob� tedy zahrnuje typov� zcela odlišné d�vody, pro které 

je možné zamítnutí žádosti jako zjevn� ned�vodné. Jedná se jednak o d�vody, kdy jsou 

k napln�ní podmínek rozhodné d�vody, pro které se žadatel o azyl azylové ochrany 

dovolává, a kdy je t�eba tvrzení žadatele a doložení tvrzených skute�ností zvážit (nap�. 

ekonomické d�vody, tvrzení všeobecné nouze, jiné než azylov� relevantní d�vody, 

nev�rohodná tvrzení atp.), a jednak p�ípady objektivních skute�ností, u nichž jsou 

d�vody žádostí zcela nerozhodné (nap�. neexistence �i pad�laní cestovního dokladu, 

hrozba vyhošt�ní �i vydání k trestnímu stíhání).69  

Pokud jde o d�vody obsažené v bodech a) a c), pak ty se vzhledem k d�vodu pod 

písmenem f) jeví jako nadbyte�né.70 K podmínce uvedené ad b) uvedl Nejvyšší správní 

soud �R v rozsudku �. j. 7 Azs 32/2007, […] že k zamítnutí žádosti o ud�lení azylu jako 

zjevn� ned�vodné m�že dojít pouze v p�ípad�, kdy žadatel o ud�lení azylu uvádí 

nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním ob�anství v probíhajícím �ízení o ud�lení 

azylu. Toto ustanovení tak nelze aplikovat v situaci, kdy žadatel o ud�lení azylu sice 

uvád�l nesprávné údaje o své totožnosti nebo státním ob�anství, ale stalo se tak v jiném 

                                                
69

 Rozsudek NSS �R dne 4. 12. 2003, �. j. 2 Azs 47/2003. 
70 P�vodn� byly body a) a c) za�azeny, když ješt� nebyl v zákon� o azylu obsažen institut dopl�kové 
ochrany, a tyto d�vody se vztahovaly k prokázání p�í�inné souvislosti s d�vody pronásledování podle § 
12 AZ. 
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správním �ízení, které již bylo pravomocn� skon�eno. Dále také podle rozsudku 

Nejvyššího správního soudu �R �j. 9 Azs 159/2007, […] pokud žadatel o ud�lení 

mezinárodní ochrany poskytl nesprávné údaje o své totožnosti jen z toho d�vodu, aby 

tím pro sebe získal neoprávn�nou výhodu mající za následek vydání rozhodnutí o 

ud�lení mezinárodní ochrany, nelze takové jeho jednání pod�adit pod tzv. vážný d�vod 

ve smyslu § 16 odst. 1 písm. b) zákona o azylu.  

Ve smyslu d�vodu uvád�ného ad d) se podle AZ bezpe�nou zemí p�vodu rozumí 

stát, jehož je cizinec státním ob�anem nebo v p�ípad� osoby bez státního ob�anství stát 

posledního trvalého bydlišt�, v n�mž státní moc dodržuje lidská práva a je zp�sobilá 

zajistit dodržování lidských práv a právních p�edpis�; který jeho ob�ané nebo osoby bez 

státního ob�anství neopoušt�jí z azylov� relevantních d�vod�; který mezinárodní 

smlouvy o lidských právech a základních svobodách ratifikoval a také je dodržuje; který 

umož�uje �innost právnickým osobám dohlížejícím nad stavem dodržování lidských 

práv. Bezpe�nou t�etí zemí se pak rozumí stát jiný než stát, jehož je cizinec státním 

ob�anem nebo v p�ípad� osoby bez státního ob�anství stát posledního trvalého bydlišt�, 

ve kterém cizinec pobýval p�ed vstupem na území státu a do kterého se m�že tento 

cizinec vrátit a požádat o ud�lení postavení uprchlíka, aniž by byl vystaven 

pronásledování, mu�ení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zamítne-

li ministerstvo žádost o ud�lení mezinárodní ochrany jako zjevn� ned�vodnou z tohoto 

d�vodu, vydá sou�asn� s rozhodnutím cizinci doklad informující bezpe�nou t�etí zemi 

v jejím ú�edním jazyce, že v �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany nebylo posuzováno 

spln�ní d�vod� pro ud�lení azylu nebo dopl�kové ochrany. 

