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Seznam užitých zkratek

Dublinské nařízení - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne

26. června 2013.

ESLP - Evropský soud pro lidská práva

EU - Evropská unie

Kvalifikační směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne

13. prosince 2011 o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo

osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném

statusu pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu

poskytnuté ochrany.

Listina - Listina základních práv a svobod

Listina EU - Listina základních práv Evropské unie

Ministerstvo - Ministerstvo vnitra

NSS - Nejvyšší správní soud

OAMP - Orgán azylové a migrační politiky

Občanský zákoník - Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějších znění

OSN - Organizace spojených národů

Procedurální směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne

26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní

ochrany

Přijímací směrnice - Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26.

června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu.
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Rada - Rada EU

SEAS - Společný evropský azylový systém

SFEU - Smlouva o fungování Evropské unie

Soudní řád správní – Zákon č. 150/2002Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších

předpisů

Správní řád - Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Starší právní úprava - Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění před novelou zákona o

azylu č. 314/2015

Úmluva- Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod

Zákon o azylu - Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o odpovědnosti za škodu - Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu

způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním

postupem, ve znění pozdějších předpisů

Zákon o VOP - Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších

předpisů

Ženevská úmluva - Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků ze dne 28.

července 1951 ve znění Newyorského protokolu ze dne 31. ledna 1967
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1 Úvod

Téma přiměřenosti délky v řízení o mezinárodní ochraně jsem si zvolil proto,

že jsem se s ním setkal v rámci své praxe v Organizaci pro pomoc uprchlíkům, kde tato

problematika byla a je velice často podnětem k diskuzi. Ke zpracování tohoto tématu

mě také inspirovalo okolní dění. V současné době je téma žadatelů o mezinárodní

ochranu a její udělování probíraným mediálním a společenským problémem. Kromě

aktuálnosti, mě k hlubšímu studiu vedlo malé množství recentních prací, jež by se dané

oblasti šířeji věnovaly. Účinností novely zákona o azylu č. 314/2015 Sb. navíc řada

těchto prací pozbyla aktuálnosti. Další impulsem, jež mne vedl k napsaní této

diplomové práce je, že žadatelé o mezinárodní ochranu jsou určitou vyčleněnou

skupinou osob, která má zhoršenou pozici v braní se svých práv, což může

přispívat k situacím, ve kterých jsou porušována základní lidská práva a princip

právního státu.

Proto si pokládám základní otázku, zda v řízení o mezinárodní ochraně

nedochází či nedocházelo k porušení přiměřenosti délky tohoto řízení a zda tím zároveň

nebyla porušena základní lidská práva a svobody zaručené Listinou základních práv

a svobod (dále jen „Listinou“). Pokud by docházelo k porušování ustanovení Listiny u

jedné skupiny lidí, není vyloučeno, že by se to časem mohlo stát i u jiné skupiny, což je

pro demokratický právní systém velice nebezpečné. S tím souvisí i další otázky např.

zda se vyskytuje v řízení o mezinárodní ochraně nečinnost? Jak v daném řízení poznat,

že ministerstvo vnitra (dále jen „Ministerstvo“) je nečinné? Jak se k dané problematice

vyjadřuje judikatura českých soudů a Evropského soudu pro lidská práva (dále jen

„ESLP“)? Jaké nástroje ochrany před nečinností žadatel o mezinárodní ochranu má?

Zda jsou obecné správní instrumenty ochrany před nečinností v řízení o mezinárodní

ochraně dostatečně efektivní? Jak na situaci reaguje novela zákona o azylu

č. 314/2015 Sb.?

Ve své diplomové práci používám především metodu deskriptivní. Metoda

dedukce je použita především u otázky efektivnosti instrumentů ochrany

před nečinností.
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Poukazuji, shrnuji a popisuji problematiku lhůt v řízení o mezinárodní ochraně.

Zaměřuji se především na porušení lhůt v řízení o udělení mezinárodní ochrany a na

právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, které sice není přímo součástí zákona o azylu,

přesto však je potřeba jeho ustanovení v souladu s tímto právem vykládat, protože se

jedná o základní právní zásadu. Komparuji zde právní úpravu zákona č. 325/1999 Sb.,

o azylu, ve znění předpisu, před nabytím účinnosti novely č. 314/2015 Sb. (dále jen

„Starší právní úprava“), se současnou a snažím se poukázat na judikaturu, správní praxi

a nedostatky, které se v rámci lhůt v řízení o mezinárodní ochraně vyskytly. Pokládám

si taktéž otázku, zda je účinná právní úprava v kontextu judikatury a správní praxe

dostatečnou, či nikoli.

Obsahem jednotlivých stěžejních kapitol této diplomové práce je obecná úprava

řízení o mezinárodní ochraně, nečinnost s důrazem na řízení o mezinárodní ochraně

a instituty ochrany před nečinností. Členění jsem zvolil tak, abych nejprve seznámil

čtenáře s řízením, poté analyzoval daný problém a nastínil možné důsledky

a východiska.

V kapitole věnované obecnému popisu řízení o mezinárodní ochraně se

zaobírám předmětem zkoumané problematiky podrobněji. Konkrétně vymezuji řízení

o mezinárodní ochraně a řízení o udělení mezinárodní ochrany, tedy azylu, či doplňkové

ochrany. To, že se věnuji řízení o udělení mezinárodní ochrany, má hned několik

důvodů. Prvním je, že nečinnost se vyskytuje právě v tomto řízení, zatímco v ostatních

řízeních tomu tak není, navíc v případě ostatních řízení, to nemá tak závažné důsledky

pro účastníka řízení. Dále seznamuji čtenáře hlouběji s procesem řízení o mezinárodní

ochraně, a to od podání žádosti, až po vydání rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany.

V kapitole o nečinnosti se zabývám nejprve tím, co nečinnost obecně znamená,

a dále důsledky nečinnosti. Poté konkrétní nečinností v řízení o mezinárodní ochraně,

samotným právem na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, počátkem a koncem běhu této lhůty

i její přiměřeností v řízení. Zkoumání podrobuji ukazatele přiměřenosti délky řízení

v judikatuře Nejvyššího správního soud (dále jen „NSS“), Ústavního soudu a také

judikatuře ESLP. Řeším zde i vztah judikatury ESLP v rámci práva na rozhodnutí

v přiměřené lhůtě a její použitelnosti na řízení o mezinárodní ochraně. Poukazuji na to,

že judikaturu ESLP si osvojili i zákonodárci, kteří v zákoně č. 82/1998 Sb.,
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o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo

nesprávným úředním postupem, v § 13 odkazují na judikaturu ESLP v případech

přiměřené délky řízení. Dále se v této kapitole věnuji porovnání účinné právní úpravy se

Starší právní úpravou. Popis se týká právních problémů lhůty, které byly spojeny se

Starší právní úpravou a možných problémů nové právní úpravy, které přináší. Zaobírám

se též problematickým výkladem ustanovení o lhůtách ve Starší právní úpravě správním

orgánem a možné promítnutí tohoto výkladu do nové právní úpravy.

V kapitole institutu ochrany před nečinností správních orgánů popisuji možnosti

ochrany před nečinností v řízení o mezinárodní ochraně. V určitých situacích je toto

řízení specifické, a tudíž se mohou jisté instituty ochrany jevit jako neúčinné. Takovým

příkladem může být žádost o vydání opatření proti nečinnosti nadřízeném správním

orgánem. Proto si pokládám otázku efektivity ochrany před nečinností v řízení

o mezinárodní ochraně. Dále se zde zabývám žalobou na ochranu proti nečinnosti,

žalobou na náhradu škody, otázkou zda se náhrada škody vztahuje na řízení

o mezinárodní ochraně, za jakých podmínek je možno náhradu škody získat a zda

nečinností může vzniknout nemajetková újma. Zamýšlím se i nad institutem fikce, zda

by byl nápomocný a případnými důsledky s tím spojenými.

Pro tuto diplomovou práci čerpám především z české literatury. Problematikou

nečinnosti se zabývá Kateřina Frumarová ve své monografii Ochrana před nečinností

veřejné správy1, která mi pomohla identifikovat problematická místa týkající se lhůt

v řízení o mezinárodní ochraně. Významným zdrojem je též komentář k zákonu

o azylu2, díky kterému jsem hlouběji poznal specifika řízení o mezinárodní ochraně.

Dále jsem čerpal z publikace Teorie a praxe azylu a uprchlictví3, od autorů Šturma

Pavel a Honusková Věra, jež mi posloužila především k vyjasnění pojmů. Nedílnou

součástí byl také sborník, který editoval Stanislav Kadečka s názvem Nečinnost ve

1 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9.
2 KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5.
3 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2.
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veřejné správě4, kde je problematika mé diplomové práce z části popsána. Zapomenuta

by neměla být ani práce Petra Svobody a to Ústavní základy správního řízení v České

republice: právo na spravedlivý proces a české správní řízení5, o kterou se má práce

rovněž opírá. Dále čerpám především z judikatury NSS a ESLP.

Právní stav této diplomové práce odpovídá právním předpisům účinným ke dni

15. března 2017

4 KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ, Kateřina VLALACHOVÁ a Filip GLOTZMANN, ed.
Nečinnost ve veřejné správě: sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv,
c2012. ISBN 978-80-7357-917-3.
5 SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a
české správní řízení. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-676-1.
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2 Obecně k řízení o mezinárodní ochraně

Pojem mezinárodní ochrana v sobě sloučil pojmy azylu a uprchlictví6. Azyl

na rozdíl od uprchlictví je institutem poměrně starým. Známým je již z období

starověku. V průběhu staletí se vyvíjel až do dnešní podoby, kdy je tento institut

uplatňován všemi státy jako projev jejich svrchovanosti. Bývá často vyjádřen

i v zákonech nejvyšší právní síly, jako například u nás v Listině v čl. 43. Pravidla,

za kterých stát přizná statut azylanta, si určuje sám. Dalším znakem Azylu je jeho

trvalost. Oproti tomu institut uprchlictví má jasně stanovený obsah, který vyplývá

z mezinárodního práva. Tudíž stát nemá možnost určit, kdo uprchlíkem je. Osobu

posuzuje pouze podle kritérií, které jsou určeny Úmluvou o právním postavení

uprchlíků a Protokolu z roku 1967. Jedná se o institut, který je novodobý a má smluvní

povahu. „Znamená to tedy, že jen státy, které se takto smluvně zavázaly, budou též

předmětnou ochranu před pronásledováním osobám jakožto uprchlíkům poskytovat.“7

Institut uprchlictví je dočasnou záležitostí. Trvá tak dlouho, jak dlouho je důvodná

obava z pronásledování.

Mezinárodní ochrana v rámci práva Evropské Unie (dále jen „EU“),

vychází z mezinárodního práva.8 Nevytváří tak vlastní systém ochrany, „nýbrž vyplňuje

bílá místa, které mezinárodněprávní úprava postrádá.“9 Svůj základ právo EU tak staví

na mezinárodněprávních dokumentech, jakým je Evropská úmluva o ochraně lidských

práv a svobod10 (dále jen „Úmluva“) a v návaznosti na ni, také Evropský soud

pro lidská práva (dále jen „ESLP“). Klíčovými články Úmluvy pro právo EU v oblasti

mezinárodní ochrany jsou čl. 3 a čl. 8. Tyto články se promítají například v nemožnosti

vycestování cizince, či institutu doplňkové ochrany. Článek 5, se promítá zase

do institutu zajištění cizince. Z hlediska procesněprávního je v čl. 13 Úmluvy zaručeno

6 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2. str.82.
7 Tamtéž. str. 11.
8 Tamtéž. str. 58.
9 Tamtéž.
10 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950, vyhlášená sdělením
federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod.
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právo na účinný právní prostředek. Dalším dokumentem, ze kterého mezinárodní

ochrana v právu EU vychází, je Úmluva o právním postavení uprchlíků11 (dále jen

„Ženevská úmluva“). Ženevská úmluva vedla k vytvoření Společného evropského

azylového systému (dále jen „SEAS“). Více se tímto tématem budu zabývat

v následující podkapitole.

Česká legislativa pojmy azyl a uprchlictví, stejně jako legislativa EU, slučuje

a hovoří (až na výjimky) pouze o azylu. Příkladem je ustanovení § 12 zákona o azylu,

kde jsou podmínky poskytnutí azylu. Písmeno a) obsahuje ochranu formou azylu,

ovšem písmeno b) obsahuje definici uprchlictví, která je obsažena v Ženevské úmluvě.12

Proto je velice složité rozlišovat uprchlictví od azylu a v řízení o mezinárodní ochraně

se vyskytují oba tyto pojmy.

Právo České republiky má dvě formy mezinárodní ochrany.13 Tato ochrana je

poskytována dle zákona o azylu formou azylu, či doplňkové ochrany. Doplňková

ochrana, na rozdíl od azylu, se uděluje cizinci, který nesplnil podmínky udělení azylu,

avšak v zemi původu by mu hrozilo nebezpečí vážné újmy. Uděluje se jen dočasně,

a může být prodloužena. Prolongováno je po dobu trvání ohrožení nebezpečně vážnou

újmou. Dalším rozdílem je, že doplňková ochrana vychází z unijního práva, zatím co

azyl až na výjimku § 12 písm. b) nikoli. Azyl je poskytován při splnění zákonem

daných podmínek zákona o azylu, a to buď ustanovení § 12, dále § 13 za účelem

sloučení rodiny, nebo v případě § 14 humanitárního azylu.14

11 Sdělení č. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se
právního postavení uprchlíků.
12 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2. str. 83.
13 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 2 odst. 1 písm. a).
14 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2. str.83.
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2.1 Právní prameny lhůt v řízení o mezinárodní ochraně

Právní prameny lhůt v řízení o mezinárodní ochraně, lze rozdělit na univerzální,

regionální a národní. Z hlediska lhůt v řízení jsou nejdůležitějšími prameny práva

národního. Tyto prameny jsou totiž společně s některými prameny práva EU přímo

aplikovatelné.

Klíčový právní předpis, týkající se mé diplomové práce, je

zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon

o azylu“). Tento zákon je aplikován v případech osob, které se na našem území

rozhodly požádat o mezinárodní ochranu. Mezinárodní ochrana je poskytována dvěma

formami, a to buď formou azylu, či doplňkové ochrany. Zákon v § 1 stanovuje předmět

své úpravy. Předmětem jsou podmínky vstupu a pobytu cizince, který požádal

o mezinárodní ochranu, nebo pobyt azylanta či osoby požívající doplňkové ochrany.

Dále upravuje řízení ve věci mezinárodní ochrany, práva a povinnosti žadatele o udělení

mezinárodní ochrany, azylanta nebo osoby požívající doplňkové ochrany. Definuje také

působnost Ministerstva a Policie České republiky v této oblasti státní správy, státní

integrační program a azylová zařízení. Z práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě je

klíčová úprava lhůt v § 27, která se užívá pro řízení o mezinárodní ochraně. Skrze

ustanovení § 27 je realizováno samotné právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, a to

prostřednictvím jasně daných lhůt pro toto řízení.

V případě, že ustanovení zákona o azylu, jsou obsahově nedostatečná a vyskytne

se potřeba subsidiárně aplikovat jiný právní předpis, užije se zákona č. 500/2004 Sb.,

správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád“). Správní řád

obsahuje v ustanovení § 71 obecné lhůty, které je možno užít v případě, kdy není

stanovena lhůta ve zvláštních předpisech. V případě zákona o azylu tato ustanovení

ovšem užít nelze, protože užití tohoto ustanovení je v zákoně o azylu vyloučeno.15 Že se

obecná úprava Správního řádu nepoužije, bylo potvrzeno i Krajským soudem v Praze.16

Na veškeré činnosti správních orgánů se však vztahují základní zásady dle § 2 – 8

Správního řádu. V rámci lhůt v řízení o mezinárodní ochraně je důležitá především

15 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 9.
16 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2008, sp. zn. 48 Az 43/2008.
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zásada rychlosti a hospodárnosti, která je obsažena v ustanovení § 6 Správního řádu.

Dále je pomocí ustanovení § 9 zákona o azylu možno užít na řízení o mezinárodní

ochraně ustanovení § 80 Správního řádu, kterým je institut ochrany před nečinností.

Listina je dalším pramenem práva, který se lhůt v řízení o mezinárodní ochraně

dotýká. Jedná se především o hlavu V. Listiny, kde je upraveno právo na soudní a jinou

právní ochranu. V případě porušení ustanovení o lhůtách v řízení o mezinárodní

ochraně, je porušeno právo na projednání věci bez zbytečných průtahů, které je

součástí čl. 38 odst. 2. Dle P. Svobody Ústavní soud konstantně judikuje, že: „čl. 38

odst. 2 Listiny se vztahuje i na řízení před “jinými orgány“ ve smyslu čl. 36 odst. 1

Listiny, tzn. zejména na řízení před orgány veřejné správy.“17 Porušením ustanovením

o lhůtách zároveň vzniká dle čl. 36 odst. 3 a 4 nárok na náhradu škody nesprávným

úředním postupem.

Zákon, který provádí náhradu škody za nesprávný úřední postup je

zákon č. 82/1998Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem (dále jen „Zákon o odpovědnosti

za škodu“). Tento zákon v ustanovení § 13 vyjadřuje, co znamená nesprávný úřední

postup. Důležité je, že sem řadí i nevydání rozhodnutí v přiměřené lhůtě. A stanovuje

postup pro určení této přiměřené lhůty.

Regionálním pramenem práva je míněn takový pramen, který se vyskytuje

pouze v určitých oblastech světa. V rámci Rady Evropy byla sjednána a podepsána

Úmluva.18 Tato Úmluva až na výjimky výslovně neupravuje právo azylu. Důležitost

Úmluvy pro moji práci spočívá především ve znění čl. 6, kde je zakotveno právo

na spravedlivé řízení. Je zde právo na projednání v přiměřené lhůtě, kterým se v dalším

průběhu budu zabývat. Klíčové je také zřízení soudní instituce a to ESLP, který bohatou

judikaturou přispívá k vyjasnění pojmu přiměřenosti délky řízení.

17 SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a
české správní řízení. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-676-1 str. 111.
18 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ze dne 4. 11. 1950, vyhlášená sdělením
federálního ministerstva zahraničních věcí pod č. 209/1992 Sb., o sjednání Úmluvy o ochraně lidských
práv a základních svobod.
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Sofistikovanou právní úpravou je také právo EU. Nutnost právní úpravy

uprchlictví a azylu, plyne ze svobodného pohybu osob v schengenském prostoru. Proto

došlo k vytvoření SEAS. Účelem SEAS bylo začlenění Ženevské úmluvy.19 Toto

začlenění mělo například za následek, že nikdo nemůže být vrácen zpět do země, kde by

byl vystaven pronásledování. V současné době je právní základ systému mezinárodní

ochrany tvořen Listinou EU a mnoha směrnicemi a nařízeními.

V rámci Listiny základních práv Evropské unie (dále jen „Listina EU“) se

jedná o ustanovení čl. 18, které se dotýká práva na azyl.20 Tento článek přebírá

úpravu z Ženevské úmluvy. Článek 19 chrání před hromadným vyhoštěním a vydáním

do rukou státu, v němž hrozí vážné nebezpečí újmy. Článkem 41 je vyjádřena obecná

právní zásada21 a to právo na řádnou správu. Obsahem tohoto článku je právo,

aby záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně,

spravedlivě a v přiměřené lhůtě.22 Na rozdíl od Úmluvy je toto ustanovení přímo

použitelné na řízení o mezinárodní ochraně. Je to proto, že se v rámci řízení

o mezinárodní ochraně uplatňuje právo EU, tudíž se na řízení vztahuje23 i Listina EU.

Právní základ směrnic a nařízení je v článku 78 Smlouvy o fungování Evropské

unie (dále jen „SFEU“). Jedná se tedy o sekundární unijní právo. Jednotlivé prameny

práva jsou seřazeny dle věcnosti. Jsou jimi:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013,

o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (dále jen

„Procedurální směrnice“). Touto směrnicí se stanovuje minimální rámec, jehož je

třeba k přiznání a odnímání postavení uprchlíka. Jsou zde upřesněna základní práva

19 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2. str. 57.
20 Tamtéž str. 63.
21 EVROPSKÝ PARLAMENT, RADA EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÁ KOMISE, 2007, Vysvětlení k
Listině základních práv čl. 41., Viz. rozsudek Soudního dvora ze dne 31. března 1992 ve věci C-255/90 P
Burban, Sb. rozh. 1992, str. I-2253.
22 TICHÝ, Luboš. Evropské právo. 5., přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. Academia iuris (C.H.
Beck). ISBN 978-80-7400-546-6. str. 107.
23 GERLOCH, Aleš a Pavel ŠTURMA. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku
21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-
87284-23-0. str. 433.



- 17 -

a zásady, které jsou zaručeny v Listině EU. Tato směrnice se také přímo týká tématu

práva na rozhodování v přiměřené lhůtě, kdy v článku 31 odst. 2 stanoví, že: „Členské

státy zajistí, aby řízení o posouzení žádosti bylo skončeno co nejdříve, aniž by tím byla

dotčena přiměřenost a úplnost posouzení.“. Dále je zde vyjádřen právní základ české

zákonné úpravy lhůt a to hned v následujícím odstavci. Tato směrnice byla

transponována do českého právního řádu novelou azylového zákona č. 314/2015 Sb.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011

o normách, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní

příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro uprchlíky

nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a o obsahu poskytnuté ochrany

(dále jen „kvalifikační směrnice“), je dalším z pramenů práva. V článku 1 je vyjádřen

účel této směrnice následovně: „Účelem této směrnice je stanovit normy, které musí

splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli

požívat mezinárodní ochrany, jednotný status pro uprchlíky nebo osoby, které mají

nárok na doplňkovou ochranu, a obsah poskytnuté ochrany.“ V článku 2 dále definuje

pojem mezinárodní ochrany.