K bodu uvedenému ad i) se vyjad�oval Nejvyšší správní soud �R v rozsudku sp. 

zn. 5 Azs 24/2008 tak, že k zamítnutí žádosti podle tohoto d�vodu je t�eba nejprve 

provést t�ístup�ový test: 1) zda hrozí st�žovateli vyhošt�ní, vydání nebo p�edání 

k trestnímu stíhání do ciziny; 2) zda mohl žadatel požádat o ud�lení mezinárodní 

ochrany d�íve; a 3) zda je z postupu žadatele patrné, že žádost o mezinárodní ochranu 

podal „pouze“ s cílem vyhnout se tomuto hrozícímu vyhošt�ní, vydání nebo p�edání 

k trestnímu stíhání do ciziny. Tyto t�i podmínky musí být spln�ny kumulativn�; 

v p�ípad� nespln�ní by� jedné z nich nelze toto ustanovení AZ aplikovat.  

K bod�m f) a g) odkazuji na p�edchozí podkapitoly o hodnocení v�rohodnosti 

žadatele a b�emeno tvrzení. 
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N�kdejší linie judikatury zavedla praxi, že pokud správní orgán shledá, že je na 

míst� zamítnout žádost jako zjevn� ned�vodnou, u�iní tak, aniž by meritorn�

prozkoumal d�vody pro ud�lení azylu i dopl�kové ochrany. To ovšem narušil odlišný 

názor Nejvyššího správního soudu �R v rozsudku �. j. 1 Azs 107/2008, ve druhém 

p�ípad�, kdy se tentokrát pátý senát Nejvyššího správního soudu �R chystal u�init 

judikaturní odklon, byla v�c postoupena rozší�enému devíti�lennému senátu. Usnesením 

sp. zn. 5 Azs 6/2010 ze dne 25. 1. 2011 provedl rozší�ený senát Nejvyššího správního 

soudu �R judikaturní odklon, takže nap�íšt� posuzuje správní orgán žádost o poskytnutí 

mezinárodní ochrany na základ� skute�ností, které žadatel uvede �i které ve správním 

�ízení jinak vyjdou najevo, a to z hlediska všech zákonných forem této ochrany, které se 

k t�mto skute�nostem vztahují. Zamítnout žádost podle § 16 zákona �. 325/1999 Sb., o 

azylu, m�že správní orgán jen tehdy, nep�ichází-li v úvahu žádná z takovýchto forem 

mezinárodní ochrany; tento záv�r musí v rozhodnutí od�vodnit. Tedy žádost o ud�lení 

mezinárodní ochrany lze zamítnout podle § 16 zákona o azylu pouze tehdy, je-li 

skute�n� zjevn� ned�vodná nejen z hlediska § 12 a § 14a zákona o azylu, ale i 

z hlediska § 13, § 14 a § 14b zákona o azylu. To také znamená, že pokud žadatel uvede 

�i ve správním �ízení ve v�ci mezinárodní ochrany vyjdou najevo skute�nosti, pro n�ž 

nelze považovat žádost z hlediska by� jen jedné z forem mezinárodní ochrany za zjevn�

ned�vodnou a které vyžadují hlubší posouzení �i dopln�ní podklad� pro rozhodnutí, 

posoudí správní orgán tuto žádost v rámci b�žného, tzn. nezkráceného �ízení, jež 

zpravidla kon�í rozhodnutím o ud�lení, resp. neud�lení jednotlivých forem mezinárodní 

ochrany. 