Dublinské nařízení tedy nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

č. 604/2013 ze dne 26. června 2013 (dále jen „Dublinské nařízení“). Tímto nařízením se

stanovily postupy a kritéria, která určují, jaký členský stát je příslušný k posouzení

žádosti o mezinárodní ochranu. Tento postup je založen na objektivních a spravedlivých

kritériích, jak pro členské státy, tak pro dotčené osoby. Obsahuje jak hmotněprávní, tak

procesně právní ustanovení. Hmotněprávní ustanovení se týkají především výčtu kritérií

pro určení odpovědného státu. Procesně právní se týkají zahájení a ukončení řízení,

časových lhůt, atd. Můžeme zde tedy oproti univerzálním pramenům práva pozorovat,

jak hmotněprávní, tak procesně právní úpravu.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze

dne 26. června 2013 o zřízení systému „Eurodac“ je dalším významným nařízením.

Význam spočívá především v porovnávání otisků prstů za účelem uplatnění

Dublinského nařízení.
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Další směrnicí je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU

ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní

ochranu (dále jen „Přijímací směrnice“). Jedním z cílů této směrnice je zajištění

důstojného života žadatelů ve všech členských státech EU. Harmonizací mělo být

docíleno, že žadatelé nebudou vyhledávat vhodnější stát pro podání své žádosti o azyl.

Univerzálním pramenem práva je pramen, který je přijímán napříč kontinenty.

Jedná se o prameny přijaté především v rámci Organizaci spojených národů (dále

jen „OSN“). Prvním takovým dokumentem je Všeobecná deklarace lidských práv.

Ustanovení článku 14 zní:“ Každý má právo vyhledat si před pronásledováním útočiště

v jiných zemích a požívat tam azylu.“. Ustanovení týkající se lhůt, se zde ovšem

nenachází.

Dalším pramenem je Ženevská úmluva24 ze dne 28. července 1951 ve znění

Protokolů. Tato smlouva vznikla původně v důsledku potřeby řešení situace nastalé

po válce. Jejím obsahem je definice pojmu uprchlík a základní práva a povinnosti, které

jsou s tímto statusem spojeny. Původně měla tato smlouva mít dočasný charakter, avšak

státy si uvědomovaly, že tato oblast práva by měla být upravena i nadále. Proto byl

v roce 1967 přijat Protokol k Ženevské úmluvě. V tomto Protokolu bylo zrušeno časové

omezení, a to především proto, aby měli všichni uprchlíci stejné právní postavení.

Na uprchlíky, kteří se stali uprchlíky až po 1. 1. 1951, se do doby, než byl přijat

Protokol z roku 1967, nevztahovala Ženevská úmluva.

Tyto dvě smlouvy přijaté na úrovni OSN obsahují ovšem pouze hmotněprávní

základ. Procesně právní předpisy na půdě OSN přijaty nebyly, což vedlo k neefektivní

aplikaci předmětných ustanovení.

24 Sdělení č. 208/1993 Sb., o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se
právního postavení uprchlíků.
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2.2 Řízení o mezinárodní ochraně a jeho typy

Samotné řízení je zvláštním správním řízením. Pojmu zvláštního správního

řízení se užívá pro správní řízení, jehož úprava je kombinací obecné právní úpravy

správního řízení a odchylek od něj.25 Přednostně se v těchto řízení, použije zvláštní

právní úpravy, před užitím Správního řádu, který je v postavení subsidiarity. Na řízení

o mezinárodní ochraně se užije Správní řád, avšak zákon o azylu v § 9 taxativně

vylučuje užití určitých ustanovení Správního řádu. Obsahem zákona o azylu je tedy

právní úprava pouze těch institutů, které je třeba odlišit pro specifičnost řízení

o mezinárodní ochraně od Správního řádu a Soudního řádu správního. Dále se jedná

o typické řízení s cizím prvkem. Cizí prvkem v řízení o mezinárodní ochraně je cizí

státní příslušník, případně osoba bez státní příslušnosti.

Řízení o mezinárodní ochraně je postupem, který vede k vydání rozhodnutí

ve věci mezinárodní ochrany. Příslušným k vedení tohoto řízení je dle

ustanovení § 1 písm. d) zákona o azylu Ministerstvo. V rámci Ministerstva je

příslušným tuto problematiku řešit Odbor azylové a migrační politiky (dále jen

„OAMP“). „Odbor azylové a migrační politiky je útvarem Ministerstva vnitra pro

výkon působnosti vymezené ministerstvu v oblasti mezinárodní ochrany, uprchlictví,

vstupu a pobytu cizinců, koncepce integrace cizinců, státního integračního programu

a schengenské spolupráce.“26 Zákon o azylu definuje pojem řízení ve věci mezinárodní

ochrany v § 2 odst. 1 písm. c). Rozumí se jím řízení, jehož výsledkem je rozhodnutí

Ministerstva ve věci mezinárodní ochrany. Mezinárodní ochrana se dle § 2 odst. 1 písm.

a) poskytuje formou azylu, či doplňkové ochrany. Řízení o mezinárodní ochraně

odpovídá hlava III. zákona o azylu. V této hlavě je upraveno samotné řízení

o mezinárodní ochraně a řízení o odnětí azylu nebo doplňkové ochrany. Dle komentáře

„Pod pojmem „řízení o mezinárodní ochraně“ rozumíme jak „řízení o udělení

25 SKULOVÁ, Soňa. Správní právo procesní. 2. upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-381-0. str. 34.
26 Ministerstvo vnitra České republiky. Ministerstvo vnitra České republiky [online]. [cit. 2016-03-07].
Dostupné z: http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx.
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mezinárodní ochrany formou azylu nebo doplňkové ochrany“, tak „řízení o odnětí azylu

nebo doplňkové ochrany“.“27

Samotný zákonodárce uvádí v § 8, kde je vymezena působnost Ministerstva,

následující: „rozhoduje ve věci mezinárodní ochrany“28, v důvodové zprávě k tomuto

ustanovení zákonodárce vyjadřuje, že: „V písmenu a) se výslovně zakotvuje,

že ministerstvo vede řízení a rozhoduje ve věcech mezinárodní ochrany. Jde zejména

o řízení o žádosti o udělení mezinárodní ochrany, ale například i o řízení o odnětí azylu

nebo odnětí doplňkové ochrany atp.“29

Z výše uvedeného vyplývá, že v zákoně o azylu jsou dva typy řízení, které

spadají pod rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany.30 Tento zákonný výčet ovšem není

úplným, protože judikatura NSS dovodila, že pod pojem „ve věcech mezinárodní

ochrany“ patří: „rozhodnutí o udělení azylu nebo doplňkové ochrany, rozhodnutí

o neudělení mezinárodní ochrany, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o zamítnutí

žádosti o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodné a rozhodnutí o odnětí

azylu nebo doplňkové ochrany.“31

Tato práce je zaměřena na řízení, v němž se uděluje mezinárodní ochrana, a to

z několika důvodů. Prvním z nich je, že se jedná o častější problém, k řízení o odnětí

mezinárodní ochrany nedochází tak často, jako k udělení. Druhým důvodem je

problematika lhůt. Ministerstvo v případech řízení o odnětí nebývá v prodlení, zatímco

při rozhodnutí o udělení to bývá poměrně častým problémem. Dále lhůty pro vydání

rozhodnutí o odnětí mezinárodní ochrany v zákoně o azylu nejsou upraveny. Zákon

upravuje pouze to, že řízení o odnětí mezinárodní ochrany zahajuje Ministerstvo

z podnětu Ministerstva.32 Avšak komentář hovoří o tom, že: „V dalším průběhu řízení

27 KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5. Str. 4.
28 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 8 písm. a).
29 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 314/2015 Dz.
30 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 8 písm. a).
31 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 9 Azs 66/2014.
32 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 11 odst. 1.

http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-azylove-a-migracni-politiky.aspx


- 21 -

se i na řízení o odnětí mezinárodní ochrany vztahuje obecná úprava řízení

(§ 19 a násl. AZ)“.33 Z toho vyplývá, že i na řízení o odnětí mezinárodní ochrany se

bude aplikovat právní úprava lhůt, která se týká řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Třetím je, že v případě prodlení týkajícího se rozhodnutí o udělení, může mít toto

prodlení daleko vážnější dopady na osoby žadatelů, než v řízení o odnětí. Proto se budu

věnovat v dalších kapitolách a podkapitolách právě řízení o udělení mezinárodní

ochrany, to znamená řízení, jímž se uděluje mezinárodní ochrana formou azylu, nebo

doplňkové ochrany.

2.3 Průběh řízení o udělení mezinárodní ochrany

V této části práce se budu zabývat samotným uvedením do problematiky procesu

rozhodování o udělení mezinárodní ochrany a procesy s tím souvisejícími. Mým

úmyslem je jasně definovat, jaké části řízení o udělení mezinárodní ochrany se má práce

týká. Z toho důvodu si v krátkosti představíme samotný průběh řízení.

Samotné řízení je zásadně zahajováno na žádost. Žádost o udělení mezinárodní

ochrany je projev vůle, z něhož je zřejmé, že cizinec hledá v České republice ochranu

před pronásledováním nebo před hrozící vážnou újmou.34 Podáním žádosti tedy dochází

k zahájení řízení o mezinárodní ochraně podle zákona o azylu. Samotné zahájení řízení

ovšem není podstatné pro běh lhůt v řízení o mezinárodní ochraně, protože lhůta

pro vydání rozhodnutí počíná běžet až ode dne poskytnutí údajů k podané žádosti

o udělení mezinárodní ochrany.35 Žádostí o udělení mezinárodní ochrany naopak nejsou

projevy vůle, které jsou vymezeny v § 3 odst. 2 a 3 zákona o azylu.

Žádost nemá zákonem předepsané formální náležitosti, avšak v praxi se sepisuje

záznam o tomto jednán.36 Žádost se zásadě podává správním orgánům, které působí

33 KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5. str. 264.
34 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1.
35 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 27 odst. 1.
36 CHMELÍČKOVÁ, Nataša. Zákon o azylu. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář. ISBN
978-80-7552-479-9. str. 18.
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v cizinecké agendě, a to policii, orgánu Ministerstva, případně dalším zákonem

taxativně vymezeným subjektům.37 Jiným orgánům než těm, které jsou vymezeny

v zákoně o azylu, cizinec není oprávněn žádost podat. Kromě tohoto omezení je zde

ještě další, a to v případech zajištěných cizinců, kteří mohou podat žádost do 7 dnů

ode dne, kdy byli policií informováni o možnosti požádat o udělení mezinárodní

ochrany. Tato lhůta je prekluzivní lhůtou. Důležitost této lhůty spočívá v tom, že pokud

by zde tato lhůta nebyla dána, zajištěný cizinec by mohl požádat o mezinárodní ochranu

i v den, kdy by mělo dojít k realizaci vyhoštění, čímž by účel zajištění zmařil.38

Cizinec, který podal žádost o mezinárodní ochranu, má poté povinnost,

až na výjimky, se do 24 hodin dostavit do přijímacího střediska, ve kterém poskytuje

podrobnější údaje k podané žádosti. Kromě tohoto jsou zde s cizinci provedeny

identifikační úkony. Identifikační úkony spočívají v povinnosti cizince odevzdat

cestovní doklad, absolvovat sejmutí otisků prstů a nechat pořídit svůj obrazový

záznam.39 Ve stejném zařízení je také podroben zdravotní prohlídce.

Po dokončení veškerých nezbytných úkonů je cizinec, který požádal

o mezinárodní ochranu (dále jen „žadatel“), běžně přemístěn do pobytového střediska.

V pobytovém středisku žadatel čeká na vydání rozhodnutí ve věci. Provádí se zde

pohovor s žadatelem, kterým je ověřována pravdivost uvedených informací a zjišťují se

bližší informace ke skutečnostem, jež byly uvedeny v žádosti o mezinárodní ochranu.

V samotném řízení o udělení mezinárodní ochrany se zjišťují důvody, kvůli

kterým cizinec opustil zemi původu a zda splňuje zákonné podmínky pro udělení azylu

či doplňkové ochrany. Ministerstvo při posuzování žádosti vychází zejména z informací

a důkazů, které žadatel ve své žádosti předložil. Tyto informace poté doplňuje svými

zjištěními o zemi původu, s důrazem na důvody, pro které žadatel žádost o mezinárodní

ochranu podal. Získané informace popisují obecnou situaci v zemi původu žadatele,

dávají obraz o problému, který zapříčinil odchod žadatele, a ověřují informace jím

37 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3a odst. 1.
38KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5. str. 49.
39 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2. str. 103.
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poskytnuté.40 Dle judikatury NSS je Ministerstvo povinno zjistit nejen skutkový stav,

ale i osvědčit pravdivost žadatelových tvrzení.41 V případech důkazní nouze

a pochybností o pravdivosti tvrzení se užije zásady v pochybnostech ve prospěch

žadatele.42

Po prozkoumání věcné a právní stránky věci Ministerstvo, dle ustanovení § 27

zákona o azylu, vydá rozhodnutí, a to nejpozději do 6 měsíců ode dne poskytnutí údajů

k podané žádosti. Tato lhůta ovšem může být prodloužena.

Výše popsaný průběh od podání žádosti až do vydání rozhodnutí ve věci řízení

o udělení mezinárodní ochrany je potřeba vykládat s ohledem na právo na rozhodnutí

v přiměřené lhůtě. Přiměřené lhůtě se budu více zabývat v dalším průběhu. Určíme si

klíčové body, pro zjištění přiměřenosti na řízení o mezinárodní ochraně.

2.4 Rozhodnutí

Rozhodnutí o mezinárodní ochraně je výsledkem řízení o udělení mezinárodní

ochrany. Jedná se o „ jednostranný správní úkon (rozhodnutí), kterým vykonavatel

veřejné správy v konkrétním případě řeší právní poměry jmenovitě určených osob“.43

Účelem vydání rozhodnutí je vznik, změna, či zánik právních poměrů. Obsahem

rozhodnutí jsou vzájemná práva a povinnosti, které plynou především ze zákona

o azylu. V rámci řízení o mezinárodní ochraně se tedy bude jednat o taková rozhodnutí,

„která jsou výsledkem řízení, jehož předmětem je posouzení žádosti o udělení

mezinárodní ochrany….“44

Rozhodnutím dochází k udělení či neudělení mezinárodní ochrany. Udělení

či neudělení je odvislé od skutkového a právního zjištění, zda má žadatel o azyl důvody

40 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2. str. 99.
41 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2004, sp. zn. 4 Azs 152/2004.
42 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. 6 Azs 50/2003.
43 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 133.
44 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 1. 2015, sp. zn. 9 Azs 66/2014.
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pro udělení mezinárodní ochrany, a zda jsou důvodné a relevantní. Ve výrokové části

rozhodnutí je stanovena také forma poskytnuté mezinárodní ochrany. Ministerstvo má

povinnost se vyjádřit „ke všem možnostem ochrany, které mohou být podle zákona

poskytnuty, v případě, že neudělí ochranu formou azylu v souladu s ustanovením § 12,

13 a 14 zákona o azylu, subsidiárně musí též rozhodnout o tom, zda v daném případě

existuje důvod k poskytnutí ochrany podle § 14a.“45

Mimo vydání rozhodnutí v meritu může být řízení zastaveno. Zastavit řízení lze

například, pokud žadatel vzal žádost zpět, nebo se bez závažných důvodů opakovaně

nedostavil k pohovoru, či v průběhu řízení neoprávněně vstoupil na území jiného státu.

Zastavení řízení je upraveno v zákoně o azylu v ustanovení § 25. Žádost může být

i zamítnuta jako zjevně nedůvodná, a to v případech, kdy žadatel neuvádí skutečnosti

svědčící o tom, že by mohl být vystaven pronásledování ze zákonných důvodů nebo

že mu hrozí vážná újma, a zároveň je splněna jedna z dalších podmínek stanovených

v taxativním výčtu v § 16 zákona o azylu. K zamítnutí dochází ve zrychleném řízení.

V tomto řízení se neposuzuje meritum věci, ovšem výjimečně k posouzení dochází, a to

v případech porušení principu non-refoulement.

45 ŠTURMA, Pavel a Věra HONUSKOVÁ (eds.). Teorie a praxe azylu a uprchlictví. 2., dopl. vyd. Praha:
Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, ediční středisko v nakl. Eva Rozkotová, 2012. Scripta
iuridica. ISBN 978-80-87146-68-2. str. 100.
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3 Obecně k nečinnosti

Nečinnost veřejné správy se vyznačuje nekonáním, případně opomenutím.

Samotná problematika nečinnosti byla poměrně dlouhou dobu přehlížena. Ovšem

s rozvojem právního státu bylo potřeba tuto problematiku otevřít. V rámci

demokratického právního státu je nečinnost velice významnou problematikou, kvůli

které za určitých situací dochází k zasahování do základních práv a svobod občana

a člověka. Zásah do základních práv spočívá především v tom, že osobám mělo být

základní právo zajištěno aktivním přístupem veřejné správy, avšak k tomu právě kvůli

nečinnosti mnohdy nedochází.

Ne veškerá nečinnosti je nezákonná. Proto na základě zákona může být

nečinnost rozdělena na zákonnou a nezákonnou nečinnost46. Zákonnou nečinnost lze

vyvozovat od zákonem stanovené možnosti jednání veřejné správy, případně její

omisivní činnosti. Jedná se tedy o institut správního uvážení, kdy na základě právního

předpisu má orgán veřejné správy možnost volné úvahy něco učinit, nebo být nečinný.

Důležitou součástí omisivního jednání, je vědomí orgánu, že je nečinný s tím,

že využívá zákonné volné úvahy v tomto směru. Toto vědomí je velice důležité

především proto, že v případě nevědomé činnosti by se „jednalo o nenaplňování

zákonem stanoveného rozsahu pravomoci daného správního orgánu a tedy o stav

ve svém důsledku protiprávní“47 Nečinnost tedy nutně neznamená porušení práva.

Příkladem může být situace, kdy s opomenutím jednat je stanovena fikce rozhodnutí.

V takových případech právo není porušováno.

Naproti tomu nezákonná nečinnost není řádně definována. Veřejná správa

se vyznačuje aktivní činností, která vede k určitým veřejnoprávním cílům. V nejširším

slova smyslu ji lze definovat takto: „Veřejná správa je souhrnem činností, které nelze

46 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 36.
47 SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu. Vyd. 1. Brno:
Masarykova univerzita, 2003. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, sv. 269. ISBN 80-
210-3237-5. str. 44.
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kvalifikovat jako zákonodárství nebo soudnictví.“48 Je zřejmé, že pro nečinnost

ve veřejné správě, vyjma té zákonné, není místo, a to především proto, že je potřeba

aktivního přístupu veřejné správy, které je v souladu s právními normami, aby došlo

k ovlivnění jednotlivců a to skrze příkaz, zákaz či dovolení. Dle názoru K. Frumarové

se nezákonná nečinnost může dělit na průtahy, nebo absolutní nečinnost. O průtahy

se jedná, pokud správní orgán jedná, avšak překračuje lhůty. Absolutní nečinnost

nastává tehdy, kdy je správní orgán zcela nečinný.49 Pro takové případy nezákonné

nečinnosti existují instituty ochrany před nečinností. Primárním prostředkem ochrany je

stanovení lhůt pro vydání rozhodnutí. V případě, že lhůta není stanovena, správní orgán

je povinen postupovat bez zbytečných průtahů. Jestliže správní orgán pochybí

a rozhodnutí nevydá bezodkladně, ve stanovené lhůtě, nebo bez zbytečných průtahů,

užije se ustanovení § 80 Správního řádu, které je opatřením proti nečinnosti. Více

o institutech ochrany před nezákonnou nečinností rozebereme v následujících

kapitolách.

Nezákonná nečinnost má velice závažné důsledky. Je v rozporu s principem

zákonnosti, jenž je zakotven v čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny, podle něhož:

„Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích

a způsoby, které stanoví zákon.“50 Na základě tohoto principu, je veřejná správa vázána

zákony, dále je určeno její postavení, působnost a pravomoci. Nezákonná nečinnost je

v rozporu kromě principu zákonnosti i s dalšími principy a zásadami. Tím je princip

právní jistoty, princip na dobrou správu51, kam se řadí dodržování právního řádu,

nestrannost, včasnost či třeba předvídatelnost. Kromě těchto zásahů, často dochází

i do zásahů ústavně zaručených práv, a to především čl. 36 odst. 1 práva na spravedlivý

48 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 3.
49 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9.2012 str. 38.
50 Ústava České republiky 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů Čl. 2 odst. 3.
51 KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ, Kateřina VLALACHOVÁ a Filip GLOTZMANN, ed.
Nečinnost ve veřejné správě: sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv,
c2012. ISBN 978-80-7357-917-3.str. 233.
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proces a čl. 38 odst. 2 Listiny, jež je nedílnou52 součástí práva na spravedlivý proces

a to, právo na projednání bez zbytečných průtahů.

Princip zákonnosti jsem si dovolil zde zmínit především proto, že je klíčový

v možnosti vymáhat ostatní principy, jež jsou zakotveny ať již v Ústavě, Listině,

či jiných právních předpisech. Princip zákonnosti úzce souvisí i s principem

na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, který je rozebrán v podkapitole přiměřená lhůta 3.1.2.

3.1 Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě

Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě je jedním ze základních práv

v demokratickém právním státě. Na důležitost tohoto práva poukazuje i fakt, že se jedná

o základní právo, které je zakotveno v Úmluvě, dále v Listině EU a v neposlední řadě

i v Listině. Otázku, kterou si budu pokládat je, jaký právní pramen obsahující právo

na rozhodnutí v přiměřené lhůtě lze přímo aplikovat, a jak se toto právo promítá

do právní úpravy zákona o azylu.

V Listině se o právu na rozhodnutí v přiměřené lhůtě hovoří jako o právu

na rozhodnutí bez zbytečných průtahů. V rámci uspořádání Úmluvy a Listiny je právo

na rozhodnutí v přiměřené lhůtě respektive bez zbytečných průtahů také nedílnou

součástí práva na spravedlivý proces. Zákonodárce v Listině na pojem „v přiměřené

lhůtě “ nepřistoupil zřejmě z obav z toho, „že skončení věci v přiměřené lhůtě není plně

v rukou soudu, ale zároveň závisí na dalších faktorech, jako je složitost věci a procesní

aktivity účastníků.“53 Naopak pojem průtah se zaměřuje na to, „aby mezi jednotlivými

úkony soudu nebyl nepřiměřený interval.“54Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě

zkoumá tedy přednostně celkovou délku řízení a teprve poté se zabývá dílčími

příčinami vzniku. Oproti tomu, právo na rozhodnutí bez zbytečných průtahů přednostně

zkoumá dílčí úkony a prodlevu mezi nimi. Rozdíl mezi právem na rozhodnutí

52 Nález Ústavního soudu ze dne 4. 7. 2001 sp. Zn. II.ÚS 225/01.
53 WÁGNEROVÁ, Eliška, Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních
práv a svobod: komentář. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer
ČR). ISBN 978-80-7357-750-6. str. 795.
54 Tamtéž.



- 28 -

v přiměřené lhůtě a právem na rozhodnutí bez zbytečných průtahů je ovšem Ústavním

soudem v judikatuře stírán tím, že užívá k výkladu práva na rozhodnutí bez zbytečných

průtahů judikatury ESLP.55 Proto tyto pojmy budu pro účel mé práce brát jako

synonyma.

Samotné právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě je základní zásadou Správního

řádu56 a do zákona o azylu se v dnešní době promítá především prostřednictvím

zákonných lhůt. Lhůta je významnou právní skutečností, která je nezávislá na lidské

vůli. Jedná se o časový úsek, „se kterým právní norma spojuje určité právní

následky.“57 Ústavní soud se vyjádřil o lhůtách tak, že: „Smyslem právního institutu

lhůty je snížení entropie (neurčitosti) při uplatňování práv, resp. pravomocí, časové

omezení stavu nejistoty v právních vztazích (což hraje zejména důležitou roli z hlediska

dokazování v případech sporů), urychlení procesu rozhodování s cílem reálného

dosažení zamýšlených cílů.“58 Lhůty jsou nejefektivnějším nástrojem ochrany

před nejistotou v právních vztazích a pomáhají urychlovat proces rozhodování. Jejich

nedodržováním dochází k prodlení. Toto prodlení je signálem, že došlo k porušení

práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Více ke lhůtám je v následujících kapitolách

konkrétně 3.1.3, 3.2, 3.2.1., 3.3.

Druhým institutem, který je užíván ve Správním řádu59 a byl užíván ve Starší

právní úpravě, bylo přiměřené prodloužení lhůty. Dle zákonné úpravy zákona o azylu

mělo Ministerstvo povinnost rozhodnout do 90 dnů. Problém nastal tehdy, kdy lhůtu dle

ustanovení § 27 zákona o azylu Ministerstvo mohlo přiměřeně prodloužit,

což způsobovalo problémy v interpretaci a přispívalo to k nečinnosti. Když se nad tímto

institutem více zamyslíme, tak se dle mého názoru jeví, že pochází spíše z konstrukce

práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, tedy z Úmluvy, než z práva na rozhodnutí bez

zbytečných průtahů, tedy z Listiny. Důvod je dle mého názoru ten, že zákon pracuje

55 KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ, Kateřina VLALACHOVÁ a Filip GLOTZMANN, ed.
Nečinnost ve veřejné správě: sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv,
c2012. ISBN 978-80-7357-917-3. str. 21.
56 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů § 6.
57 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 53.
58 Nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.
59 Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů § 39 odst. 2, § 80 odst. 4 písm. d).
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především s celkovou délkou řízení, jako „jednotkou“, nikoli s průtahem. Navíc

terminologie odpovídá spíše právu na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Což je poměrně

paradoxní situací, protože Úmluva sama o sobě není přímo použitelná na řízení

o mezinárodní ochraně. Více o přiměřeném prodloužení lhůt je v kapitole. 3.2.1.

V případech kdy právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě není provedeno ani

jedním z výše uvedených institutů užije se samotného práva na rozhodnutí v přiměřené

lhůtě. K užití dochází tedy tam, kde nejsou stanoveny lhůty, nebo přiměřené

prodloužení lhůt pro rozhodnutí a k zabezpečení tohoto práva nedochází jiným

způsobem, třeba fikcí. Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě se také aplikuje

v případech, kdy byla porušena lhůta anebo přiměřeně prodloužená lhůta, protože tyto

instituty vychází ze samotné podstaty tohoto práva a proto musí být vždy v souladu

s tímto základním právem. Proto je potřeba určení přiměřené délky řízení. Samotná

přiměřená lhůta pro vydání rozhodnutí je více rozebrána v kapitole 3.1.2.

Jak jsem již výše uvedl, v rámci mezinárodního práva je právo na rozhodnutí

v přiměřené lhůtě upraveno v Úmluvě v čl. 6. Zde je ovšem potřeba podotknout,

že k ovlivnění řízení o mezinárodní ochraně dochází pouze nepřímo, a to skrze výklad

tohoto neurčitého právního pojmu. K přímému ovlivnění nedochází především proto,

že rozhodnutí která se týkají vstupu, pobytu, případně vyhoštění cizinců nezavdávají

příčinu vzniku sporu o občanských sporech nebo závazcích stěžovatele, a ani se nejedná

o případy trestního řízení.60 Tudíž je zde z věcné působnosti vyloučeno užití tohoto

ustanovení přímo na řízení o mezinárodní ochraně.

Listina EU je dalším důležitým pramenem práva. Dle čl. 51 Listiny EU se, ji

užije v případech, kdy je uplatňováno právo EU.61 Řízení o mezinárodní ochraně je

jednou z právních oblastí, kde právo EU je uplatňováno ať nařízeními, nebo

60 Evropská komise pro lidská práva. Viz k tomu např. plenární rozhodnutí Evropské komise pro lidská
práva ze dne 17. 9. 1976, Agee proti Spojenému království, stížnost č. 7729/76, D. R. 7, s. 164:
Rozhodnutí vyhostit jednotlivce „nezahrnuje žádné rozhodnutí o občanských právech a závazcích ani o
oprávněnosti trestního obvinění proti němu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Nynější článek neovlivňuje
tuto interpretaci čl. 6 [Úmluvy].“, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 5. 10. 2000, věc
Maaouia proti Francii, stížnost č. 39652/98.
61 GERLOCH, Aleš a Pavel ŠTURMA. Ochrana základních práv a svobod v proměnách práva na počátku
21. století v českém, evropském a mezinárodním kontextu. Praha: Auditorium, 2011. ISBN 978-80-
87284-23-0. str. 433.
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směrnicemi. Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě nalezneme v čl. 41 odst. 1 Listiny

EU, kde se hovoří o tom, že „Každý má právo na to, aby jeho záležitosti byly orgány,

institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně, spravedlivě a v přiměřené lhůtě.“

Dle P. Molka má čl. 41 Listiny EU širší aplikovatelnost, než čl. 6. Úmluvy.62

Nepochybně je zde potřeba uvést i čl. 47. Listiny EU „Každý má právo, aby jeho

věc byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným

soudem, předem zřízeným zákonem.“ Tento článek však více míří na soudní řízení.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že Listina EU Úmluvu respektuje jako základ

a pomyslnou startovací čáru63, která je v případě práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě

překročena, jak dokládá i fakt rozdělení práva na spravedlivý proces do dvou článků.

První se týká pouze „orgánů, institucí a jiných subjektů Unie“ a druhý jen „soudů“.

Toto překročení pro řízení o udělení mezinárodní ochrany znamená, že ustanovení

čl. 41. Listiny EU je přímo aplikovatelné. V případě následného řízení před soudem se

užije čl. 47.

Listina o právu na rozhodnutí v přiměřené lhůtě pojednává jako o právu

na rozhodnutí bez zbytečných průtahů. Jak jsem již zmínil výše, rozdíly mezi těmito

pojmy jsou, avšak Ústavní soud se ve své judikatuře nevyjadřuje jednotlivě k porušení

práva na rozhodnutí bez zbytečných průtahů a práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě,

ale pouze k právu na rozhodnutí v přiměřené lhůtě.64 Při výkladu pojmu v přiměřené

lhůtě užívá judikatury ESLP. Tento výklad ovlivňuje výklad i správně-právních

ustanovení, protože je nevhodné, aby jeden pojem, který je definován v například

trestním řízení znamenal pro správní řízení něco jiného, protože by to vedlo k právní

nejistotě a zmenšené důvěře lidí v právní instituce.

Otázkou je, zda se ustanovení čl. 38. odst. 2 užije na řízení o mezinárodní

ochraně. NSS se ve své judikatuře vyjádřil pro extenzivní výklad tohoto ustanovení,

62 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Lidská
práva. ISBN 978-80-7357-748-3. str. 33.
63 Tamtéž.
64 Např. Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 603/06.
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kterým dal jasně najevo, že výše zmíněné ustanovení se užije i na nesoudní instituce.65

Dle P. Svobody právo na rozhodnutí bez zbytečných průtahů patří do práv tzv.

„obecného konceptu“.66 Práva obecného konceptu jsou ta, která „se vztahují na řízení

před jakýmkoli orgánem veřejné moci, o jakýchkoli právech nebo povinnostech

fyzických nebo právnických osob a v případech jakéhokoli druhu.“67

Z výše uvedeného plyne, že právo na rozhodnutí bez zbytečných průtahů, které

je součástí Listiny, je aplikovatelné na řízení o udělení mezinárodní ochrany.

3.1.1 Počátek a konec běhu lhůt

Pro běh lhůt a určení přiměřené lhůty pro vydání rozhodnutí je rozhodné určení

počátku běhu lhůt a také jejich konec. Lhůty začínají plynout zahájením řízení. Dle

Správního řádu k zahájení řízení může dojít dvěma způsoby. Prvním ze způsobů je

řízení zahájeno na návrh dle § 44 Správního řádu, kdy dochází k zahájení řízení dnem,

kdy byla žádost doručena věcně a místně příslušnému orgánu. Druhým způsobem je

zahájení z moci úřední dle § 46 Správního řádu. V tomto případě je řízení zahájeno

dnem oznámení zahájení prvnímu účastníkovi dle § 27 odst. 1 Správního řádu.

Zvláštním případem může být situace, kdy se příslušný správní orgán dozvěděl

o skutečnostech, jež odůvodňují zahájení řízení z moci úřední, avšak ve lhůtě 30dní

od zaregistrování dané skutečnosti nezahájil řízení. V takové situaci se použije opatření

proti nečinnosti dle § 80 Správního řádu.

Běh lhůt končí vydáním rozhodnutí či provedením jiného úkonu. Vydání

rozhodnutí je ve správním řádu upraveno v § 71 odst. 2. Rozumí se jím předáním

k doručení stejnopisu písemného vyhotovení, okamžikem ústního vyhlášení, pokud

došlo ke vzdání se účastníkem práva na písemné vyhotovení, vyvěšením veřejné

vyhlášky, či poznamenáním usnesení do spisu v případě, že se pouze poznamenává

do spisu.

65 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 7. 2007, sp. zn. 8 Afs 59/2005.
66 SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a
české správní řízení. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-676-1 str. 110.
67 Tamtéž.
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V rámci řízení o mezinárodní ochraně se jedná o řízení na žádost. Nejprve je

nezbytné podat žádost o udělení mezinárodní ochrany. Žádostí se dle ustanovení § 3

zákona o azylu rozumí jakýkoli „projev vůle cizince, z něhož je zřejmé, že hledá v České

republice ochranu před pronásledováním nebo před hrozící vážnou újmou.“68 Tento

projev je potřeba učinit na policii, či Ministerstvu, ve zvláštních případech

i u poskytovatele lůžkové péče, vykonává-li zabezpečovací detenci, ochranné léčení,

vazbu nebo trest odnětí svobody, nebo je-li umístěn ve školském zařízení pro výkon

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou

pomoc. Specifikem řízení o mezinárodní ochraně je, že řízení je zahájeno na návrh,

avšak lhůta k vydání rozhodnutí počíná běžet, až poskytnutím údajů k podané žádosti

dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona o azylu. Konec běhu lhůty je standardně vázán

na vydání rozhodnutí ve věci samé.

3.1.2 Přiměřená lhůta

V této podkapitole se budu zabývat otázkou, co je to přiměřená lhůta, jaké jsou

podstatné atributy pro její určení a proč budu vycházet z judikatury ESLP.

Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě je na národní úrovni, jak jsem již uvedl,

zakotveno v Listině v čl. 38 odst. 2, kde je uvedeno, že: „Každý má právo, aby jeho věc

byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl

vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech

stanovených zákonem.“69 Není zde už ovšem definováno, co to znamená pojem

„bez zbytečných průtahů“. Ústavní soud si v této oblasti práva nevytvořil vlastní

doktrínu. Naopak, začal ve svých rozsudcích čerpat z judikatury ESLP.70 Pojem práva

na rozhodnutí v přiměřené lhůtě je navíc obsažen i v Listině EU. Proto se budu zabývat

judikaturou ESLP, protože jak Listina, v rámci judikatury Ústavního soudu, tak Listina

68 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 3 odst. 1.
69Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH
PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV
A SVOBOD čl. 38.
70 KADEČKA, Stanislav, Alena KLIKOVÁ, Kateřina VLALACHOVÁ a Filip GLOTZMANN, ed.
Nečinnost ve veřejné správě: sborník z mezinárodní konference. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv,
c2012. ISBN 978-80-7357-917-3. str. 20.
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EU ve svém důsledku z Úmluvy vychází71 a oba předpisy mají širší užití, než Úmluva72,

takže je možno je aplikovat73 i na řízení o mezinárodní ochraně.

Úmluva v čl. 6 odst. 1 právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě zakotvuje. ESLP

s průtahy v řízení má bohatou zkušenost a velice rozsáhlou doktrínu. Tento fakt vychází

z mnohaletého formulování právního názoru ESLP na danou problematiku. Potvrzením

propracovanosti je i to, že Ústavní soud přejal doktrínu ESLP. Úmluva je součástí

ústavního pořádku, jak již v roce 2002 Ústavní soud judikoval.74 Jak bylo již zmíněno

výše, Úmluva není přímo použitelná pro řízení o mezinárodní ochraně, avšak právo

na rozhodnutí v přiměřené lhůtě se vyskytuje i v Listině, a to pod pojmem právo

na rozhodnutí „bez zbytečných průtahů“. Ústavní soud užívá pro tyto pojmy stejného

výkladu, jak jsem již zmínil výše. Článek 6 Úmluvy se tedy užije pro řízení

o mezinárodní ochraně nikoli proto, že by se vztahoval přímo na řízení, ale právě

z důvodu výkladu tohoto pojmu, který je použit v Listině, a prostřednictvím Listiny

i například ve správním řádu.

ESLP na základě své judikatury stanovil kritéria, která jsou směrodatná

pro přiměřenost, či nepřiměřenost délky řízení. Tato kritéria ESLP poprvé vyslovil

v případě rozhodnutí Neumeister proti Rakousku75, jedná se o kritéria složitosti případu,

jednání stěžovatele a jednání příslušných orgánů, nadto je ještě přihlíženo k celkovému

hodnocení okolností případu. S tímto postojem se ztotožnil i Ústavní soud, když

konstatoval, že: „Pokud jde o přiměřenost délky řízení, nelze ji vyjádřit numericky,

neboť je podmíněna objektivně charakterem projednávané věci, a musí být zkoumána

71 MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Lidská
práva. ISBN 978-80-7357-748-3. str. 33.
72 Úmluva „sjednocuje minimální práh ochrany základních práv v Evropě.“ WÁGNEROVÁ, Eliška,
Vojtěch ŠIMÍČEK, Tomáš LANGÁŠEK a Ivo POSPÍŠIL. Listina základních práv a svobod: komentář.
Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7357-
750-6.str. 33.
73 „Na rozdíl od Evropské úmluvy totiž není její dosah omezen jen na „občanská práva nebo závazky“ a
„trestní obvinění“….“(míněno Listina EU) MOLEK, Pavel. Právo na spravedlivý proces. Praha: Wolters
Kluwer Česká republika, 2012. Lidská práva. ISBN 978-80-7357-748-3. str. 33.
74 Nález Ústavního soudu ze dne 25. června 2002 č. 403/2002 Sb.
75 Neumeister proti Rakousku, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 27. 6. 1968, stížnost
č. 1936/63, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
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ve světle konkrétních okolností případu, s přihlédnutím ke složitosti věci, chování

obviněného a chování příslušných orgánů.“76

Příčiny složitosti případu mohou být dány komplikovaností, nebo změnou

právní úpravy, či komplikovaností skutkových okolností. Může se jednat o počty osob,

přeshraniční prvky, nutnost zpracovat znalecké posudky či třeba pořízení překladů.

Druhým důležitým prvkem, je jednání stěžovatele. Mnohdy je stěžovatel ten, který má

zájem na co nejdelším řízení, a tak se snaží pomocí obstrukcí o co nejdelší průběh.

Proto ESLP podrobuje jednání stěžovatele zkoumání v řízení. „Postoj a chování

dotčené osoby, které vedou k průtahům v řízení, oslabují její stížnost či jinou formu

ochrany proti průtahům.“77 Výše zmíněné jednání stěžovatele je těžko slučitelné

s požadavkem naléhavosti, s níž jsou strany povinny v řízení jednat.78 Posouzení

jednání stěžovatele je důležité proto, že pouze státem zapříčiněná prodlení mohou vést

ke konstatování, že přiměřená lhůta nebyla dodržena.79 Třetím kritériem je jednání

příslušných orgánů. ESLP podrobuje zkoumání i postupy příslušných orgánů, které

vystupovaly v řízení. Zkoumá především to, jestli je možno ospravedlnit a objektivně

zdůvodnit délku řízení a jednání příslušných vnitrostátních orgánů. Argumenty,

že příslušné orgány jsou přetíženy a zahlceny jsou zde irelevantní, protože Úmluva

v čl. 6 dle Evropského soud pro lidská práva obsahuje povinnost smluvně vázaných

států zorganizovat své „příslušné orgány“ tak, že budou práva podle čl. 6 Úmluvy

garantována.80 Určitou výjimkou může být změna právních předpisů, která přinese

zvýšené zatížení, zde se přihlíží ke snaze o odstranění nepřiměřeně dlouhého trvání

řízení státem.81 Kromě výše zmíněného ESLP posuzuje i význam řízení pro

stěžovatele, jinými slovy co je pro stěžovatele v sázce. V případech kdy je například

76 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 603/06.
77 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 69.
78 Deumeland vs. SRN, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 29.5.1986, stížnost č.
9384/81, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
79 Ciricosta a Violová vs. Itálie, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4.12.1995, stížnost
č. 19753/92, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
80 Milasi proti Itálii, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 6. 1987, stíţnost č.
10527/83, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
81 Buchholz proti Německu, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 6. 5. 1981, stížnost č.
7759/77, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
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v sázce stěžovatelovo živobytí, by mělo být vzhledem k citlivosti a životní nejistotě

postupováno relativně rychleji, než například v případě udělení pokuty.

Z výše uvedeného tedy plynou styčné body pro stanovení přiměřené délky

řízení. Je jím složitost případu, jednání stěžovatele, jednání příslušných orgánů

a význam řízení pro stěžovatele. Do přiměřené lhůty je kromě prodlužování délky řízení

potřeba zařadit i případy neúměrného zkracování délky řízení, který je opačným

extrémem.

Takovým modelovým příkladem může být v řízení o mezinárodní ochraně to,

že správní orgán vyrozumí žadatele o mezinárodní ochranu o prodloužení lhůty

pro vydání rozhodnutí o 9 měsíců. Rozhodne však do 14 dnů od prodloužení této lhůty.

Otázkou je, zda se v takovém případě bude jednat o rozhodnutí vydané v přiměřené

lhůtě a zda rozhodnutí nemohlo být vydáno v původní 6 měsíční lhůtě. Ve výše

zmíněném případě je porušena zásada legitimního očekávání žadatele, kromě toho zde

vyvstávají různé otázky například správné právní a skutkové zjištění a posouzení stavu

věci, v níž bylo rozhodováno. Zásada legitimního očekávání vyplývá z ustanovení § 2

Správního řádu. Tato zásada spočívá v tom, že by mělo docházet k rozhodování

skutkově shodných nebo podobných případů tak, aby nevznikaly nedůvodné rozdíly. Je

zde pak otázkou do jaké míry mohl žadatel činit určité návrhy, doplnění, případně jiné

úkony, a zda tím nebyl krácen ve svých právech. V rámci legitimního očekávání byl

důležitým rozsudek NSS ze dne 20.7.2006 č.j. 6 A 25/2002-59 v němž se NSS vyjádřil

„I pro činnost správních orgánů v České republice platí princip ochrany účastníka,

který v dobré víře očekává, že příslib určitého užití volného správního uvážení, učiněný

správním orgánem, bude dodržen, splní-li účastník podmínky správním orgánem

stanovené (princip ochrany legitimního očekávání).“82 Je tedy otázkou, do jaké míry je

příslib rozhodnutí v určité lhůtě závazný a zda příliš brzkým rozhodnutím správního

orgánu nedochází k porušení zásady legitimního očekávání a práva na rozhodnutí

v přiměřené lhůtě.