Jako zjevn� ned�vodnou nelze zamítnout žádost nezletilé osoby bez doprovodu.  

(�(� 2�����������
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Rozhodnutím ministerstva ve v�ci mezinárodní ochrany se podle AZ rozumí 

rozhodnutí vydaná podle § 15 nebo § 15a (tzv. vylu�ující klauzule), dále rozhodnutí o 

ud�lení azylu, rozhodnutí o ud�lení nebo prodloužení dopl�kové ochrany, rozhodnutí o 

neud�lení mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zastavení �ízení, rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti o ud�lení mezinárodní ochrany jako zjevn� ned�vodné a rozhodnutí o odn�tí 

azylu nebo dopl�kové ochrany. Z výše uvedeného je patrno, že o rozhodnutí ve v�ci 
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mezinárodní ochrany hovo�í azylový zákon jako o rozhodnutí ministerstva vnitra 

v zákonem taxativn� stanovených p�ípadech, p�i�emž se jedná o rozhodnutí kone�ná.71
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Náležitosti rozhodnutí jsou primárn� obsaženy v ustanovení § 68 správního �ádu. 

Rozhodnutí zásadn� obsahuje výrokovou �ást, od�vodn�ní a pou�ení.  

Ve výrokové �ásti uvede ministerstvo, zda mezinárodní ochranu žadateli ud�luje, 

a rozhodnutí pak obsahuje výrok o ud�lení azylu �i dopl�kové ochrany. Shledá-li 

ministerstvo p�i svém rozhodování, že jsou napln�ny d�vody pro ud�lení azylu podle 

§ 12, § 13 nebo § 14 AZ, ud�lí azyl p�ednostn�. Neshledá-li ministerstvo d�vody 

k ud�lení ani jedné z forem mezinárodní ochrany, ve výrokové �ásti uvede, že se 

mezinárodní ochrana neud�luje.  

V od�vodn�ní se uvedou d�vody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání, 

úvahy, kterými se správní orgán �ídil p�i jejich hodnocení a p�i výkladu právních 

p�edpis�, a informace o tom, jak se správní orgán vypo�ádal s návrhy a námitkami 

žadatele a s jeho vyjád�ením k podklad�m rozhodnutí. V p�ípad�, že je mezinárodní 

ochrana ud�lena, rozhodnutí se neod�vod�uje. V p�ípad�, že mezinárodní ochrana není 

ud�lena, ministerstvo od�vodní své rozhodnutí ve vztahu k ob�ma formám mezinárodní 

ochrany.  

V pou�ení se uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat opravný prost�edek. 

Pou�ení dále musí obsahovat informaci, v jaké lh�t� je možno tak u�init, od kterého dne 

se tato lh�ta po�ítá, který orgán o n�m rozhoduje a kde se podává. V p�ípad� �ízení o 

mezinárodní ochran� není p�ípustný žádný �ádný opravný prost�edek, a �ízení je tedy 

zásadn� jednoinstan�ní72. V pou�ení proto p�ipadá v úvahu pouze pou�ení o opravném 

prost�edku sui generis, kterým je žaloba podaná v režimu správního soudnictví podle 

soudního �ádu správního, a o níž rozhoduje krajský soud. Tato žaloba sm��uje proti 

pravomocnému rozhodnutí ministerstva.  

V písemném vyhotovení rozhodnutí se uvede ozna�ení „rozhodnutí“ nebo jiné 

ozna�ení stanovené zákonem. Písemné vyhotovení rozhodnutí dále musí obsahovat 

                                                
71 Otázkou zkráceného �ízení a rozhodnutím, kterým ministerstvo žádost zamítne jako ned�vodnou, jsem 
se zabývala v p�edchozí kapitole. 
72 Novela zákona o azylu provedená zákonem �. 2/2000 Sb., která s ú�inností od 1. 2. 2002 vypustila ze 
zákona o azylu �ádný opravný prost�edek. 
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ozna�ení správního orgánu, který rozhodnutí vydal, �íslo jednací, datum vyhotovení, 

otisk ú�edního razítka, jméno, p�íjmení, funkci nebo služební �íslo a podpis oprávn�né 