82 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 20.7.2006 sp. zn. 6 A 25/2002.
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Je potřeba zmínit, že nedodržení přiměřené délky řízení může mít

i mezinárodněprávní rozměr. V rámci řízení o mezinárodní ochraně se jedná o negativní

dopady, a to porušení mezinárodních závazků České republiky, ke kterým se přihlásila,

či zavázala. Nezákonnou nečinností dochází k porušování práva na spravedlivý proces.

Samotná nezákonná nečinnost v případě řízení o mezinárodní ochraně porušuje Listinu

EU.

Listina EU obsahuje ustanovení týkající se práva na rozhodnutí v přiměřené

lhůtě83, a to v článku 41. odst. 1. Tento článek stanovuje: „Každý má právo na to, aby

jeho záležitosti byly orgány, institucemi a jinými subjekty Unie řešeny nestranně,

spravedlivě a v přiměřené lhůtě.“ Toto ustanovení se vztahuje na vedení řádné správy.

V rámci řízení před soudem je právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě zakotveno v čl. 47

Listiny EU, ve kterém je stanoveno, že: „Každý má právo, aby jeho věc byla

spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým a nestranným soudem,

předem zřízeným zákonem. Každému musí být umožněno poradit se, být obhajován a být

zastupován“, kde je toto právo vyjádřeno v rámci práva na účinnou právní ochranu

a spravedlivý proces. Vztah Listiny EU a vnitrostátního práva je řešen v čl. 51 odst. 184,

kde je stanoveno, že: „Ustanovení této listiny jsou, při dodržení zásady subsidiarity,

určena orgánům, institucím a jiným subjektům Unie, a dále členským státům, výhradně

pokud uplatňují právo Unie. Respektují proto práva, dodržují zásady a podporují jejich

uplatňování v souladu se svými pravomocemi, při zachování mezí pravomocí, které jsou

Unii svěřeny ve Smlouvách.“ Z tohoto ustanovení plyne závaznost Listiny EU, pouze

na případy, ve kterých je uplatňováno právo Unie, čímž se rozumí vlastní aplikace

přímo účinných právních předpisů EU, ale i přijímání a aplikace vnitrostátních právních

předpisů a rozhodnutí, pokud je jimi prováděno právo Unie. Listiny se užije tedy

i na směrnice a nařízení EU. V rámci řízení o mezinárodní ochraně je zde několik

nařízení a směrnic, které upravují toto právo. Z tohoto vyplývá, že nečinností v rámci

řízení o mezinárodní ochraně může dojít k porušení článku 41, případně čl. 47 Listiny

EU.

83 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3., dopl. vyd.
V Praze: C.H. Beck, 2010. Beckova skripta. ISBN 978-80-7400-318-9. str. 59.
84 Tamtéž. str. 61.
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Je třeba také zmínit, že nečinností v rámci řízení o mezinárodní ochraně

nedochází k porušení čl. 6. Úmluvy, protože řízení o mezinárodní ochraně se netýká

občanských ani trestních věcí.85

3.1.3 Lhůty pro vydání rozhodnutí ve správním řízení

Lhůty jsou primárním nástrojem předcházení nezákonné nečinnosti a jsou

v právním předpisu explicitně vyjádřeny. Pokud v zákoně chybí, přináší to problémy

především s určením lhůty, do kdy je potřeba rozhodnout. V takových případech je

potřeba subsidiárně užít institutu práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, ze kterého

institut lhůt vychází. Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě je více rozebráno

v podkapitole 3.1.2.

Správní řád obsahuje ve svých základních zásadách v § 6 ustanovení, že dochází

k vyřizování záležitostí bez zbytečných průtahů, jestliže správní orgán nečiní úkony

v zákonem stanovené lhůtě, nebo ve lhůtě přiměřené anebo není-li zákonná lhůta

stanovena, použije se ustanovení o ochraně před nečinností podle § 80 Správního řádu.

Základní zásady činnosti správních orgánů se použijí i v případech, kdy zvláštní zákon

stanoví, že se Správní řád nepoužije a to podle ustanovení § 177 odst. 1 Správního řádu.

Obecná lhůta pro rozhodnutí je ve správním řádu v § 71, kde je stanoveno, že

rozhodnutí se vydá bez zbytečného odkladu, pokud toto není možno, tak je správní

orgán povinen rozhodnout do 30 dnů ode dne zahájení řízení. Výjimkou jsou řízení, kde

je nařízeno ústní jednání, šetření na místě, v nutnosti někoho předvolat či předvést, nebo

je doručováno veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo

jde-li o zvlášť složitý případ. Dále jde o případy nutné k provedení dožádání podle § 13

odst. 3 ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny.

V těchto případech se připočítá doba až 30 dní. Tato ustanovení se na případy řízení

85 Evropská komise pro lidská práva. Viz k tomu např. plenární rozhodnutí Evropské komise pro lidská
práva ze dne 17. 9. 1976, Agee proti Spojenému království, stížnost č. 7729/76, D. R. 7, str. 164:
Rozhodnutí vyhostit jednotlivce „nezahrnuje žádné rozhodnutí o občanských právech a závazcích ani o
oprávněnosti trestního obvinění proti němu ve smyslu čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Nynější článek neovlivňuje
tuto interpretaci čl. 6 [Úmluvy].“
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o mezinárodní ochraně nevztáhnou z toho důvodu, že zákon o azylu má vlastní úpravu

lhůt v řízení, která užití obecných lhůt vylučuje. Toto bylo judikováno i Krajským

soudem, který se vyjádřil, že: „Na řízení vyjmenovaná v § 9 zákona č. 325/1999 Sb.,

o azylu, se nevztahuje úprava § 71 odst. 1 a 3 správního řádu z roku 2004 o lhůtách

pro vydání rozhodnutí, nýbrž § 27 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu.“86

3.2 Lhůta pro rozhodování v rámci řízení o mezinárodní ochraně

Jak jsem již zmínil, obecná lhůta, která je obsažena ve správním řádu se

nepoužije na řízení o mezinárodní ochraně, avšak co se použije ze Správního řádu, jsou

základní zásady, které se dle § 177 Správního řádu vztahují i na ostatní právní předpisy.

V rámci vybraného tématu lhůt, jsou jistě nejpodstatnější zásady, které jsou obsaženy

v § 6 Správního řádu, a to zásada hospodárnosti, rychlosti a ochrany před nečinností,

kdy správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.

Zákon o azylu upravuje působnost Správního řádu ve vztahu k mezinárodní

ochraně v ustanovení § 8 a § 9, z čehož vyplývá, na jaké oblasti řízení o mezinárodní

ochraně se užije Správního řádu a na jaké nikoli. Jednou z výjimek, na kterou se neužije

Správního řádu, jsou právě lhůty pro vydání rozhodnutí dle ustanovení § 9.

Zákon o azylu, obsahuje úpravu lhůt v ustanovení § 27, lhůta pro rozhodnutí

byla změněna novelou zákona o azylu č. 314/2015 Sb. která se stala účinnou

od 18. 12. 2015. Důvodová zpráva z roku 1999 k ustanovení §27 konstatuje, že se jedná

o pořádkovou lhůtu a že se přebírá ze současné právní úpravy jako dostatečná.

V odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit.87 Paradoxní na konstatování

zákonodárce o dostatečnosti je, že tehdy byla lhůta 90 denní, což je méně než dnes,

avšak informace, jež jsou potřeba k posouzení případů, jsou mnohem dostupnější.

Na druhou stranu je v dnešní době více věcí, které musí být posouzeny.

86 Rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2008, sp. zn. 48 Az 43/2008.
87 Vláda: Důvodová zpráva k návrhu zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), č. 325/1999 Dz.
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Vzhledem k zaměření této práce je nezbytné zabývat se jak Starší právní

úpravou, tak novou. Starší právní úpravou především z důvodu analýzy právního textu,

judikatury a správní praxe, které jsou stěžejní a poté novou úpravou proto, že je platná

a účinná. Nová úprava s původní nemá na první pohled mnoho společného, avšak

u obou je zde možnost prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí, což bylo a jistě i bude

zajímavou stránkou problematiky rozhodování v tomto řízení. Dnešní zákonná úprava

umožňuje prodloužení lhůty až o rok za určitých podmínek, přičemž by správní orgán

měl rozhodnout do 6 měsíců. Dřívější úprava obsahovala ustanovení, kde správní orgán

měl rozhodnout do 90 dní, avšak mohl přiměřeně prodloužit tuto lhůtu. Jsou případy,

kdy správní orgán prodloužil „přiměřeně“ lhůtu i 7x a ani po dvou letech nevydal

rozhodnutí. Bohužel se nejednalo o ojedinělý případ pochybení správního orgánu,

i v jiných případech si text zákona vykládal velice formalisticky.

3.2.1. Starší právní úprava

Jedná se o právní úpravu § 27 zákona o azylu, která byla účinná od 1.1.2011

do 17.12.2015. Toto ustanovení určilo, že Ministerstvo vydá rozhodnutí ve věci do 90

dnů ode dne zahájení řízení. Jestliže však nelze z povahy věci rozhodnout ve lhůtě 90

dnů, může být tato lhůta přiměřeně prodloužena. V případě prodloužení je ovšem

potřeba účastníka řízení o tomto prodloužení bez zbytečného odkladu písemně

vyrozumět.88

Toto ustanovení upravuje přímo řízení o udělení mezinárodní ochrany. Lhůta 90

dní se nepoužije v případě rozhodnutí o zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné,

protože pro tento případ je v § 16 odst. 3 zákona o azylu stanovena lhůta 30 dnů.

Dle autorů komentáře89 byla délka lhůty pro rozhodnutí řízení vhodně stanovena

s ohledem na specifika řízení o mezinárodní ochraně. Ovšem možnost přiměřeného

88 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. § 27 odst. 1. ve znění účinném do 17. 12. 2015.
89 KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5. str. 337.
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prodloužení této lhůty „poskytuje příliš velký prostor pro libovůli ministerstva“90,

kterému navíc nahrává fakt, že prodloužení lhůty nemuselo být odůvodněno, ale stačilo

jen účastníka bez zbytečného odkladu vyrozumět. Zároveň konstatují, že „V minulosti

bylo toto ustanovení využíváno ke zcela mechanickému prodlužování lhůty, a to často

i o více než zákonem stanovených 90 dnů, což je prodloužení zcela nepřiměřené povaze

věci.“91

Oproti tomu se k délce řízení vyjádřilo Ministerstvo tak, „že se snaží vydávat

rozhodnutí v co nejkratším termínu, nemůže tak ovšem činit na úkor kvality. Pokud by

byl stěžovatel nucen rozhodovat v časové tísni, hrozilo by nebezpečí nedostatečného

posouzení a případně ohrožení základních práv či dokonce života dotčeného cizince.“92

V případě nutnosti odůvodnění usnesení o prodloužení mělo za to, že „Požadavek

odůvodňovat usnesení o prodloužení řízení jde nad rámec zákona a je v rozporu

s článkem 23 směrnice Rady 2005/85/ES ze dne 1. prosince 2005“.93Dále se také

vyjádřilo na adresu výše zmiňovaného komentáře k zákonu o azylu tak, že: „jde toliko

o soubor subjektivních názorů autorů této publikace, kteří nejsou v postavení expertů

na zákon o azylu či řízení o udělení mezinárodní ochrany, ale pouze laických zájemců

o problematiku.“94

Tyto rozpory poté ve své judikatuře řešil NSS a zrovna v případě nutnosti

odůvodnění prodloužení dal ve své judikatuře95 zapravdu autorům komentáře, kde se

vyjádřil, že prodloužení lhůt je potřeba odůvodnit proto, aby nedocházelo ke svévoli

ze strany správního orgánu.

Problematika § 27 odst. 1 zákona o azylu nespočívala tedy ve lhůtě pro vydání

rozhodnutí, která činila 90 dnů, ale v možnosti přiměřeně prodloužit tuto lhůtu. V rámci

řízení o mezinárodní ochraně byla lhůta upravena zvlášť od obecné lhůty, z důvodu

zvláštní specifikace a náročnosti řízení, kde dle zákonodárce 90 dní bylo dostatečných

90 KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5. str. 337.
91 Tamtéž.
92 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 8 Ans 14/2012.
93 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 1 Ans 11/2013.
94 Tamtéž.
95 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. srpna 2013 sp. zn. 1 Ans 11/2013, Rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 8 Ans 14/2012.
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pro posouzení a vydání rozhodnutí u většiny žadatelů o mezinárodní ochranu. V rámci

tohoto ustanovení je tedy důležité určit, co znamená přiměřené prodloužení lhůty. Není

zcela zřejmé, co tím zákonodárce chtěl říci. Jisté ovšem je, že přiměřené prodloužení

lhůty nemůže být v rozporu s právem na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Jestliže by tomu

tak bylo, docházelo by k porušení základních lidských práv a svobod.

Přiměřené prodloužení lhůty je podmnožinou práva na rozhodnutí v přiměřené

lhůtě. Dá se to vyvodit především z předpisů, jimiž jsou pevně stanovené lhůty na jedné

straně a práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě na té druhé. Lhůty jsou součástí práva

na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, kdy na jejich základě se předchází nezákonné

nečinnosti. Hovoříme-li ovšem o právu na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, je zřejmé,

že přiměřené prodloužení lhůt je na půl cesty mezi lhůtami a právem na rozhodnutí

v přiměřené lhůtě. Prodloužení lhůty je v tomto případě více konkretizováno oproti

právu na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, a to především díky lhůtě, která je již stanovena

a od které přiměřenost může být odvíjena. Dle autorů komentáře je prodlužování lhůty

o více než 90 dní zcela nepřiměřené věci.96

Jelikož je přiměřené prodloužení lhůty podmnožinou práva na rozhodnutí

v přiměřené lhůtě, je proto dle mého názoru, možné nepřímo použít i kritéria ESPL

pro určení přiměřené lhůty k vydání rozhodnutí, jimiž jsou složitost případu, jednání

stěžovatele, jednání příslušných orgánů a význam řízení pro stěžovatele.

3.2.2 Praxe správního orgánu a výklad ustanovení

V rámci této podkapitoly se budu věnovat správní praxi řízení o mezinárodní

ochraně. Mým záměrem je poukázat v jednotlivých případech na právní názor

Ministerstva, dále vývoj judikatury a následné zapracování této judikatury

Ministerstvem do procesu rozhodování. Domnívám se, že toto může být určitý ukazatel,

jak bude s novou právní úpravou nakládáno. Tato podkapitola má zavádějící název,

protože se nebudu zabývat správní praxí, ale jednotlivou problematikou řízení

96 KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5. str. 337.
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o mezinárodní ochrany, jako je řádné vedení spisu, délka řízení, či individuální

odůvodňování. Budu uvádět konkrétní případy, nelze tedy vyvodit, že je toto běžná

správní praxe.

Problém, který ve Starší právní úpravě přetrval až do novely zákona o azylu

č.314/2015 byla problematická délka řízení. To dokládá i poměrně aktuální případ.

Jedná se o případ žadatele o mezinárodní ochranu, kterým se zabýval veřejný ochránce

práv a lze na něm jasně demonstrovat nesprávnou praxi. Zaprvé se zde poměrně dobře

ukazuje, jakým způsobem Ministerstvo nakládá s judikaturou NSS a dále jak právní

normy vykládá.

Žadatel požádal o mezinárodní ochranu dne 20. 5. 2013. 97 Ministerstvo s ním

poté dne 29. 5. 2013 provedlo podrobný pohovor ve věci jeho žádosti. Rozhodnutí

ve věci mělo Ministerstvo vydat dle zákona o azylu do 19. 8. 2013. Ministerstvo ovšem

nerozhodlo a ze spisu Ministerstva neplyne, že by informovalo žadatele o mezinárodní

ochraně o prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí.98 Žadatel byl jen dne 23. 10. 2013

seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí. Dne 30. 5. 2014 byl žadatel informován

o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí a to do dne 30. 7. 2014. Dle uvedené zprávy

Ministerstvo dokončovalo shromažďování podkladů pro vydání rozhodnutí a proto

dne 11. 6. 2014. byl žadatel znovu seznámen s podklady pro vydání rozhodnutí. Žadatel

podal poté dne 28. 1. 2015 žádost k opatření proti nečinnosti. Na tu se mu ovšem reakce

nedostalo. Žadatel poté byl dne 9. 7. 2015. znovu seznámen s podklady pro vydání

rozhodnutí. Žadatel v zastoupení podal v srpnu 2015 ještě jednu žádost na opatření proti

nečinnosti. Na tuto žádost opět Ministr vnitra nereagoval, proto se dne 15. 10. 2015

žadatel v zastoupení obrátil na veřejného ochránce práv a podal žalobu na nečinnost.

Ministerstvo poté vydalo dne 9. 11. 2015. rozhodnutí o udělení doplňkové ochrany.

Z výše uvedeného vyplývá, že žadatel o mezinárodní ochranu čekal na vydání

rozhodnutí ve věci 902 dní. Spis, který Ministerstvo poskytlo, obsahoval žádost

o mezinárodní ochranu, předávací protokol cizince, 2x protokol o seznámení se

s podklady pro vydání rozhodnutí, a 10x zprávy o zemi původu žadatele. Počet zpráv

97 Příloha č. 1 zpráva veřejného ochránce práv str. 1.
98 Informace vyplývá ze spisu ministerstva, který mám nafocený k dispozici.
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nelze přičíst ani tak snaze Ministerstva vydat rozhodnutí ve věci, jako spíše délce řízení.

Ohledně délky výše uvedeného řízení dokládám v anonymizovaném znění zprávu

o šetření ve věci vydanou veřejným ochráncem práv.99

Podobné zkušenosti popsali i jiní: „V aktuálním případu klienta z Íránské

islámské republiky za posledních 7 měsíců prodloužil třikrát lhůtu pro vydání

rozhodnutí. Přitom vzhledem k uváděným důvodům (příprava pohovoru a dvakrát

překlad zpráv ze země původu) je zřejmá možnost vydat rozhodnutí ve věci dříve [srov.

Příloha 8 Vyrozumění o prodloužení lhůty v řízení o udělení mezinárodní ochrany

(3x)]“100

Nejčastějšími argumenty Ministerstva je vytíženost a složitost věci, jejich váha

však ustupuje po nahlédnutí do spisu v řízení o mezinárodní ochraně, jelikož ten se

skládá pouze z několika zpráv o zemi původu žadatele a protokolu o pohovoru.101

Problematika řádného vedení spisu je Ministerstvu vytýkána ve více

případech.102 Velice problémově byl veden spis Ministerstvem v jednom konkrétním

případě, o kterém rozhodoval NSS. Ten nakonec konstatoval, že „stěžovatel porušil

povinnost vést spis v takové podobě, aby byl dostatečným podkladem pro přijaté

rozhodnutí, a povinnost předložit k výzvě soudu úplný správní spis, uvedené pochybení

jde proto plně k tíži stěžovatele.“103 Ve výše zmíněném případě, byly některé úkony

Ministerstva dle NSS antidatovány, „což nasvědčuje snaze o dodatečné doplnění

chybějících dokumentů.“104 Řádné vedení spisu bylo tedy velice problematickou věcí.

Tato záležitost, jak vyplývá z výše uvedeného příkladu žadatele, nebyla Ministerstvem

plně vzata v úvahu. Žadatelův spis totiž neobsahoval žádný záznam o prodloužení lhůty.

Otázka řádného vedení spisu, bude jistě řešena i v rámci nové právní úpravy, protože

99Příloha č. 1 zpráva veřejného ochránce práv.
100ŠEJNOHA, Pavel, Jan JURÁNEK a Peter CHMELIAR. Praxe správních orgánů v cizineckých věcech:
Excesy i příklady dobré praxe. Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2014. str. 33.
101 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Ans 16/2012 (V konkrétním
případě žadatel podal žádost o udělení mezinárodní ochrany15.3.2011 a spis ministerstva obsahoval
pouze jediný úkon a to pohovor se žadatelem, a to až 26.1.2012, kdy byl proveden doplňující pohovor).
102 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 1 Ans 11/2013 (bod 22).
103Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 8 Ans 14/2012 (bod 33 a dále).
104 Tamtéž.
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Ministerstvo má povinnost individuálního odůvodnění v případě prodloužení lhůty

pro vydání rozhodnutí.

Spis nebyl jediným problémem v řízení o udělení mezinárodní ochrany. Dalším

problémem v rámci Starší právní úpravy bylo přiměřené prodloužení lhůty. Sám ministr

vnitra v opatření proti nečinnosti ze dne 19. 1. 2012 uvedl, že nelze vyhovět tomuto

opatření, protože „správní orgán využil zákonem danou možnost prodloužit lhůtu

pro vydání rozhodnutí“.105 Osobu stěžovatele poté vyrozuměl s tím, že ke dni podání

návrhu neuplynula lhůta pro vydání rozhodnutí ve věci. Je potřeba upozornit, že v tomto

konkrétním případě, byla lhůta již několikrát opakovaně prodloužena. Z výše

uvedeného je tedy poměrně jasné, jak Ministerstvo s přiměřeným prodloužením lhůty

nakládalo. Jednalo se o velice formalistický přístup, který ve svém důsledku ani

neumožňoval užití opatření proti nečinnosti. Takovýto přístup způsoboval nezákonnou

nečinnost, avšak dle Ministerstva bylo vše v pořádku, protože to bylo dle zákonné

úpravy.

Spor žadatelů a Ministerstva se vedl i ohledně individuálního odůvodnění

u přiměřeného prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí. Konstituování této povinnosti

bylo dle Ministerstva nad rámec zákona. Této problematice a vyjádření se Ministerstva

jsem se věnoval v předešlé podkapitole.

NSS se ve své judikatuře výše zmíněnými problémy zabýval. Jednotlivá

rozhodnutí, které zpřehledňují danou problematiku, jsou obsažena v další podkapitole.

V souhrnu z výše uvedeného docházím k závěru, že v řízení o mezinárodní

ochraně docházelo k nečinnosti. Tento závěr vychází z konkrétního případu, který byl

popsán. Pokládám za velice důležité řádné vedení spisu, ze kterého odůvodnění

prodloužení je patrno. Dle mého přesvědčení je nedůvodné prodloužení lhůty jedním

ze znaků nečinnost Ministerstva.

105 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Ans 16/2012.
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3.2.3 Judikatura Nejvyššího správního soudu

Judikatura NSS je klíčová pro řízení o mezinárodní ochraně. NSS je totiž

„vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním

soudnictví“106NSS se vyjádřil ke správní praxi Ministerstva. Prvním případem, který

bych uvedl, byly lhůty v řízení o mezinárodní ochraně. K této problematice se vyjádřil

hned v několika případech. Tyto případy jsou velice důležité především pro výklad

ustanovení § 27 Starší právní úpravy zákona o azylu. Kromě soudního výkladu

ustanovení je zajímavé povšimnout si výkladu ustanovení právě Ministerstvem, které

mnohdy zákonná ustanovení vykládá buď velice restriktivně, případně naopak

extenzivně. Sledování tohoto postoje je důležité především s ohledem na výklad nové

právní úpravy.

Jedním z poměrně zásadních problémů, byl „ministerský“ výklad ustanovení

týkající se prodlužování lhůt. Jak jsem již zmínil, Ministerstvo mělo za to,

že prodlužování lhůty je zákonem stanovená možnost, která mohla být téměř libovolně

prodlužována a to bez jakéhokoli odůvodňování. Nehledě na to, že mnohdy, v případě

prodloužení lhůty, ze spisu neplynula jakákoli aktivita směřující k vydání rozhodnutí.

Tento formalistický přístup se žadatelům samozřejmě nezamlouval, protože

vedl k nepřiměřeným průtahům v řízení.

NSS problematiku prodlužování lhůt a neodůvodňování prodloužení řešil ve více

rozsudcích. V jednom z nich NSS vyslovil, že lhůta „může být prodloužena pouze

ve výjimečných a řádně odůvodněných případech.“107 Za přiměřené nelze považovat

opakované prodlužování lhůty odůvodněné jen tím, že prozatím nedošlo

ke shromáždění takového množství podkladů, jež by byly dostatečné k vydání

rozhodnutí. Tento postoj zopakoval v jiném rozsudku, kde konstatoval, že: „Opakované

prodloužení lhůty odůvodněné pouze obecným tvrzením, že doposud nebylo

shromážděno dostatečné množství podkladů pro vydání rozhodnutí, nelze považovat

za přiměřené“108. Dále se v tom samém rozsudku vyjádřil, že: „Lhůta 90 dnů by měla

106 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 12.
107 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, sp. zn. 1 Ans 19/2012.
108 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 1 Ans 11/2013.
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být zpravidla pro žalovaného dostatečná k rozhodnutí o žádosti o udělení mezinárodní

ochrany. V této lhůtě by se žalovaný měl snažit co nejefektivnějším způsobem

nashromáždit a posoudit všechny rozhodné skutečnosti.“109 Soud připouští,

že v některých složitých případech lhůta nemusí postačovat a pak je důvodné lhůtu

pro vydání rozhodnutí prodloužit. Složitost případu není nikde definována a tak je to

ponecháno na výkladu Ministerstva, zda je případ tak složitý, že je potřeba prodloužení

lhůt. V rámci efektivnosti a hospodárnosti by mělo být rozhodnuto co nejdříve, avšak je

zde potřeba i zjištění materiální pravdy, navíc se zde objevuje přeshraniční prvek, který

může také značně ovlivnit lhůty pro vydání rozhodnutí. Je potřeba si uvědomit, že již

zákonodárce počítal v rámci legislativního procesu s tím, že složitost a náročnost těchto

řízení je vyšší a proto stanovil lhůtu 90 dní, takže k prodlužování lhůt by mělo spíše

docházet výjimečně, než běžně. K tomuto se přiklonil NSS, když vyjádřil nesouhlas

se správním orgánem v rámci délky řízení, které trvalo dva a půl roku a délka tohoto

řízení byla odůvodněna tím, že je potřeba překladu textu. NSS se vyjádřil tak, že jednání

vykazuje znaky svévole, kdy dvou a půl letou délku řízení odůvodňoval potřebou

překladu přibližně 30 stran textu v jazycích, jež ani nebyly exotické. Dle NSS měly být

překlady otázkou pouze několika dní.

Problematika týkající se přiměřeného prodloužení lhůty a celkové délky řízení

pro vydání rozhodnutí je řešena především ve výše zmíněných rozsudcích. Individuální

odůvodnění prodloužení lhůty bylo ve výše zmíněných rozsudcích obsaženo v pojmu

„řádně odůvodněných případech“. Individuální odůvodnění bylo také poměrně

důležitou otázkou. Ministerstvo tuto povinnost původně v zákonné úpravě nemělo.

Avšak svým velice formalistickým přístupem k výkladu § 27 zákona o azylu

zapříčinilo, že se touto otázkou musel zabývat NSS. Ministerstvo mělo za to, že stačí

pouze vyrozumění žadatelů o mezinárodní ochranu o prodloužení lhůty.

NSS se v otázce individuálního odůvodnění přiklonil k literatuře110, když

vyslovil, že: „možnost prodloužit tuto lhůtu přiměřeně povaze věci poskytuje příliš velký

109 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. 1 Ans 11/2013, srov. Rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 29.03.2013č. j. 8 Ans 14/2012-38.
110 KOSAŘ, David, Pavel MOLEK, Věra HONUSKOVÁ, Miroslav JURMAN a Hana LUPAČOVÁ.
Zákon o azylu: komentář. 1. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-476-5. str. 337.
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prostor pro libovůli žalovaného, a to tím spíše, že zákon ukládá žalovanému pouze

povinnost o prodloužení lhůty účastníka řízení informovat, nevyžaduje však, aby byl

účastník řízení vyrozuměn také o přiměřeném konkretizovaném odůvodnění.“111

Proto konstatoval, že: „opakované prodlužování lhůty, které není řádně odůvodněno

konkrétními okolnostmi daného případu, není možné považovat vzhledem k povaze věci

za přiměřené.“112

Dále by výklad Ministerstva dle NSS vedl k absurdním důsledkům, kdy by

Ministerstvo mohlo prodlužovat lhůtu dle libosti a přitom by nebylo možno zkoumat

jeho procesní postup, nebo činnost v řízení.113 Nekontrolovatelné prodlužování lhůty by

mohlo vést ke svévoli Ministerstva a také by byla jakákoli možnost ochrany proti

nečinnosti žadateli odepřena.114

Problematickou otázkou bylo také již zmiňované opatření proti nečinnosti.

Ministr vnitra měl za to, že se tohoto opatření nelze domáhat, po dobu prodlužování

lhůty pro vydání rozhodnutí.115 To ovšem znamenalo nemožnost užití tohoto institutu.

NSS si tohoto byl vědom, a proto se vyjádřil, že: „Po uplynutí lhůty pro vydání

rozhodnutí stanovené zákonem bez ohledu na to, zda byla prodloužena, je účastník

řízení oprávněn podat podle § 80 odst. 3 správního řádu žádost o uplatnění opatření

proti nečinnosti k nadřízenému správnímu orgánu“116. Výše uvedené znamená, že je

opatření proti nečinnosti možno užít ihned po uplynutí 90 denní lhůty. Zajímavé je,

jakým způsobem se s tímto Ministerstvo vypořádalo v našem konkrétním případě.

Z šetření veřejného ochránce práv v případě, který jsem představil v předešlé

podkapitole, totiž vyplynulo, že žádost o učinění opatření proti nečinnosti nebyla dle

Ministerstva ministru vnitra vůbec doručena.117 Veřejný ochránce práv z toho usoudil,

111 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, sp. zn. 1 Ans 19/2012.
112 Tamtéž.
113 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013 sp. zn. 8 Ans 14/2012.
114 Tamtéž.
115 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Ans 16/2012.
116 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2011, sp. zn. 7 Ans 6/2011.
117 Příloha č. 1 zpráva veřejného ochránce práv str. 2.
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že ani jedna z žádostí nebyla rozkladové komisi předložena.118 Můžeme tedy konstatovat

to, že žádosti ve svém důsledku v konkrétním případě přestal přijímat.

NSS také judikoval, že „neprovádělo-li ministerstvo žádné procesní úkony

po dobu mnoha měsíců, aniž by tato pasivita byla jakkoliv opodstatněná, aniž by bylo

patrné, že provedení důkazů či uskutečnění jiného procesního úkonu je třeba lhůta delší

než stanoví zákon o azylu a aniž by ministerstvo uvedlo konkrétní potřebu takového

značného časového prostoru, pak tato dlouhá nečinnost ministerstva musí být

považována za postup správního orgánu, proti němuž musí být účastníkovi správního

řízení poskytnuta efektivní soudní ochrana.“119 Z výše uvedeného vyplývá, co soud

v případě řízení o mezinárodní ochraně považuje za nečinnost.

V rámci práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě je zajímavé i posouzení, zda je

Ministerstvo nečinné či nikoli. NSS se několikrát vyjádřil ve své judikatuře, že k zjištění

zda se jedná o nečinnost je potřeba posoudit úkony, které Ministerstvo v průběhu

správního řízení provedlo. Úkony poté hodnotí z hlediska jejich předmětu, požadavků

na provádění dokazování, obsahu, nezbytnosti, náročnosti, složitosti apod.120 NSS zde

tedy určil demonstrativně atributy, které je potřeba v případě možné nečinnosti hodnotit.

S ohledem na to, že rozhodnutí NSS, kterými jsem se zde zabýval,

jsou z let 2011-2013 a porovnáním případu žadatele o mezinárodní ochranu, který je

z let 2013-2015 lze říci, že Ministerstvo nereflektovalo v plné míře soudní rozhodnutí

ve svém přístupu k vyřizování žádostí. Lhůta 90 dní byla prodlužována, individuální

odůvodnění prodloužení lhůty bylo zasíláno, avšak formulace v něm byly velice

obecné a mohou se vztáhnout vlastně na každého žadatele. V některých případech

Ministerstvo nezasílalo vyrozumění o prodloužení lhůty, jako v případě zmiňovaného

žadatele o mezinárodní ochranu, který podal žádost v roce 2013. Tento rezistentní

postoj vůči judikatuře NSS, lze předpokládat i v případě nové právní úpravy.

118 Příloha č. 1 zpráva veřejného ochránce práv str. 2.
119 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Ans 16/2012.
120 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Ans 16/2012, srov. Rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 8 Ans 14/2012.
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3.2.4 Judikatura Ústavního soudu

V rámci Ústavního soudnictví lze zásadu vyřizování věcí bez zbytečných

průtahů podřadit pod tzv. jiný zásah121 ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy,

do základních práv zakotvených v čl. 38 odst. 2 Listiny. K přiměřené délce řízení

a práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě, se vyjádřil ve více svých rozhodnutí: „Podle

ustálené judikatury Evropského soudu pro lidská práva, se kterou se ztotožňuje i

Ústavní soud České republiky, je třeba přiměřenost lhůty určitého řízení posuzovat

komplexně podle okolností případu s přihlédnutím ke složitosti věci a k jednání

stěžovatele a orgánů projednávajících případ.“122 Konzistentnost tohoto právního

názoru dokládá fakt, že Ústavní soud i po 10 letech konstatoval, že: „Pokud jde

o přiměřenost délky řízení, nelze ji vyjádřit numericky, neboť je podmíněna objektivně

charakterem projednávané věci, a musí být zkoumána ve světle konkrétních okolností

případu, s přihlédnutím ke složitosti věci, chování obviněného a chování příslušných

orgánů.“123 Jedná se zde o spor v trestním řízení, domnívám se však, že se tato kritéria

mohou použít i na přiměřenost délky řízení v jiných věcech než trestních. Tato

domněnka vychází především z práva na rozhodnutí bez zbytečných průtahů v rámci

Listiny. Ústavní soud v tomto případě převzal určitá kritéria, jimiž začal poměřovat

přiměřenost délky řízení. Z výše uvedeného mám za to, že čl. 6 Úmluvy lze na řízení

o mezinárodní ochraně užít nepřímo, protože Ústavní soud na přiměřenost délky řízení

užívá doktríny ESLP. V rámci působnosti Listiny je tato doktrína rozšířena i na řízení,

na které se EULP neužije.

121 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 696/02.
122 Usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 6. 1996, sp. zn. IV. ÚS 154/96.
123 Nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2007, sp. zn. I. ÚS 603/06.
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3.3 Srovnání dosavadní právní úpravy s novou

Nová právní úprava lhůt v řízení o mezinárodní ochraně je daleko obsáhlejší než

Starší právní úprava. Obsahuje již přesné lhůty, do kdy je správní orgán povinen

rozhodnout. Důvodem novely byla potřeba transponování Procedurální směrnice,124

kterou se dosavadní právní úprava harmonizovala. V důvodové zprávě k novele zákona

o azylu zákonodárce tvrdí, že: „V jasně definovaných situacích může být lhůta

prodloužena až o 9 měsíců a žadatel o tomto prodloužení lhůty musí být informován.“125

Otázkou je, jak může být lhůta prodloužena, v jasně definovaných situacích, když

možnosti prodloužení v případě lhůt, které jsou stanoveny v § 27odst. 2, vycházejí

především z neurčitých právních pojmů. Jde o pojmy, kdy případy jsou věcně

nebo právně složité, či k prodloužení lhůty může dojít v případech kdy je současně

podán velký počet žádostí o udělení mezinárodní ochrany.

Je zřejmé, že toto nejsou jasně definované pojmy. Přesnost a jasnost, která by

tato ustanovení měla doprovázet už jen proto, že se jedná o 9 měsíců života žadatele,

se tu ponechává založené na neurčitých právních pojmech.

Neurčité právní pojmy je potřeba odlišovat od správního uvážení. S neurčitým

právním pojmem je spojena jistá úvaha správního orgánu, avšak charakter správního

uvážení nemá. Správním uvážením jsou zákonem umožněné postupy, kdy správní orgán

na základě zhodnocení skutkového a právního stavu věci samostatně vybírá jednu

ze dvou nebo více alternativ rozhodnutí.126 Oproti tomu definice neurčitých právních

pojmů je složitější. Dle judikatury „jejich definování obecně v právních předpisech

pro jejich povahu samu není vhodné, dokonce ani možné. Neurčité právní pojmy

zahrnují jevy nebo skutečnosti, které nelze úspěšně zcela přesně právně definovat; jejich

obsah a rozsah se může měnit, často bývá podmíněn časem a místem aplikace normy.

124 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních
pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (tzv. procedurální směrnice).
125 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 314/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, č. 314/2015 Dz. Bod. 79.
126 SKULOVÁ, Soňa. Správní uvážení: základní charakteristika a souvislosti pojmu. Brno: Masarykova
univerzita, 2003. Acta Universitatis Brunensis. ISBN 80-210-3237-5. str. 26.



- 51 -

Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat konkrétní

skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň

rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit, a to z toho hlediska, zda

posuzovanou věc lze do rámce vytvořeného rozsahem neurčitého pojmu zařadit“ 127

Správní orgán díky neurčitým právním pojmům dostává prostor k posouzení, zda

konkrétní případy patří do rozsahu neurčitého právního pojmu či nikoli. Důležitou

součástí je i uvedení některých charakteristických znaků neurčitého právního pojmu

přímo v zákoně, nebo v prováděcím předpise, dle kterých je postupováno. Správní

orgán ovšem má tendence si vykládat ustanovení zákona a judikaturu po svém, což

může přinášet značné problémy. Takovým příkladem může být například individuální

odůvodňování usnesení o prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí kdy, přesto že NSS

již rozhodl o tom, že musí docházet k individuálnímu odůvodňování, správní orgán

nedbal na závaznost tohoto rozhodnutí pro veškerá usnesení o prodloužení. V dalším

případě, ve kterém Ministerstvo rozhodovalo, Ministerstvo soudu tvrdilo, že dané

rozhodnutí je závazné pouze pro individuální případ,128 nikoli pro další případy

žádostí o udělení mezinárodní ochrany. Je tedy otázkou, zda nová úprava přinese

efektivnější řešení situace.

Novou právní úpravou se budu zabývat podrobněji, a poukážeme na její limity,

které mohou být v řízení problematické. Definice některých pojmů není zcela možná,

ale pokusíme se vymezit určité mantinely, nebo upozornit na jistá fakta, která by pohled

na konkrétní neurčité právní pojmy mohla pozměnit.

127 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 7. 2005, 5 Afs 151/2004.
128 ŠEJNOHA, Pavel, Jan JURÁNEK a Peter CHMELIAR. Praxe správních orgánů v cizineckých
věcech: Excesy i příklady dobré praxe. Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, 2014. str. 22.
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3.3.1 Šestiměsíční lhůta

Dle úpravy § 27 odst. 1 zákona o azylu Ministerstvo rozhodne ve věci

mezinárodní ochrany bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 6 měsíců a to ode dne

poskytnutí údajů k podané žádosti. Tato lhůta se užije i na případy, ve kterých nabylo

právní moci rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí, které bylo vydáno

Ministerstvem ve věci mezinárodní ochrany a o vrácení k novému projednání.129

Tento odstavec se použije na veškeré rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany.

Jsou zde obsaženy výjimky. Zákon stanovuje lhůtu pro rozhodnutí o zamítnutí žádosti

pro zjevnou nedůvodnost. Toto rozhodnutí lze vydat nejpozději do 30 dnů od podání

žádosti o udělení mezinárodní ochrany130. Kritéria, na základě kterých je žádost

vyhodnocena, jako zjevně nedůvodná jsou obsažena v § 16 zákona o azylu. Toto

ustanovení bylo novelou přemístěno z § 16 do § 27, a to především z důvodu

přehlednosti zákona.

Je zde vyjádřena potřeba naléhavosti, efektivnosti a hospodárnosti řízení, kterou

je ustanovení „bez zbytečného odkladu“. Spodní hranice lhůty není stanovena určitě,

zákonodárce používá pojem „bez zbytečného odkladu“ pro stanovení spodní hranice

lhůty, a teprve v následné větě limituje, do kdy je potřeba rozhodnout.

Běh 6 měsíční lhůty se váže na poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení

mezinárodní ochrany. Zákon o azylu tedy lhůtu pro rozhodnutí neváže na den zahájení

řízení. Samotným podání žádosti tedy dochází k zahájení řízení ve věci mezinárodní

ochrany, avšak ne k začátku běhu lhůt pro vydání rozhodnutí. Před začátkem běhu lhůty

musí být poskytnuty údaje k podané žádosti žadatelem. Dle § 10 odst. 1131 Ministerstvo

písemně a bez zbytečného odkladu vyzve žadatele, aby se dostavil k poskytnutí údajů

k podané žádosti. Až poskytnutím údajů dochází k běhu lhůt pro vydání rozhodnutí.

Opět je zde užit termín „bez zbytečného odkladu“, lepší variantou by bylo pevné

stanovení lhůty, jejímž následkem by byl počátek běhu lhůty pro rozhodnutí ve věci.

Protože i tato lhůta může být předmětem sporu.

129 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 27 odst.1.
130 Tamtéž. § 27 odst. 5.
131 Tamtéž. § 10 odst. 1.
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Lhůta bez zbytečného odkladu je obsažena i ve správním řádu a to v § 71 odst. 1

dle autorů komentáře Správního řádu: „Jde o základní lhůtu pro vydání rozhodnutí. SpŘ

obsahuje poměrně neurčitý pojem „bez zbytečného odkladu“. Ten je nutno vykládat

vždy individuálně, s ohledem a s přihlédnutím ke specifikům projednávané a řešené

věci. V praxi se většinou za lhůtu bez zbytečného odkladu považuje 5 až 7 dní. Jak je

ovšem konstatováno výše, mohou být případy, kdy i 5denní lhůta nemusí být považována

za řádnou lhůtu bez zbytečného odkladu.“132 Lhůta bez zbytečného odkladu by tedy

měla být v případě § 10 odst. 1 zákona o azylu, jednoznačné dána výše uvedeným,

kdy správní orgán má povinnost nejpozději do 7 dnů vyrozumět žadatele, aby

se dostavil k poskytnutí údajů. Časová mezera mezi podáním žádosti a poskytnutím

údajů bývá v řádu dnů.133 Reálně je tedy možné, aby doba trvání řízení o mezinárodní

ochraně byla o něco delší, než 6 měsíců.

Lhůta bez zbytečného odkladu dle § 27 zase spíše vyjadřuje naléhavost. Nelze

očekávat od Ministerstva, že by dokázalo v tak krátkém čase zjistit skutkový

stav a vydat rozhodnutí ve věci samé, vezmu-li v potaz, že se jedná

o řízení s mezinárodním prvkem, které je oproti běžnému řízení složitější. Domnívám

se, že by 30 denní lhůta mohla být i lhůtou „bez zbytečného odkladu“ pro toto

specifické řízení dle § 27 zákona o azylu. Vycházet budu ze Správního řádu

a samotného zákona o azylu. Komentář k správnímu řádu hovoří o tom, že: „zbytečný

odklad však může být v jednotlivých případech posuzován různě, a pro vydání

rozhodnutí je proto rozhodující spíše lhůta stanovená v odstavci 3, která činí obecně

(nestanoví-li správní řád nebo zvláštní zákony jinak) 30 dnů ode dne zahájení řízení.“134

Výše zmíněným docházím k názoru, že lhůta bez zbytečného odkladu má trvání něco

mezi 0-30 dny, která závisí na jednotlivých případech. V případě zákona o azylu by

se tato konstrukce mohla opřít o 30 denní lhůtu pro zamítnutí žádostí, které jsou zjevně

132 POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy
komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5 str. 350.
133 CHMELÍČKOVÁ, Nataša. Zákon o azylu. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář. ISBN
978-80-7552-479-9. str. 97.
134 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 71 [Lhůty pro vydání
rozhodnutí]. In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5.
vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2016, str. 396. ISBN 978-80-7400-607-4.
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nedůvodné.135 Argumentem a contrario by zjevně důvodné žádosti mohly být v této

lhůtě taktéž rozhodnuty.