ú�ední osoby. Podpis oprávn�né ú�ední osoby je na stejnopisu možno nahradit doložkou 

„vlastní rukou“ nebo zkratkou „v. r.“ u p�íjmení oprávn�né ú�ední osoby a doložkou 

„Za správnost vyhotovení:“ s uvedením jména, p�íjmení a podpisu ú�ední osoby, která 

odpovídá za písemné vyhotovení rozhodnutí. 

)�)��� 0�
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Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí se ú�astníku �ízení doru�í v míst� a 

�ase stanoveném v písemné výzv� k p�evzetí rozhodnutí. Nedostaví-li se žadatel o 

ud�lení mezinárodní ochrany k p�evzetí rozhodnutí v den ve výzv� uvedený, a� mu 

výzva byla doru�ena, je den k p�evzetí rozhodnutí ve výzv� uvedený považován za den, 

kdy je rozhodnutí žadateli o ud�lení mezinárodní ochrany doru�eno. Je-li ú�astník �ízení 

zastoupen, doru�uje se rozhodnutí ministerstva ve v�ci mezinárodní ochrany zástupci i 

zastoupenému. Právní ú�inky doru�ení nastávají doru�ením zastoupenému. 

)�)��� ��������� �����

�ízení o ud�lení mezinárodní ochrany nemusí být ukon�eno pouze meritorním 

rozhodnutím, tj. rozhodnutím ve v�ci, ale také zastavením �ízení. D�vody zastavení 

�ízení o mezinárodní ochran� jsou v ustanovení § 25 AZ vymezeny taxativn�; jedná se 

proto o speciální ustanovení k § 66 s. �. Ministerstvo �ízení zastaví v t�chto p�ípadech: 

pokud žadatel vzal svoji žádost zp�t, jestliže odpadl d�vod �ízení zahájeného z podn�tu 

ministerstva nebo ú�astník �ízení v jeho pr�b�hu zem�el. Dále jestliže se žadatel bez 

vážného d�vodu opakovan� nedostavuje k pohovoru nebo neposkytuje informace 

nezbytné pro zjišt�ní podklad� pro vydání rozhodnutí a na základ� dosud zjišt�ných 

skute�ností nelze rozhodnout; pokud žadatel o ud�lení mezinárodní ochrany neodstranil 

ve lh�t� stanovené ministerstvem vadu podání a v �ízení nelze z tohoto d�vodu 

pokra�ovat nebo když žadatel v pr�b�hu �ízení neoprávn�n� vstoupil na území jiného 

státu nebo se o neoprávn�ný vstup na území jiného státu pokusil. Nebo uplynula marn�

lh�ta, po níž bylo �ízení p�erušeno (§ 26 AZ), s výjimkou p�erušení �ízení ze 

zdravotních d�vod�, a nelze-li rozhodnout ve v�ci na základ� spisového materiálu. 

�ízení se zastavuje i v p�ípad� tzv. nep�ípustné žádosti, nebo pokud žadateli bylo 

v pr�b�hu �ízení ud�leno státní ob�anství �eské republiky. 
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Specifikem �ízení podle § 73 AZ je, že probíhá v tranzitním prostoru, který není 

považován za vnitrostátní území �R a který nem�že cizinec b�hem �ízení opustit. 