3.3.2 Prodloužení zákonné lhůty

Současná lhůta pro vydání rozhodnutí dle § 27 zákona o azylu, může být

prodloužena, a to až o 9 měsíců. Prodloužit lhůtu lze, pokud jde o případy věcně, nebo

právně složité, je současně podán velký počet žádostí o udělení mezinárodní ochrany,

nebo žadatel o udělení mezinárodní ochrany neplní povinnosti podle tohoto zákona,

a proto nelze rozhodnout ve lhůtě podle odstavce 1.136

Z prvního odstavce je v druhém odstavci uveden výčet výjimek, u kterých může

být lhůta prodloužena až o 9 měsíců. Ustanovení písmen a) a b) obsahují opět neurčité

právní pojmy, ke kterým se zákonodárce v důvodové zprávě nevyjadřuje a nechává

výklad na správním orgánu.

A) Pojem věcná a právní složitost. Věcná a právní složitost je řešena judikaturou

ESLP. „Z judikatury plyne, že ESLP používá v zásadě tři stupně hodnocení složitosti

věci: věc nebyla (zvláště) složitá, věc vykazovala jistou míru složitosti, věc byla velmi

(zvláště, výjimečně) složitá.“137 Míra složitosti může být dána skutkovou, právní,

procesní, či věcnou stránkou věci.

Skutková složitost může být dána například nutností průběžně přehodnocovat

určité měnící se skutečnosti138, množstvím důkazů139, obtížností zjištění skutkového

stavu a shromáždění důkazů140, objemem spisového materiálu.141

135 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 27 odst. 5.
136 Tamtéž. § 27 odst. 2.
137 KMEC, Jiří. Kapitola XVI [Právo na spravedlivý proces (čl. 6 EÚLP)]. In: KMEC, Jiří, KOSAŘ,
David, KRATOCHVÍL, Jan, BOBEK, Michal. Evropská úmluva o lidských právech. 1.vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2012, ISBN 978-80-7400-365-3, str. 704.
138 Cambal proti České republice, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21. 2. 2006, č.
22771/04, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
139 Vrána proti České republice, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 30. 11. 2004, č.
70846/01, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
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Procesní složitost může být dána například množstvím vedlejších úkonů,

opakovaným upřesňováním, měněním a doplňováním podání účastníky142,

nedostatečným vymezením předmětu řízení ze strany žalobce, vazba řízení na jiné

řízení.143

Právní složitost případu souvisí se skutkovou a procesní složitostí. Mohou jimi

být výkladové obtíže spojené s přijatou novou právní úpravou144, či přijetí celé nové

právní úpravy, především té procesní právní úpravy.145 Právní složitost indikuje i fakt,

že příslušné orgány ve věci vyvozují protichůdné závěry. Příkladem může být rušení

rozsudku nižšího soudu vyšším, avšak to neospravedlňuje průtahy v řízení.

Z výše uvedeného je jasné, že správní orgán bude mít poměrně širokou škálu

možností, na kterých bude moci odůvodnit své rozhodnutí o prodloužení lhůty dle

písmene a). K tomu, aby jeho odůvodnění bylo právně relevantní, je podstatné, aby vedl

řádně spis a zapisoval vše, co v daném případě učinil za kroky vedoucí k rozhodnutí

ve věci. Spis a jeho vedení je upraveno v § 17 Správního řádu. Spis má být veden řádně,

dle komentovaného znění a judikatury146. „Chaoticky a nedbale vedený správní spis

může vést k možným spekulacím o účelové manipulaci se spisem, případně může dojít

ke ztrátě jeho součástí, což si vyžaduje rekonstrukci spisu.“147. Řádné vedení spisu

může být budoucím ukazatelem právě u právně a věcně složitých případů, u kterých je

potřeba prodloužení lhůty. V řádně vedeném spisu jsou vedeny veškeré úkony důležité

pro rozhodnutí, a také data provedení jednotlivých úkonů, což přispívá ke kontrole

140 Havlíčková proti České republice, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14. 2. 2006, č.
28009/03, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
141 Włoch proti Polsku, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 19. 10. 2000 č. 27785/95, In
HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
142 Patta proti České republice, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 18. 4. 2006, č.
12605/02, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
143 Bečvář a Bečvářová proti České republice, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 14.
12. 2004, č. 58358/00, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
144 Gonzalez Doria Duran de Quiroga proti Španělsku, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze
dne 28. 10. 2003, č. 59072/00, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
145 Heská proti České republice, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 23. 5. 2006, č.
43772/02, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
146 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2013, sp. zn. 6 As 81/2013.
147 POTĚŠIL, Lukáš. Správní řád: komentář. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. Beckovy
komentáře. ISBN 978-80-7400-598-5 str. 107.
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činnosti, či nečinnosti správního orgánu. Dalo by se říci, že je to důkazním materiálem

správního orgánu, kterým lze ospravedlnit prodloužení lhůty podle odst. 2 písmena a).

B) Je současně podán velký počet žádostí o udělení mezinárodní ochrany. Zde je

potřeba si uvědomit, že tato úprava je transponována ze směrnice148 z roku 2013. EU

při tvorbě této směrnice jistě nepomyslela na Českou republiku, jako na primární stát,

jenž by toto ustanovení mohl použít. „V EU27 bylo v roce 2012 evidováno 407 270

žádostí o udělení mezinárodní ochrany. Nejvíce žádostí bylo podáno ve Francii (96 075)

a Německu (88 110)“149. V České republice bylo evidováno v roce 2012 pouhých 753

žádostí o mezinárodní ochranu. K tomu, zda se jedná o velký počet žádostí, je potřeba

opět individuálního přístupu, který jistě bude závislý na počtu obyvatel jednotlivých

zemí, ekonomické síle, úřední rozvinutosti veřejné správy atd.

V rámci České republiky je zajímavá statistika vývoje počtu žádostí o azyl.

Od roku 1990 do konce roku 2015 bylo požádáno o azyl 94 894krát 150včetně

opakovaných žádostí. Nejvíce žádostí bylo podáno v roce 2001 a to 18 094151, poté byla

překonána desetitisícová hranice v roce 2003 konkrétně 11 400 žádostmi o udělení

azylu. OAMP vznikl právě z důvodu přehlcení systému a potřeby rychlého

a efektivního řešení situací z těchto let. Pro srovnání v České republice za rok 2015

podalo žádost o azyl 1525 žadatelů. Z výše uvedeného se domnívám, že ustanovení

odstavce 2. písmena b) není možno v současné době použít, protože počet žadatelů by

se musel blížit spíše k hranici desetitisíc či více, než současných dvou. Avšak až soudní

rozhodnutí zřejmě ukáží, kolik žadatelů o azyl odůvodňuje prodloužení lhůty o 9

měsíců.

Problém s tímto ustanovením nastává také v souvislosti s judikaturou ESLP.

Zákon zde odůvodňuje prodloužení lhůty přehlcením svého systému. Dle ESLP

argument toho, že příslušné orgány jsou přetíženy a zahlceny jsou irelevantní, protože

Úmluva v čl. 6 dle Evropského soud pro lidská práva obsahuje povinnost smluvně

148 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních
pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany.
149 STATISTIKA&MY – ROČNÍK 3 – 07–08/2013, str. 9.
150 Ministerstvo vnitra České republiky Odbor azylové a migrační politiky, Statistické zprávy o
mezinárodní ochraně dostupné na: http://www.mvcr.cz/soubor/cs-stat-prosinec-2015-1-pdf.aspx.
151 Tamtéž.

http://www.mvcr.cz/soubor/cs-stat-prosinec-2015-1-pdf.aspx
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vázaných států zorganizovat své „příslušné orgány“ tak, že budou práva podle čl. 6

Úmluvy garantována.152 Soud ovšem může v konkrétních případech přihlédnout

ke snaze státu o odstranění závadného stavu a porušení nekonstatovat.

C) Žadatel o udělení mezinárodní ochrany neplní povinnosti podle tohoto

zákona, a proto nelze rozhodnout ve lhůtě podle odstavce 1. Toto ustanovení je

sankčním mechanismem vůči osobě, která nemá zájem na rychlém průběhu řízení

o mezinárodní ochraně. Obecně se zde řídí základními principy správního práva.

Žadatel má povinnost poskytnout součinnost a poskytnout informace o své totožnosti.

Důležitou součástí je právě dostavení se na výzvu Ministerstva k poskytnutí údajů

k podané žádosti, kterým se podmiňuje začátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí.

Otázkou je, zda nedostavení se k poskytnutí údajů k podané žádosti může být důvodem

prodloužení lhůty pro rozhodnutí, když základní 6 měsíční lhůta pro vydání rozhodnutí

nezačala ani běžet.

Lhůta dle odst. 2 lze výjimečně prodloužit a to až o 3 měsíce, pokud je to

nezbytné pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.153 Správní orgán

postupuje v řízení o mezinárodní ochraně tak, aby byl zjištěn skutkový stav věci,

o němž nejsou důvodné pochybnosti.154V silách správního orgánu není zjistit stav věci

přesně a úplně, proto postačuje zjištění stavu bez důvodné pochybnosti. V rámci řízení

o mezinárodní ochraně, je míra zjištění tohoto stavu, oproti jiným správním řízení,

ztížena. Ztížení je především dáno důkazní nouzí, kdy jedním z hlavních kritérií

pro posouzení skutkového stavu věci je i pohovor s žadatelem o mezinárodní

ochranu.155 Opět zde není konstatováno, co se míní výjimečným případem. Správní

praxe teprve ukáže, co je tím míněno a jakého okruhu žadatelů se tato lhůta bude týkat.

Avšak ze Starší právní úpravy, správní praxe a judikatury vyplynul spor o výklad

ustanovení. NSS sice několikrát judikoval, že prodloužit lze pouze ve výjimečných

152 Např. Milasi proti Itálii, Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 25. 6. 1987, stížnost č.
10527/83, In HUDOC [právní informační systém]. Evropský soud pro lidská práva.
153 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. § 27 odst. 3.
154 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 2. 2004, sp. zn. 6 Azs 50/2003.
155 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 8. 2004, sp. zn. 4 Azs 152/2004.
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a řádně odůvodněných situací,156 ovšem ne vždy se to setkalo s pochopením, ze strany

Ministerstva.

Lhůta v řízení o mezinárodní ochraně výše zmíněným nemusí být konečná.

Dle § 26 zákona o azylu lze řízení přerušit, čímž se staví lhůty pro vydání rozhodnutí.157

Řízení lze přerušit ze tří důvodů, kterými jsou: neodstranění vad podání ve lhůtě,

nejdéle však na 14 dní, nemožnost žadatele se řízení zúčastnit ze zdravotních nebo

jiných závažných důvodů trvalejšího charakteru, nejdéle však na 90 dní, nebo z důvodu

dočasně nejisté situace v zemi původu. V případě přerušení řízení z důvodu dočasně

nejisté situace v zemi původu musí Ministerstvo rozhodnout nejpozději do 21 měsíců

ode dne poskytnutí údajů k žádosti.158

3.4. Shrnutí kapitoly

Problematika lhůt v řízení o mezinárodní ochraně, bude jistě palčivá

i v budoucnu. Toto řízení obsahuje zcela správně zvláštní lhůtu pro vydání rozhodnutí.

Důvodů je hned celá řada, jako například absence důkazů, nemožnost jejich ověření

přes orgány země původu, nutnost zajištění kvalitních informací o zemi původu,

či potřeba řádného odůvodnění rozhodnutí.159 Avšak při pohledu na spory, které byly

vedeny v rámci staré právní úpravy, správní orgán zavdává svým výkladem právních

norem a neurčitých právních pojmů k pochybnostem, zda nová právní úprava bude

dostatečnou. V rámci lhůt a jejich výkladu ve Starší právní úpravě, docházelo k velice

extenzivnímu až nezákonnému postupu správního orgánu. Ministerstvo velice

formalisticky vykládalo zákonné možnosti prodloužení lhůt, což vedlo v některých

případech až k nezákonné nečinnosti.

156 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, sp. zn. 1 Ans 19/2012.
157 CHMELÍČKOVÁ, Nataša. Zákon o azylu. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář. ISBN
978-80-7552-479-9. str. 94. V případě dočasně nejisté situace v zemi původu se lhůta nestaví.
158 Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů. § 27 odst. 6.
159 CHMELÍČKOVÁ, Nataša. Zákon o azylu. Praha: Wolters Kluwer, 2016. Praktický komentář. ISBN
978-80-7552-479-9. str. 96.
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Nová právní úpravy určila mantinely délky řízení, to ovšem neznamená,

že nemohou být překročeny. Tato právní úprava je dostatečnou úpravou pro většinu

zemí EU. V případě České republiky o tom lze silně pochybovat, bude potřeba ještě

mnoha soudních rozhodnutí, aby spis byl veden řádně a docházelo k řádnému

odůvodňování prodloužení lhůt a k vyjasnění neurčitých právních pojmů. Správní

orgán, dle předešlých zkušeností, se bude snažit zákonná ustanovení vykládat velice

extenzivně. Tento výklad nebude stát žadatele o azyl jen čas, který zde stráví v rámci

vyřízení jejich žádosti o mezinárodní ochranu, ale bude stát i stát spousty finančních

prostředků, které by mohly být užity jiným způsobem. Jde především o finanční

prostředky, které budou vynaloženy na soudní spory, ubytování, stravu a vůbec

dodržování určitých minimálních standardů po delší dobu, než je nutno. Kromě těchto

výdajů to přináší i zvýšené náklady na socializaci, kdy spousta lidí si v rámci řízení

o mezinárodní ochranu není schopna zajistit práci, kvůli nejisté budoucnosti, což může

vést k oslabení jejich pracovních návyků a morálky. Proto by mělo být řízení

rozhodováno co nejrychleji, nejefektivněji a s ohledem na zjištění materiální pravdy,

nejen na straně žadatele o mezinárodní ochranu, ale i ze strany státu. Tato legislativa

ovšem jde právě opačným směrem. Zákon také vůbec neřeší případy, ve kterých dojde

k přesažení maximální délky lhůty řízení. Kdyby zde byla fikce pozitivního rozhodnutí,

donutilo by to správní orgán do 18 měsíců rozhodnout, avšak jelikož se jedná pouze

o pořádkovou lhůtu, bude užito nejprve opatření proti nečinnosti a pak žaloba proti

nečinnosti, jelikož opatření proti nečinnosti je nefunkčním nástrojem v rámci řízení

o mezinárodní ochraně.
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4 Ochrana před nečinností v řízení o mezinárodní ochraně

V předešlé kapitole jsem hovořil o tom, co se pod pojmem nečinnost skrývá

a dopady nečinnosti na řízení o mezinárodní ochraně. Poukázal jsem na jednotlivé meze

neurčitých právních pojmů v § 27 zákona o azylu a v neposlední řadě zmínil

i judikaturu NSS. V případě, že dochází k nedůvodným průtahům v řízení, nebo

absolutní nečinnosti, existují zde instituty, které by měly zajistit ochranu před

nečinností. Těchto institutů je více, a mají vůči sobě subsidiární vztah. Tím je myšleno,

že je potřeba nejprve vyčerpat opatření proti nečinnosti dle ustanovení § 80 Správního

řádu. Až vyčerpáním tohoto prostředku ochrany, může být užito žaloby na ochranu proti

nečinnosti správního orgánu. Instituty je možné rozdělit na instituty, které jsou

preventivního charakteru a instituty kompenzačního charakteru.160 Preventivní instituty,

jak již název napovídá, mají poskytovat ochranu tak, aby k samotné nečinnosti

nedocházelo. Kompenzační mechanizmus je založen na porušení povinnosti vydat

rozhodnutí ve lhůtě, případně v přiměřené lhůtě a odpovědnosti za škodu tím vzniklou.

Takovým institutem může být žaloba na náhradu škody. Naopak preventivním

prostředkem je opatření proti nečinnosti.

Věnovat se budu institutům ochrany před nečinností především v rámci

řízení o mezinárodní ochraně. Mým záměrem bude posouzení jejich funkčnosti

a efektivity a zaměřím se na nedostatky, které tato ochrana obsahuje a nástin řešení dané

situace.

4.1 Opatření proti nečinnosti

Jedná se o primární prostředek ochrany před nečinností. Opatření

proti nečinnosti je zakotveno ve Správním řádu v § 80. Ačkoliv by se na první pohled

mohlo zdát, že se tento institut na řízení o mezinárodní ochraně neužije, tak tomu

tak není. Aplikace ustanovení § 80 Správního řádu na řízení o mezinárodní ochraně se

160 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 43.



- 61 -

lze domáhat přes § 9 zákona o azylu, nebo v některých případech přes ustanovení § 6

a § 177 Správního řádu. Komentář uvádí, že: „zásady uvedené v § 2 až 8 je třeba

aplikovat vždy, pokud zvláštní právní úprava neobsahuje úpravu jim odpovídající.“161

Zákon o azylu takovouto právní úpravu neobsahuje, tudíž se užije zásad Správního

řádu. Dle ustanovení § 80, se opatření proti nečinnosti užije obligatorně v případě,

kdy Ministerstvo nevydá rozhodnutí ve věci v zákonné lhůtě. Zákonem stanovenou

lhůtou je v rámci řízení o mezinárodní ochraně lhůta, která je stanovena zákonem

o azylu a to v ustanovení § 27. V případě staré právní úpravy dle ustanovení § 6 odst. 1

Správního řádu sem spadaly i případy, kde došlo k nevydání rozhodnutí ve lhůtě

přiměřené. Lhůtou přiměřenou se rozumí případy, ve kterých není stanovena pevná

zákonná lhůta.

V rámci řízení o mezinárodní ochraně je možné toto opatření užít i na případy,

kde má být rozhodnuto dle § 71 odst. 1, a to bez zbytečného odkladu. V případě

zákona o azylu je možno tohoto užít na případy dle ustanovení § 10 odst. 1, kdy by

Ministerstvo nevyzvalo bez zbytečného odkladu žadatele o udělení mezinárodní

ochrany k poskytnutí údajů k podané žádosti.

Kromě obligatorního nařízení opatření proti nečinnosti je zde možnost

i fakultativně nařídit toto opatření. Z čehož vyplývá, že se jedná o možnost, nikoli

povinnost ministra vnitra. Fakultativně opatření proti nečinnosti může nařídit ministr

vnitra, a to v případě, kdy je zjevné, že Ministerstvo nedodrží lhůtu, která byla

stanovena pro vydání rozhodnutí, nebo nebude řádně pokračováno v řízení. Po uplynutí

lhůt pro vydání rozhodnutí, může účastník podat žádost o uplatnění opatření

proti nečinnosti. Tato žádost se podává s náležitostmi dle § 45 Správního řádu

u nadřízeného správního orgánu. Nadřízený správní orgán je poté povinen rozhodnout

usnesením dle ustanovení § 80 odst. 6.

Ministr vnitra má několik možností jak zareagovat na nečinnost Ministerstva.

Rozhodnutí, který z nich užije je na správním uvážení. Ministr zde přihlédne k tomu,

161 POTĚŠIL, Lukáš. § 177 [Přesah § 2 až 8 nad rámec správního řádu a využití části čtvrté]. In:
POTĚŠIL, Lukáš, HEJČ, David, RIGEL, Filip, MAREK, David. Správní řád. 1. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2016,. ISBN 978-80-7400-598-5. str. 768.
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jaké řešení dané situace je nejrychlejší a nejvíce efektivní. Na základě toho se rozhoduje

pro užití jedné ze čtyř možností dle ustanovení § 80 odst. 4 Správního řádu.

První z možností je příkaz. Příkaz spočívá v tom, že ministr přikáže nečinnému

Ministerstvu, aby ve stanovené lhůtě učinil potřebná opatření ke zjednání nápravy, nebo

vydání rozhodnutí. Ve svém důsledku se jedná o nejmírnější prostředek nápravy dané

situace. Důležité je, že: „Lhůta k provedení nápravy či vydání rozhodnutí musí být

stanovena nadřízeným správním orgánem jako lhůta přiměřená s ohledem na okolnosti

každého konkrétního případu.“162 Příkaz navíc „reaguje na reálně nastalou nečinnost

správního orgánu [na rozdíl například od případu uvedeného v § 80 odst. 4 písm. d)

správního řádu].“163

Druhou možností skrývající se pod písmenem b) je atrakce. Atrakcí se rozumí,

že nadřízený správní orgán usnesením věc převezme a na místo nečinného správního

orgánu vydá rozhodnutí. Avšak k atrakci „je třeba přistupovat uvážlivě, neboť dochází

k posunu řádných a mimořádných opravných prostředků o jeden stupeň v hierarchii

správních orgánů a například u ústředních správních orgánů by tato varianta měla být

vyloučena.“164 V rámci řízení o mezinárodní ochraně je potřeba podotknout,

že odvolání, přezkumné řízení ani rozklad se na rozhodnutí ve věci mezinárodní

ochrany neužijí.165 Proto nedochází k posunu řádných a mimořádných opravných

prostředků. Není tedy možno zcela vyloučit užití tohoto opatření proti nečinnosti

na řízení. Otázkou je to, jak moc vhodná, potřebná a hospodárná atrakce je.

Delegace je třetí možností, jak řešit nečinnost správního orgánu. Jedná se

o případy, kdy „nadřízený správní orgán a usnesením pověří jiný správní orgán

ve svém správním obvodu vedením řízení.“166 Jde tedy o změnu místní příslušnosti,

162 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 81.
163 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 12. 2012, sp. zn. 2 Ans 14/2012.
164 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 80 [Opatření proti nečinnosti].
In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-607-4. str. 451.
165 Zákon o azylu č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 9.
166 JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. § 80 [Opatření proti nečinnosti].
In: JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára, BOHADLO, David. Správní řád. 5. vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2016, ISBN 978-80-7400-607-4. str. 454.
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věcná příslušnost zde musí být zachována. Místně příslušným v řízení o mezinárodní

ochraně je Ministerstvo, které je jediným správním orgánem v celé České republice.