Cizince, který u�inil prohlášení o mezinárodní ochran� v tranzitním prostoru 

mezinárodního letišt�, policie p�edá do p�ijímacího st�ediska p�ímo na mezinárodním 

letišti. Za p�ijímací st�edisko na mezinárodním letišti se považuje i st�edisko na jiném 

mezinárodním letišti nebo jiné azylové za�ízení ur�ené ministerstvem, nelze-li z d�vod�

bezpe�nostních, hygienických, kapacitních �i jiných obdobn� závažných d�vod� cizince 

umístit do p�ijímacího st�ediska na mezinárodním letišti, v jehož tranzitním prostoru 

u�inil prohlášení o mezinárodní ochran�. Ministerstvo pou�í cizince p�i p�ijetí do 

p�ijímacího st�ediska na letišti o skute�nosti, že podáním žádosti o ud�lení mezinárodní 

ochrany mu nevzniká právo na vstup na území a pokud trvá na podání žádosti o ud�lení 

mezinárodní ochrany, bude povinen po dobu �ízení o jeho žádosti setrvat v tomto 

p�ijímacím st�edisku. Toto neplatí a ministerstvo vždy povolí vstup na území �R 

nezletilé osob� bez doprovodu, t�hotné žen�, osob�, která byla mu�ena, znásiln�na nebo 

podrobena jiným formám psychického, fyzického �i sexuálního násilí �i má vážné 

zdravotní postižení nebo také rodin� s nezletilými �i zletilými zdravotn� postiženými 

d�tmi. 

Dále ministerstvo cizince pou�í o právu proti rozhodnutí o nevpušt�ní na území 

podat žalobu a p�ípadn� požádat o povolení vstupu na území. V tomto za�ízení pak musí 

cizinec však setrvat nejdéle po dobu 120 dn� ode dne u�in�ní prohlášení o mezinárodní 

ochran�, po této dob� je mu vždy vstup na území umožn�n. V p�ípad�, že cizinec 

využije svého práva a požádá o povolení vstupu na území �R, probíhá paraleln�

s �ízením o ud�lení mezinárodní ochrany ješt� �ízení o povolení vstupu na území. 

Ministerstvo rozhodne, zda cizinci povolí vstup na území do p�ti dn� ode dne u�in�ní 

prohlášení. Vstup na území ale nepovolí cizinci, u n�hož nebyla spolehliv� zjišt�na 

totožnost, který se prokazuje pad�lanými nebo pozm�n�nými doklady totožnosti, u 

n�hož se lze d�vodn� domnívat, že by mohl p�edstavovat ohrožení bezpe�nosti státu, 

ve�ejné zdraví �i ve�ejný po�ádek. Proti rozhodnutí ministerstva o nepovolení vstupu na 

území lze podat žalobu do 30 dn� ode dne doru�ení rozhodnutí; podání žaloby nemá 

odkladný ú�inek, a cizinec proto musí i nadále setrvat v prostoru p�ijímacího st�ediska 

na letišti. O této žalob� soud rozhodne do sedmi pracovních dní ode dne doru�ení 
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správního spisu soudu. Rozhodne-li soud o zrušení napadeného rozhodnutí a 

ministerstvo nevydá nové rozhodnutí do t�í dn� od právní moci rozsudku, cizinci se bez 

zbyte�ného odkladu umožní vstup na území a ministerstvo jej dopraví do azylového 

za�ízení na území. Cizinci se také umožní vstup na území, pokud ministerstvo 

nerozhodne o žádosti o mezinárodní ochranu ve lh�t� �ty� týdn� od u�in�ní prohlášení.  
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V této práci jsem se pokusila nastínit problematiku sou�asného procesního 

azylového práva. Kv�li zna�né rozsáhlosti této oblasti práva, která v sob� zahrnuje také 

soudní p�ezkumy správních rozhodnutí, není možné téma v práci zcela postihnout. 

Z tohoto d�vodu jsem se zam��ila p�edevším na �ízení o ud�lení mezinárodní ochrany 

v první instanci. 

�eské azylové právo je celkov� pom�rn� novým a stále se velmi dynamicky 

rozvíjejícím odv�tvím. Uprchlictví a poskytování azylu je fenoménem, který je aktuální, 

a je t�eba tuto oblast práva nadále modernizovat. Ze zkoumání legislativy a rozsáhlého 

souboru relevantní judikatury vyplynulo n�kolik záv�r�.  