Z tohoto důvodu není možné užít tohoto institutu v řízení o mezinárodní ochraně.

Poslední z možností je usnesením prodloužit zákonnou lhůtu neboli prolongace.

Tuto možnost je možné užít při splnění dvou podmínek. První z nich je, že zde existuje

důvodný předpoklad, že správní orgán v prodloužené lhůtě ve věci vydá rozhodnutí.

Druhou je, že takový postup je pro účastníky výhodnější. K prodloužení lhůty dochází

především v případech, ve kterých bylo učiněno již mnoho procesních úkonů a jedná

se o složitý případ. Podmínkou pro prodloužení lhůty je, že doposud neuplynula lhůta

pro vydání rozhodnutí v řízení.167 Zajímavou otázkou je i to, zda lhůta dle § 27 zákona

o azylu může být prodloužena dle ustanovení § 80 odst. 4 písm. d) Správního řádu.

Mám za to, že prodloužena být nemůže. Uvedené ustanovení Správního řádu

se primárně vztahuje na § 71 Správního řádu168 a dle mého názoru má v některých

případech zmírnit tvrdost ustanovení § 71. odst. 3. Řízení o mezinárodní ochraně

obsahuje vlastní lhůty v § 27. V případě, že by toto ustanovení obsahovalo pouze lhůtu,

kterou by nebylo možno prodloužit, tak dle mého názoru je na řízení o mezinárodní

ochraně možno užít opatření proti nečinnosti § 80 odst. 4 písm. d). Ustanovení § 27

zákona o azylu ovšem obsahuje ve vztahu k § 71 Správního řádu speciální úpravu.

V ustanovení § 27 zákona o azylu je ve své podstatě § 80 odst. 4 písm. d) jíž obsažen,

a to zmiňovanou možností zmírnit tvrdost lhůty jejím prodloužením. Užití tohoto

institutu na řízení o mezinárodní ochraně vylučuje i fakt, že než bude nadřízený správní

orgán rozhodovat o opatření proti nečinnosti, bude lhůta již několikrát prodloužena,

čímž bude dokázána neexistence důvodného předpokladu, že by správní

orgán v prodloužené lhůtě vydal rozhodnutí, tudíž nebude splněna základní podmínka

pro vydání tohoto druhu opatření.

167 VEDRAL, Josef. 500: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012. ISBN 978-
80-7273-166-4. str. 700.
168 „přitom přihlíží ke lhůtám uvedeným v § 71 odst. 3.“ Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění
pozdějších předpisů § 80.
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V rámci řízení o mezinárodní ochraně se opatření proti nečinnosti

využívá, z důvodů vyskytující se nečinnosti Ministerstva. Žádost169 podává účastník

řízení ministrovi vnitra. V případě, který jsem uvedl, ovšem ministr vnitra na žádost

nereagoval170, nejednalo se o jediný případ, na který nebylo reagováno, jak vyplývá

ze zprávy veřejného ochránce práv.171 Proto po 30 dnech172 účastník řízení může podat

žalobu k Městskému soudu v Praze173. Toto bezvýsledné podání žádosti se tedy v našem

případě stalo jakýmsi dalším zdržovacím mechanismem, který jen prodlužuje řízení,

protože žaloba na nečinnost může být podána až vyčerpáním prostředku dle ustanovení

§ 80 Správního řádu. Dále je potřeba si uvědomit, že právní úprava § 80 Správního řádu

není plně vyhovující v rámci řízení o mezinárodní ochraně. I kdyby ministr vnitra

se snažil s danou věcí něco učinit, tak nemůže užít ustanovení dle § 80 odst. 4 písm. c)
174 ani d), protože delegace nepřichází v úvahu z důvodu, že věcně příslušný je pouze

jediný správní úřad, prolongovat není v řízení o mezinárodní ochraně možné z důvodu

nesplnění důvodného předpokladu, který je základní podmínkou, tudíž jedinými

možnostmi je buď přikázat, nebo atrahovat. Z důvodů výše uvedených, jakými jsou

nereagování ministra vnitra na žádost a omezená možnost provedení opatření proti

nečinnosti, mám tedy za to, že v rámci řízení o mezinárodní ochraně, je opatření proti

nečinnosti, neefektivním nástrojem ochrany před nečinností.

169 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 76.
170 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 8. 2011, sp. zn. 7 Ans 6/2011, Příloha č. 1 zpráva
veřejného ochránce práv.
171 Příloha č. 1 zpráva veřejného ochránce práv str. 3.
172 Na žádost o opatření proti nečinnosti se vztahuje ustanovení § 71 odst. 3. správního řádu.
173 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 7 odst. 2.
174 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. 8 Ans 2/2012, bod 41.
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4.2 Žaloba na ochranu proti nečinnosti

Žaloba na ochranu proti nečinnosti je upravena v Soudním řádu

správním v ustanovení § 79 až § 81. V rámci právního řádu se jedná o institut, který byl

zaveden až v roce 2003. Do té doby problematiku nečinnosti řešil Ústavní soud v rámci

jiného zásahu 175ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy. Nečinností mnohdy docházelo

a dochází k porušování základních práv a svobod. Především se pak jedná o práva

v hlavě páté a to čl. 38 odst. 2 Listiny, čímž je právo na projednání věci bez zbytečných

průtahů. Vložením tohoto institutu do soudního řádu správního, došlo k naplnění

potřeby kontroly veřejné správy mocí soudní. Je potřeba podotknout, že tato žaloba je

subsidiární.176 Subsidiaritu lze spatřovat ve dvou rovinách.

První z nich je, že je možné využít žaloby na ochranu před nečinností

až po vyčerpání procesního prostředku ochrany proti nečinnosti ve správním řádu

dle § 80 odst. 3 Správního řádu, jak NSS ve svém rozhodnutí 177judikoval. NSS tímto

rozhodnutím vyjádřil, že veřejná správa by primárně měla ochranu a kontrolu

před nečinností provádět sama, až když tento mechanismus selže, je možno se obrátit

na správní soudnictví.

Druhou rovinu subsidiarity lze spatřovat ve vztahu k žalobě proti rozhodnutí

správního orgánu.178 Žalobu na ochranu proti nečinnosti lze užít jen v případě,

kdy nelze užít žaloby proti rozhodnutí správního orgánu, protože se jedná o jednu

z modalit obecné správní žaloby.179

Dle důvodové zprávy je cílem žaloby na ochranu před nečinností ochrana

subjektivních veřejných práv fyzických a právnických osob.180 Tato ochrana je

175 Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 696/02.
176 JEMELKA, Luboš, PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK, Pavel, ZAVŘELOVÁ, Jitka, BOHADLO,
David, ŠURÁNEK, Petr. Soudní řád správní. 1. vydání. Nakladatelství C. H. Beck, 2013, § 79. ISBN
978-80-7400-498-8, str. 659.
177 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 7 Ans 1/2007
178 JEMELKA, Luboš, PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK, Pavel, ZAVŘELOVÁ, Jitka, BOHADLO,
David, ŠURÁNEK, Petr. Soudní řád správní. 1. vydání. Nakladatelství C. H. Beck, 2013, § 79. ISBN
978-80-7400-498-8, str. 659.
179 POMAHAČ, Richard. Modality obecné správní žaloby. Justiční praxe. 2002, 100-107. ISSN 1211-
0825.
180 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní, č. 150/2002 Dz.
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poskytována pouze u nejzávažnějších případů nečinnosti. Jedná se pouze o dva typy

nečinnosti, ovšem u obou je potřeba, aby správní orgán měl povinnost vydat rozhodnutí,

či osvědčení.

Prvním typem nečinnosti je přímá nečinnost správního orgánu. Přímá nečinnost

může mít několik důvodů. Prvním z nich je tvrzení orgánu veřejné správy, že je

absolutně nekompetentní.181 Druhým důvodem může být, že například nedojde k vydání

rozhodnutí určitou formou, jež je stanovena zákonem. Přímá nečinnost může

spočívat i v bezdůvodném odložení, nebo zastavení řízení.

Druhým typem jsou dle K. Frumarové neodůvodněné průtahy „v jejichž

důsledku věc není vyřízena v zákonem stanovené lhůtě.“182 Ochrana před nečinností

se vztahuje pouze na řízení, ve kterých má být vydáno rozhodnutí. Pojem rozhodnutí je

definován v ustanovení § 67 Správního řádu. Komentář hovoří o tom, že: „Rozhodnutím

správní orgán v určité věci zakládá, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě

určené osoby (nebo osob) nebo v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva

nebo povinnosti má anebo nemá.“183 Žaloba na nečinnost může být podána tedy pouze

na vydání rozhodnutí ve věci samé, nikoli na případy například vydání usnesení,

která jsou pouze rozhodnutí při vedení řízení. Aktivně legitimována je tedy jen osoba,

která je nositelem veřejného subjektivního práva na vydání rozhodnutí ve věci

nebo osvědčení.

V rámci řízení o mezinárodní ochraně tento prostředek lze využít poté, co bylo

bezvýsledně užito opatření proti nečinnosti adresované ministrovi vnitra, kterým

došlo k upozornění na nečinnost Ministerstva. K žalobě na nečinnost je aktivně

legitimován žadatel o mezinárodní ochranu, o jehož žádosti ve věci má být rozhodnuto.

Žaloba se podává k Městskému soudu v Praze184. Specifikem tohoto řízení je,

že se žaloba projednává přednostně na základě § 56 odst. 3, petit žaloby obsahuje

povinnost, do kdy je Ministerstvo povinno vydat rozhodnutí ve věci. K řízení

181 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 112.
182 Tamtéž. str. 112.
183 VEDRAL, Josef. Správní řád: komentář. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: BOVA POLYGON, 2012.
ISBN 978-80-7273-166-4. str. 599.
184 Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, § 7 odst. 2.
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před soudem mnohdy nakonec nedojde, protože Ministerstvo při shromažďování

podkladů k žalobě zjistí, že má dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí ve věci

a rozhodne, kvůli čemuž soud žalobu usnesením zamítne, protože důvody pro které byla

podána, pominuly.185 Problémovou může být lhůta k podání žaloby na nečinnost.

Podání je nutno podat do jednoho roku od uplynutí lhůty stanovené v zákoně pro vydání

rozhodnutí, nebo posledního provedeného úkonu účastníkem, či správním

orgánem v řízení. Komentář hovoří o tom, že: „Jednoroční lhůta podle § 80 odst. 1 je

lhůtou objektivní, přičemž zmeškání této lhůty nelze prominout.“186 V řízení

o mezinárodní ochraně by dle mého přesvědčení k promlčení této lhůty nemělo

docházet, a to hned z několika důvodů. Prvním z nich je závažnost tohoto řízení. Jedná

se o řízení, které je, v některých případech, otázkou života a smrti. Ztráta možnosti

podání této žaloby by dále mohla mít za důsledek setrvání v řízení o mezinárodní

ochraně i několik let, a s ohledem na jistotu účastníka o své budoucnosti, integraci,

společenskému postavení, rodině a dalším skutečnostem je velice důležité tomuto stavu

předcházet. V neposlední řadě je pro účastníky řízení velice obtížné se orientovat

v řízení, když jsou bez prostředků a nemohou si zajistit právní pomoc, vezmu-li v potaz

i cizí jazyk, je to téměř nemožné. Proto je potřeba přihlédnout v tomto ohledu

i k případným následkům, jakými např. je promlčení lhůty pro podání žaloby na

nečinnost.

V případě, že správní soud shledá žalobu na nečinnost důvodnou, tak ve svém

rozsudku uloží Ministerstvu vydat rozhodnutí. Soud není ovšem oprávněn stanovit

konkrétní obsah rozhodnutí.187 Povinnou součástí rozsudku je výrok o lhůtě k vydání

rozhodnutí „Soud správnímu orgánu stanoví, s ohledem ke všem okolnostem a složitosti

případu, přiměřenou lhůtu, která však nemůže být delší, než kterou určuje zvláštní

zákon. Pokud zvláštní zákon žádnou lhůtu pro vydání rozhodnutí nestanovuje, soud

185 Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2007, sp. zn. 9 Ca 71/2006.
186 VETEŠNÍK, Pavel. § 80 [Lhůta pro podání žaloby a její náležitosti]. In: JEMELKA, Luboš,
PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK, Pavel, ZAVŘELOVÁ, Jitka, BOHADLO, David, ŠURÁNEK, Petr.
Soudní řád správní. 1.vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-498-8, str. 681.
187 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2004, sp. zn. 7 Afs 33/2003.
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za splnění již zmíněných kritérií stanoví lhůtu přiměřenou.“188. Proti pravomocnému

rozsudku Městského soudu v Praze, může Ministerstvo podat kasační stížnost k NSS.

Kasační stížnost podána Ministerstvem nemění nic na tom189, že Ministerstvo má

povinnost vydat rozhodnutí ve věci ve lhůtě, kterou stanovil Městský soud v Praze.

4.3 Žaloba na náhradu škody

Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci je dalším možným

nástrojem, který lze užít v rámci nečinnosti správního orgánu. Od předešlých nástrojů

ochrany před nečinností je zde několik rozdílů. Účelem je nahrazení škody, příp.

nemajetkové újmy, která vznikla v důsledku nezákonné nečinnosti. Předešlé instituty

ochrany před nečinností měly za účel spíš předcházení samotné nečinnosti či odstranění

stavu nečinnosti. Institut odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci

má tedy především funkci kompenzační. Lze zde zvažovat i případnou funkci

preventivní, ke které může dojít v případě, že by finanční náhrada vyplacená státem

dosáhla takové hodnoty, jež by byla hodna předcházení. Preventivní funkce je posílena

i jiným institutem, a to prostřednictvím regresivních úhrad.

Právní základ úpravy odpovědnosti za škodu lze nalézt v Listině. Jedná se

o ustanovení čl. 36 odst. 3, které stanovuje, že: „Každý má právo na náhradu škody

způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu

veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem.“190 Toto ustanovení je dále

provedeno Zákonem o odpovědnosti za škodu. Práva na náhradu škody se lze

domáhat v rámci zákonné úpravy. Zda se lze domáhat tohoto práva na základě přímé

aplikace Listiny je spornou otázkou. „Dosavadní judikatura Nejvyššího soudu k této

188 VETEŠNÍK, Pavel. § 81 [Rozsudek]. In: JEMELKA, Luboš, PODHRÁZKÝ, Milan, VETEŠNÍK,
Pavel, ZAVŘELOVÁ, Jitka, BOHADLO, David, ŠURÁNEK, Petr. Soudní řád správní. 1.vydání. Praha:
Nakladatelství C. H. Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-498-8, str. 688.
189 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 130.
190 Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH
PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV
A SVOBOD, čl. 36. odst. 3.
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možnosti zaujímá negativní stanovisko“191, z toho vyplývá, že se nelze domáhat.

Oproti tomu má opačný názor Ústavní soud ve své judikatuře.

Odpovědnost dle Zákona o odpovědnosti za škodu, je založena na absolutní

objektivní odpovědnosti.192 Z toho, že se jedná o absolutní odpovědnost, vyplývá,

že „jsou-li splněny podmínky odpovědnosti, nedává zákon státu (územnímu celku)

možnost odpovědnosti se zprostit.“193 Objektivitu této odpovědnosti lze spatřovat v tom,

že není potřeba zavinění na straně jednajícího.

Aby mohlo dojít k náhradě škody dle Zákona o odpovědnosti za škodu, je

zapotřebí splnění určitých podmínek. Nestačí tedy jen absolutní objektivní odpovědnost.

Je zapotřebí, aby se jednalo o nezákonné rozhodnutí, či nesprávný úřední postup, dále

aby došlo ke vzniku škody, či nemajetkové újmě a příčinné souvislosti mezi vydáním

nezákonného rozhodnutí či nesprávným úředním postupem a vznikem škody

či nemajetkové újmy. Je potřeba, aby tyto podmínky byly splněny kumulativně.

Subjektem, který je odpovědný za nesprávný úřední postup, je v rámci řízení

o mezinárodní ochraně Ministerstvo. Jedná se o státní orgán, u kterého odpovídá

za škodu stát. Je potřeba podotknout, že ne na všechna rozhodnutí Ministerstva je

možno užít Zákona o odpovědnosti za škodu. Musí se jednat o takový postup

Ministerstva, kterým je „postup v rámci výkonu jim svěřené veřejné moci, tedy

z pohledu veřejné správy se musí jednat o její vrchnostenský výkon.“194

191 VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. 3.vydání. Nakladatelství C. H. Beck,
2012, § 1. ISBN 978-80-7400-427-8, str. 2.
192 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 438.
193 VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. 3.vydání. Nakladatelství C. H. Beck,
2012, § 2. ISBN 978-80-7400-427-8.
194 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 233.



- 70 -

4.3.1 Nesprávný úřední postup

Jedná se o první podmínku, jež musí být splněna, aby mohlo dojít k náhradě

škody, či nemajetkové újmy. Nesprávný úřední postup je v rámci Zákona

o odpovědnosti za škodu alespoň částečně definován v ustanovení § 13 odst. 1, kde je

stanoveno že: „Nesprávným úředním postupem je také porušení povinnosti učinit úkon

nebo vydat rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě. Nestanoví-li zákon pro provedení

úkonu nebo vydání rozhodnutí žádnou lhůtu, považuje se za nesprávný úřední postup

rovněž porušení povinnosti učinit úkon nebo vydat rozhodnutí v přiměřené lhůtě.“

Nutno podotknout, že zákonodárce tento pojem nedefinoval přesně, protože „výstižnou

definici nesprávného úředního postupu nelze pro jeho mnohotvárnost podat.“195

a zároveň si tím nechal „zadní vrátka“ pro subsumování pod pojem „nesprávný“ další

možnosti úředních variant nesprávného úředního postupu. Pro téma této diplomové

práce je důležitým pojmem nevydání rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, případně

ve lhůtě přiměřené.

Opět je zde uveden pojem přiměřené lhůty. Tento pojem je nutno

vykládat v souladu s judikaturou ESLP. Nejvyšší soud došel k závěru, že: „S využitím

závěrů obsažených v rozhodnutích Evropského soudu počítal evidentně i sám

zákonodárce při přijímání nové vnitrostátní právní úpravy. Dokladem toho je zejména

časová souvislost přijetí vnitrostátní právní úpravy a další nezpochybnitelné indicie.“196

Touto indicií může být poznámka 8a s odkazem na čl. 5 a 6 Úmluvy. Důvodová zpráva

se k tomuto vyjadřuje takto: „Účel tohoto odkazu je dvojí: jednak poukázat na to,

že se hodnocení přiměřenosti délky řízení či rozhodování řídí kritérii, která ve své

judikatuře dovodil mezinárodní soud Úmluvu aplikující, jednak upozornit na to,

že v souladu s touto judikaturou na poli článku 6 odst. 1 Úmluvy je rozhodující

především celková délka řízení. Návrh směřuje k poskytování náhrady za nepřiměřené

celkové délky řízení, nikoli primárně k odškodňování za jednotlivé průtahy v řízení“197

195 VOJTEK, Petr. § 13 [Nesprávný úřední postup státu]. In: VOJTEK, Petr. Odpovědnost za škodu při
výkonu veřejné moci. 2. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2007, str. 92. ISBN 978-80-7179-644-
2.
196 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010 -I.
197 Vláda: Důvodová zpráva k zákonu č. 160/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním
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Z výše uvedeného tedy vyplývá, že k posouzení přiměřenosti či nepřiměřenosti délky

řízení se v řízení o náhradě škody za nesprávný úřední postup použije judikatura ESLP,

kterou jsem v předešlé kapitole rozebíral. Ta bude užita i na řízení o mezinárodní

ochraně, protože zákonodárce díky výkladu pojmu přiměřená a odkazu na judikaturu

rozšířil působnost judikatury ESLP i na jiná řízení, než ke kterým je primárně dle

čl. 6. Úmluvy určen, a to na řízení dle ustanovení § 5 Zákona o odpovědnosti za škodu.

Pro úplnost je potřeba ještě zmínit rozdíl mezi průtahem a nepřiměřenou délkou řízení,

který zákonodárce již nedefinoval. V tomto případě Nejvyšší soud konstatoval,

že: „Průtahy v řízení jsou jevem, kdy soud (či jiný státní orgán) nekoná v zákonem

stanovené či přiměřené době, a jde tedy zpravidla (nikoliv však vždy) o příčinu

nepřiměřené délky řízení. K porušení práva na přiměřenou délku řízení však dochází

tehdy, jestliže řízení trvá nepřiměřeně dlouhou dobu, a to bez ohledu na to, zda v daném

případě byly zaznamenány průtahy ze strany příslušného orgánu. Jinými slovy řečeno,

k porušení práva na přiměřenou délku řízení může dojít i tehdy, nedošlo-li v řízení

k průtahům, a naopak, i když k průtahům v řízení došlo, nemusí se vždy jednat

o porušení práva na přiměřenou délku řízení, jestliže řízení jako celek odpovídá dobou

svého trvání času, v němž je možné uzavření řízení zpravidla očekávat.“ 198

Pro určení přiměřené lhůty je třeba jasně určit počátek a konec řízení. Tato

problematika je více rozebrána v podkapitole 3.1.1 Počátek a konec běhu lhůt.

K hodnocení přiměřenosti řízení se užijí kritéria složitosti případu, chování

poškozeného, postup příslušných orgánů veřejné moci, význam předmětu řízení

pro poškozeného. Toto je více rozepsáno v podkapitole 3.1.2. Přiměřená lhůta.