V �eském p�ípad� existuje snaha adekvátn� reagovat na vývoj a evropské trendy 

v oblasti azylové politiky; v legislativ� se to ovšem projevuje až p�íliš �astým 

p�ijímáním novel zákona o azylu. Zákon o azylu vznikl ješt� p�ed vstupem �R do EU a 

p�vodn� vycházel spíše z úpravy práva mezinárodního uprchlického. Z tohoto d�vodu 

jsou tak nyní do AZ dopl�ována ustanovení, která v celkovém kontextu nedávají p�íliš 

smysl a nenavazují na sebe. D�sledkem je, že ze zákona mizí logika uspo�ádání, mnohá 

ustanovení jsou již nadbyte�ná a dochází rovn�ž k výkladovým problém�m.  

Další problematickou oblastí je nedostate�ná kvalifikace pracovník� OAMP MV 

�R. Požadavek na konkrétní stupe� kvalifikace pracovník� OAMP není nikde v zákon�

zakotven. Jako zásadní problém vidím deficit pracovník� OAMP v oblasti znalostí 

z mezinárodního práva ve�ejného, psychologie a zejména cizích jazyk�. P�i rozhodování 

o ud�lení �i neud�lení azylu dochází �asto p�i uplat�ování vylu�ovacích klauzulí 

k p�esahu práv� do mezinárodního práva ve�ejného. Rozší�ené znalosti z oboru 

psychologie považuji pak za naprosto nezbytné zejména u osoby vedoucí pohovor, 

jelikož ta je v p�ímém kontaktu s cizincem, který má za sebou �asto závažná traumata, 

je mimo svou vlast a nerozumí místnímu jazyku. Pokud jde o jazykové znalosti, jsou dle 

mého názoru velmi podce�ované zejména p�i zpracovávání podklad� a informací o 

zemích p�vodu pocházejících ze zahrani�ních zdroj�. Jako informace o zemích p�vodu 

totiž nej�ast�ji slouží pouze dokumenty p�eložené do �eského jazyka a v p�ípad�, že 

cizinec sám doplní n�jaké relevantní informace z respektovaného zahrani�ního zdroje, 

není pracovník OAMP obvykle schopen tyto informace �ádn� zpracovat. 
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P�i rozhodování o ud�lení mezinárodní ochrany v�tšinou chybí individuální 

p�ístup a objektivita. U žadatel� bývá od po�átku �ízení p�íliš �asto kladen d�raz na 

možnost zneužití institutu azylu a už jen to, že žadatel pochází z ur�ité zem�, je pro 

OAMP signálem, aby tento p�ístup zvolil. Ud�lení n�které z forem ochrany je pak spíše 

otázkou politickou nikoliv právní. Odráží se v n�m sm�r zahrani�ní politiky �eské 

republiky a ne individuální situace konkrétního žadatele.  

Azylovému �ízení v první instanci také chybí ur�itá míra pružnosti a efektivnosti. 

Jako negativní vnímám rovn�ž ne p�íliš �asté využívání judikatury správním orgánem 

p�i výkladu pojm� obsažených v AZ. V p�ípad�, že by zde byla v�tší snaha o sjednocení 

interpretace dle sm�ru ur�eného výkladem správních soud�, které se snaží p�iblížit 

evropskému standardu, rozhodnutí a od�vodn�ní t�chto rozhodnutí správních orgán� by 

byla kvalitn�jší. V p�ípad� soudního p�ezkumu by pak zbyl mnohem menší prostor pro 

napadení rozhodnutí a tedy ke zjednodušení a zrychlení �ízení. 

Výše uvedené záv�ry svou podstatou nep�edstavují pouze problémy vlastního 

zákona o azylu. Jedná se o soubor p�ipomínek k celému procesu ud�lení mezinárodní 

ochrany v �eské republice. Lze také p�edvídat, že vývoj v této oblasti p�jde v �eské 

republice kup�edu a postupn� bude pravd�podobn� docházet k ubývání udílení 

mezinárodní ochrany ve form� azylu, a to ve prosp�ch dopl�kové ochrany, protože je 

více flexibilní a stát, který ji ud�lí, mén� zat�žuje. Z právního hlediska je na míst�

konstatovat, že vytvo�ení nového zákona o azylu by bylo více než vhodným zp�sobem, 

jak celou oblast azylového práva zasadit do aktuálních trend� evropského práva, 

p�i�emž sjednocení národních úprav se o�ekává v nejbližší dob� také v oblasti 

procedury udílení mezinárodní ochrany.  
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Seznam použitých zkratek

AZ  zákon o azylu 

s.�.  správní �ád 

s.�.s.  soudní �ád správní 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

OAMP  Odbor azylové a migra�ní politiky Ministerstva vnitra 

MV �R Ministerstvo vnitra �eské republiky 

NSS �R Nejvyšší správní soud �eské republiky 

ES  Evropské spole�enství 

EU  Evropská unie 

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees, Ú�ad Vysokého 

komisa�e OSN pro uprchlíky 

SEAS  Spole�ný evropský azylový systém 

SES  Smlouva o Evropském spole�enství 

OSN  Organizace spojených národ�

�R  �eská republika 
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Zákony a jiné právní p�edpisy: 

Zákon �. 325/1999 Sb., o azylu a o zm�n� zákona �. 283/1991 Sb., o Policii �eské 
republiky, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zákon �. 150/2002 Sb., soudní �ád správní, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zákon �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Usnesení p�edsednictva �eské národní rady �. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 
práv a svobod jako sou�ásti ústavního po�ádku �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

Zákon �. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc� na území �eské republiky, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�. 

Zákon �. 221/2003 Sb., o do�asné ochran� cizinc�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Zákon �. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

Vyhláška ministerstva vnitra �. 428/2010 Sb., ze dne 21. prosince 2010 stanovící okruh 
cizinc�, kte�í mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letišt� na území �eské 
republiky pouze na základ� ud�leného letištního pr�jezdního víza 

Sm�rnice Rady (ES) 2004/83/ES ze dne 29. dubna 2004, o minimálních normách, které 
musí spl�ovat státní p�íslušníci t�etích zemí nebo osoby bez státní p�íslušnosti, aby mohli 
žádat o postavení uprchlíka nebo osoby, která z jiných d�vod� pot�ebuje mezinárodní 
ochranu, a o obsahu poskytované ochrany. 

Na�ízení Rady (ES) �. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a 
postupy pro ur�ení �lenského státu p�íslušného k posuzování žádosti o azyl podané 
státním p�íslušníkem t�etí zem� v n�kterém z �lenských stát�. 

Sm�rnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005 o minimálních normách pro �ízení v 
�lenských státech o p�iznávání a odnímání postavení uprchlíka. 

Sm�rnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. �ervence 2001 o minimálních normách pro 
poskytování do�asné ochrany v p�ípad� hromadného p�ílivu vysídlených osob a o 
opat�eních k zajišt�ní rovnováhy mezi �lenskými státy p�i vynakládání úsilí v souvislosti 
s p�ijetím t�chto osob a s následky z toho plynoucími. 

Úmluva o právním postavení uprchlík�  28. �ervence 1951 a Protokol týkající se 
právního postavení uprchlík� ze dne 31. ledna 1967, vyhlášené pod �. 208/1993 Sb., o 
p�ijetí Úmluvy o právním postavení uprchlík� a Protokolu týkajícím se právního 
postavení uprchlík�. 

Charta Organizace spojených národ� ze dne 26. 6. 1945. 

Víde�ská úmluva o smluvním právu ze dne 23. kv�tna 1969, vyhlášená pod �. 15/1988 
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