Podstatou odpovědnosti za nesprávný úřední postup Ministerstva v rámci této

práce, a s tím spojeného řízení o mezinárodní ochraně je nezákonná nečinnost, která

spočívá v nevydání rozhodnutí ve věci v zákonem stanovené lhůtě, případně ve lhůtě

přiměřené. K průtahům v konkrétních případech jistě dochází, především nevydáním

rozhodnutí ve lhůtě, ani ve lhůtě přiměřeně prodloužené. Zajímavé je, že k porušení

postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský
řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, č. 160/2006 Dz.
198 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010 -I.
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práva na přiměřenou délku řízení může dojít i bez průtahů v tomto řízení. V konkrétním

případě to znamená, že skutkově jednoduchý případ žádosti o mezinárodní ochranu,

ve kterém je běžně vydáno rozhodnutí do dvou měsíců, bude trvat například šest

měsíců. Toto je možno klasifikovat jako porušení práva na rozhodnutí v přiměřené

lhůtě. K tomuto porušení nebude potřeba ani průtahů ze strany Ministerstva, které má

ze zákona šestiměsíční lhůtu pro vydání rozhodnutí ve věci. Stejně tak se porušení

práva na rozhodnutí v přiměřené lhůtě lze domáhat v případech prodloužení lhůt o 9

měsíců případně další 3 měsíce dle ustanovení § 27 odst. 2 a 3 zákona o azylu.

V souhrnu bude postup Ministerstva nesprávným úředním postupem v případech,

kdy „doba jeho průběhu neodpovídá složitosti, skutkové a právní náročnosti dané věci,

a kdy délka řízení či jiného konání tkví v příčinách mající původ na straně příslušného

orgánu, přičemž není podstatné, zda průtahy (nečinnost) mají původ subjektivní

(neodpovědný, liknavý přístup úřední osoby), či objektivní (nedostatečné personální

či materiální vybavení orgánu)“199

4.3.2. Vznik škody či nemajetkové újmy

Nedílnou součástí toho, aby nárok na náhradu škody za nesprávný úřední postup

byl úspěšný, je potřeba prokázání vzniku škody či nemajetkové újmy. Škoda není

zákonem o odpovědnosti blíže definována, proto je potřeba vycházet ze zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pozdějších znění (dále jen „Občanský zákoník“)

a to ustanovení § 2952. Škodou se rozumí skutečná škoda a ušlý zisk. Dle

ustanovení § 2894 odst. 1 je škodou majetková újma.200 Nemajetková je dána negativní

definicí, což znamená, že se jedná o újmu, jež není majetkovou újmou.201 V případě,

že budou splněny podmínky pro poskytnutí přiměřeného zadostiučinění nemajetkové

újmy, se nemajetková újma poskytne a to bez ohledu na vzniklou škodu. Náhrada

nemajetkové újmy je tudíž nezávislá na náhradě škody.

199 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 246.
200 LAVICKÝ, Petr. Občanský zákoník: komentář. Praha: C.H. Beck, 2015. Velké komentáře. ISBN 978-
80-7400-529-9. str. 1499.
201 Tamtéž.
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K náhradě škody dochází tehdy, kdy nesprávný úřední postup měl za následek

dopad do majetkové sféry poškozeného. Na rozdíl od nemajetkové újmy to nebývá

pravidelným následkem nesprávného úředního postupu. Poškozený musí prokázat,

že došlo v důsledku nesprávného úředního postupu ke skutečné škodě, nebo ušlému

zisku. Skutečnou škodou se rozumí zmenšení jeho majetku. Majetkem je dle ustanovení

§ 495 Občanského zákoníku vše, co osobě patří. Ušlým ziskem se rozumí to,

že v důsledku nesprávného úředního postupu nedošlo k rozmnožení majetku

poškozeného, které bylo důvodně očekáváno s ohledem na pravidelný běh věcí202. Dále

je třeba konstatovat, že: „V případě vzniku odpovědnosti státu za škodu je poškozený

povinen prokázat, že mu vznikla škoda v příčinné souvislosti s nezákonným

rozhodnutím, případně nesprávným úředním postupem“.203 V souvislosti škody

s nečinností, nebo průtahy je tak potřeba prokázání dopadu nečinnosti, nebo průtahů

do majetkové sféry poškozeného.204

Oproti tomu je náhrada nemajetkové újmy nesprávným úředním postupem

určována jiným způsobem a to dle ustanovení § 31a odst. 3 Zákona o odpovědnosti

za škodu. Výše přiměřeného zadostiučinění se stanoví s přihlédnutím ke konkrétním

okolnostem případu, zejména k celkové délce řízení, složitosti řízení, jednání

poškozeného, postupu orgánů veřejné moci během řízení, významu předmětu řízení

pro poškozeného. Tato kritéria se nápadně podobají těm, jež ESLP používá ke zjištění

přiměřené délky v řízení.

V rámci řízení o mezinárodní ochraně je důležité říci, že stanovisko205, kterým

Nejvyšší soud sjednotil praxi ohledně poskytování přiměřeného náhrady za vzniklou

nemajetkovou újmu, se na řízení o mezinárodní ochrany nevztahuje. Proto vodítka,

která ve stanovisku, týkající se přiměřené délky řízení, způsob výpočtu výše

přiměřeného zadostiučinění, nebo „principu presumpce vzniku nemajetkové újmy

z nepřiměřeně dlouhé délky řízení“206 nelze užít. Neaplikovatelnost stanoviska na řízení

202 Stanovisko Nejvyššího soudu ČSSR ze dne 18.11.1970, sp. zn. Cpj 87/70.
203 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 344/2014.
204 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 248.
205 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010.
206 SLOVÁČEK, David. Újma z vleklého správního řízení. Právní rozhledy. 2016, č. 5, str. 173-176
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o mezinárodní ochraně vyjádřil Nejvyšší soud v rozsudku,207 ve kterém se zabýval

nepřiměřenou délkou řízení a přiznáním náhrady nemajetkové újmy. Dle Nejvyššího

soudu se stanovisko208 užije na řízení tykající se čl. 38. Listiny, tedy jen na soudní

řízení, a na řízení, která spadají do čl. 6. odst. 1 EULP. V případě řízení o mezinárodní

ochraně tak dle Nejvyššího soudu právo na přiměřenou délku řízení neexistuje209,

proto nelze aplikovat § 13 odst. 1 věty třetí Zákona o odpovědnosti za škodu. Nejvyšší

soud ovšem dodává, že na správní řízení lze aplikovat větu druhou § 13 odst. 1 Zákona

o odpovědnosti za škodu.210

Závěrem je, že v případě žaloby na náhradu nemajetkové újmy za nepřiměřeně

dlouhé řízení v řízení o mezinárodní ochraně, bude žalobce, tedy žadatel, nucen

„prokázat jak vznik újmy, tak příčinnou souvislost mezi průtahy a vznikem újmy.“211

Právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě se řízení o mezinárodní ochraně netýká, takže

soudy mají rozhodovat pouze o jednotlivých průtazích proto „v úvahu tak připadá

pouze částečná finanční kompenzace za určité dílčí nedodržení lhůt.“212 Dle mého

přesvědčení se ovšem právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě na řízení o mezinárodní

ochraně užije, a to z důvodu Listiny EU, kterou soud vůbec nevzal v potaz. Kromě toho

má tento rozsudek více nejasností, jedná se například o výklad Listiny, konkrétně

ustanovení čl. 38 odst. 2, kde Nejvyšší soud konstatoval, že se tento článek užije jen

na řízení před soudem. Toto tvrzení je ovšem v rozporu s judikaturou Ústavního

soudu213 a odbornou literaturou.214

Z výše uvedeného tvrzení také vychází konstatování Nejvyššího soudu, že věta

třetí § 13 odst. 1 Zákona o odpovědnosti za škodu je lex specialis vůči větě druhé.

Nejvyšší soud má za to, že správní řízení není posuzováno z pohledu přiměřenosti délky

řízení jako celku. Dle D. Slováčka „Argumentací ad absurdum bychom při následování

výkladu Nejvyššího soudu totiž dospěli k závěru, že z hlediska správnosti úředního

207 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 344/2014.
208 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010.
209 Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 9. 2015, sp. zn. 30 Cdo 344/2014.
210 Tamtéž.
211 Tamtéž.
212 SLOVÁČEK, David. Újma z vleklého správního řízení. Právní rozhledy. 2016, č. 5, str. 173-176
213 Např. Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 696/02.
214 Např. SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý
proces a české správní řízení. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-676-1 str. 111.
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postupu je v pořádku, pokud správní orgány vedou standardní správní řízení řadu let

(díky tzv. procesnímu ping-pongu, nesmyslnému postupování věcí z hlediska

příslušnosti, nesmyslnému, avšak formálně bezvadnému přerušení řízení apod.), pokud

dodrží dílčí lhůty pro své dílčí úkony. Takové případy přitom nejsou ojedinělé.“215

4.3.3. Kauzální nexus

Ke vzniku odpovědnosti za nesprávný úřední postup je potřeba prokázání

příčinné souvislosti mezi vzniklou škodou, případně nemajetkovou újmou

a nesprávným úředním postupem. Musí zde dojít k prokázání toho, že škoda

či nemajetková újma vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu.

Tato otázka je řešena pouze v konkrétních souvislostech, protože se jedná

o otázku skutkovou, nikoli právní. Je potřeba škodu, případně újmu zkoumat izolovaně,

a to z hlediska jejích příčin. Zkoumá se, zda daný jev škodu, nebo újmu vyvolal.

V případě, že se prokáže, že nesprávným úředním postupem došlo ke vzniku škody

či nemajetkové újmy, je zde dán kauzální nexus.

4.4 Ústavní stížnost

Ústavní stížnost je dalším stupněm ochrany před nečinností. Užít tuto možnost

lze subsidiárně, a to až po neúspěšném vyčerpání předešlých prostředků ochrany, jakým

je opatření proti nečinnosti, žaloba na ochranu proti nečinnosti a kasační stížnost.

Výjimka z potřeby vyčerpání prostředků ochrany je v ustanovení § 75 odst. 2 písm. b)

zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu.216

V rámci Ústavního soudnictví lze zásadu vyřizování věcí bez zbytečných

průtahů podřadit pod tzv. jiný zásah217 ve smyslu čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy,

do základních práv zakotvených v čl. 38 odst. 2 Listiny. Ústavní soud zahrnul

215 SLOVÁČEK, David. Újma z vleklého správního řízení. Právní rozhledy. 2016, č. 5, str. 173-176.
216 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 491.
217 Např. Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 696/02.
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nezákonnou nečinnost pod jiný zásah už v roce 1996. Jedním z důvodů bylo, že zde

neexistovaly nástroje ochrany před nečinností a jediným možným způsobem ochrany

před nečinností tak byl Ústavní soud s ohledem na to, že se jednalo o zásah

do základních práv a svobod. Tento stav změnil až zákon č. 150/2002Sb., soudní řád

správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soudní řád správní“), jež nabyl

účinnosti 1. 1. 2003.218

Dle ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu je aktivně

legitimována k podání stížnosti fyzická či právnická osoba, jež tvrdí, že bylo porušeno

její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem, a to pravomocným

rozhodnutím v řízení, kterého byla účastníkem, opatřením, nebo jiným zásahem orgánu

veřejné moci. V rámci řízení o mezinárodní ochraně je potřeba podotknout, že právo

na rozhodnutí bez zbytečných průtahů je zaručeno všem lidem bez rozdílu, z čehož

vyplývá, že i cizinci se ústavní stížností tohoto práva mohou domáhat.

K dnešnímu dni je možnost podat Ústavní stížnost na ochranu před nečinností

a průtahy pouze v případech, ve kterých dochází k průtahům v řízeních, která ještě

neskončila219, a za splnění dalších zákonných podmínek. Ústavní stížností je možno

brojit přímo proti nečinnému správnímu orgánu, jakým je Ministerstvo.

Dalo by se to shrnout tak, že v rámci řízení o mezinárodní ochraně je aktivně

legitimován žadatel o mezinárodní ochranu. Ústavní stížnost lze podat pouze v případě,

že se žadatel neúspěšně domáhal prostředků ochrany před nečinností dle Správního řádu

a Soudního řádu správního. Těmi jsou opatření proti nečinnosti a žaloba na ochranu

proti nečinnosti. Opravným prostředkem žaloby proti nečinnosti je kasační stížnost.

Pokud ani NSS nerozhodne ve prospěch žadatele, v případě práva na rozhodnutí

bez zbytečných průtahů a řízení o vydání rozhodnutí stále trvá, je možné podat ústavní

stížnost. Touto stížností se lze domáhat, aby Ústavní soud „vyslovil, která (zejména výše

specifikovaná) ústavně zaručená práva byla průtahy, příp. nečinností příslušného

218 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 491.
219 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 144.
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orgánu porušena, a dále mu zakázal pokračovat v daných průtazích a nařídil ve věci

neprodleně jednat.“220

Tento prostředek ochrany před nečinností se v řízení o mezinárodní ochraně

nevyužívá, a když ano, tak se jedná o krajní případy. Z praktického hlediska k využití

nedochází hlavně z toho důvodu, že zde velice dobře funguje institut žaloby

na ochranu před nečinností. Ministerstvo ve většině případů rozhodne ve věci

s doručením žaloby a výzvy ke shromáždění podkladů pro vydání rozhodnutí

příslušným správním soudem.

4.5 Další možná řešení ochrany před nečinností

V této podkapitole budou zmíněny další instituty ochrany před nečinností, jako

je například veřejný ochránce práv. Protože nečinnost je v tomto řízení opravdu častým

jevem a zdá se, že úprava legislativy, jež proběhla a je účinná od 18. 12. 2015 není

dostačující. V souvislostech se správní praxí Ministerstva je možným řešením

i například fikce pozitivního rozhodnutí, která spočívá v tom, že pokud správní orgán

negativně nerozhodne ve lhůtě, je automaticky bráno, že rozhodl pozitivně. Touto

možností se budu dále podrobněji zabývat.

Zmínit je nutno v této souvislosti i pohled na danou problematiku de lege

ferenda. De lege ferenda by k nečinnosti nemělo vůbec docházet. Je to dáno tím,

že Ministerstvo disponuje veřejnou mocí a jedná ve veřejném zájmu, který zabezpečuje

a chrání. Jedná se tedy o veřejnou službu společnosti. Tato služba se vyznačuje aktivní

činností a zásadou zákonnosti221, kterou jsou naplňovány veřejné cíle. Nečinnost

Ministerstva je ovšem opakem aktivního jednání, které nemá oporu v zákoně

a je tak v rozporu se zásadou enumerativnosti veřejnoprávních pretenzí. Nečinnost

je v tomto případě tedy jevem, který je rozporu s právním státem. Pro tento jev

220 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9.str. 167.
221 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 287.
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v právním státě není místa. Právní stát ve svém důsledku předchází nezákonné

nečinnosti.

4.5.1 Veřejný ochránce práv

Součástí českého právního řádu se stal veřejný ochránce práv zákonem

č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv (dále jen jako „Zákon o VOP“). Podnětem

k založení tohoto institutu do značné míry souviselo s neuspokojivou situací při

vyřizování stížností a podnětů na veřejnou správu.222 Veřejný ochránce práv je

„monokratickým nezávislým a nestranným státním orgánem, který stojí mimo veřejnou

správu a je zákonem povolán k tomu, aby kontroloval a dohlížel nad činností veřejné

správy; je tak jednou ze záruk zákonnosti ve veřejné správě.“223Dále je charakterizován

v ustanovení § 1 odst. 1 Zákona o VOP a to: „Veřejný ochránce práv (dále jen

„ochránce“) působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených

v tomto zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického

právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně

základních práv a svobod.“224 Působnost je vymezena v § 1 odst. 2 „Působnost

ochránce podle odstavce 1 se vztahuje na ministerstva a jiné správní úřady s působností

pro celé území státu, správní úřady jim podléhající…“225

Z výše zmíněného vyplývá, že veřejný ochránce práv má působnost i v oblasti

řízení o mezinárodní ochraně. Jedná se o orgán, který je specializovaný na nezávislé

a kvalifikované prošetření výkonu veřejné správy. Vyšetřovat může z vlastní iniciativy,

nebo na podnět.226 Podnět je podáván ve většině případů na připraveném formuláři, jež

je zasílán veřejnému ochránci práv, avšak není nutný. Důležité na podání je vylíčení

podstatných okolností, poté zda byla věc postoupena jinému státnímu orgánu a jaký to

mělo výsledek, označení úřadu, případně čísla jednacího projednávané věci a jméno,

222 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 3., aktualiz. a upr. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2013, ISBN 978-80-7478-002-8., str. 398.
223 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2008, sp. zn. 2 As 58/2007.
224 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, § 1, odst. 1., v pozdějších znění.
225 Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, § 1, odst. 2., v pozdějších znění.
226 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 430.
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příjmení a bydliště stěžovatele. Tyto požadavky doplňuje ještě jeden, jímž je potřeba

doložit neúspěšné uplatnění opatření nečinnosti dle ustanovení § 80 Správního řádu.

Tato podmínka je zde proto, že: „má podnítit fungování (interních) kontrolních

mechanizmů příslušného úřadu, kdy se předpokládá, že alespoň určitá část věcí bude

touto cestou vyřízena. Mimoto jde o určitý filtr zabraňující nadbytečnému zatížení

ochránce.“227 Ministr vnitra ovšem na dané podněty nereaguje, takže nápor těchto

podnětů na veřejného ochránce práv není selektován tak, jak by měl.

Podnětem k veřejnému ochránci práv se účastník řízení o mezinárodní ochranu

ve většině případů domáhá vydání rozhodnutí ve věci v co nejkratší době.

Otázkou je, zda veřejný ochránce práv disponuje efektivními nástroji,

jak napravit vzniklý stav. V případě, že shledá porušení a vydá návrh opatření, tak toto

opatření má pouze iniciační, či doporučující charakter. V rámci nečinnosti se bude

návrh opatření k nápravě týkat provedení úkonů, které povedou k odstranění nečinnosti.

Ministerstvo po doručení zprávy o šetření veřejného ochránce práv má povinnost

do 30 dnů informovat ochránce, jaká opatření učinil.228 Pokud k nápravě nedojde, tak

veřejný ochránce práv vyrozumí nadřízený úřad, jímž je ministr vnitra. Ministr vnitra

ovšem o těchto problémech již ví, nebo by měl vědět, na základě vyčerpání opatření

proti nečinnosti. Dále o praktikách může veřejný ochránce práv informovat veřejnost.

Publicita přispívá k řešení určitých otázek, nebo minimálně k vedení širší diskuze

nad určitým problematickým tématem. Jestliže nedojde k nápravě ani po využití

předešlých prostředků, je zde možnost podat zprávu Poslanecké sněmovně.

V rámci shrnutí této podkapitoly se dá říci, že tento institut je účinným

prostředkem především podle toho, jakou autoritu požívá u jednotlivých úřadů.

Mnohem efektivnějším nástrojem v rámci jednotlivých řízení je žaloba na nečinnost,

kterou lze podat ve stejný okamžik jako podnět k veřejnému ochránci práv. Ovšem

žalobou na nečinnost se řeší pouze jednotlivé případy, nikoli podstata toho problému,

jež spočívá ve správní praxi, či zákonné úpravě. Z dlouhodobého působení

227 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 190.
228 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 430.
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na Ministerstvo jsou podněty lepší variantou, protože dochází ke zmapování nečinnosti,

které může vyústit až k podání zprávy Poslanecké sněmovně a úpravě legislativy, která

odráží zákonnou úpravu a správní praxi.

4.5.2 Fikce pozitivního rozhodnutí

V rámci lhůt v řízení o mezinárodní ochraně bylo rozsudkem NSS

sp. zn. 6 Azs 283/2004 ze dne 12. 5. 2005 judikováno, že lhůta dle § 27 je lhůtou

pořádkovou, což má za následek, že její nedodržení nezpůsobuje nezákonnost následně

vydaného rozhodnutí ve věci samé. Nevzniká tím, ani povinnost správnímu orgánu

žádosti vyhovět. Již jsem zmiňoval možnost fikce pozitivního rozhodnutí právě v těchto

problematických případech. Jedná se o jeden z možných institutů předcházení

nečinnosti v rámci veřejné správy.229 Spočívá v tom, že nečinností správního orgánu,

který nevydá rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, se má za to, že došlo

k pozitivnímu rozhodnutí ve věci.230 Tento institut by zjednodušil právní úpravu

ohledně lhůt, kdy na základě fikce je vydáno pozitivní rozhodnutí. Je ale patrné, že tento

institut je až krajním řešením problematiky231 týkající se řízení o mezinárodní ochraně.

Ne vždy je totiž možno dodržení stanovené lhůty.

Na jedné straně by fikce přiměla Ministerstvo v rámci řízení o mezinárodní

ochraně pracovat efektivněji a lépe než doposud. Přispěla by k právní jistotě žadatelů

o mezinárodní ochranu. Tento institut by také dopomohl k tomu, že by přestalo

docházet k porušování základních práv a svobod. Avšak každá mince má dvě strany,

a stejně tak zavedení tohoto institutu by na jednu stranu mohlo být vítáno, ale na druhou

by bylo spojeno s problémy. Domnívám se, že v rámci řízení o mezinárodní ochraně

není tento institut z důvodu veřejného zájmu možno užít. Stát by tím z části mohl ztratit

kontrolu nad tím, koho si na své území pouští, což by mohlo znamenat i určitá

bezpečnostní rizika. Fikce pozitivního rozhodnutí s sebou nese „nebezpečí pro veřejný

229 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 85.
230 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 490.
231 FRUMAROVÁ, Kateřina. Ochrana před nečinností veřejné správy. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-
87576-22-9. str. 85.
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zájem (případy, kdy správní orgán mlčí, ačkoliv vzhledem k okolnostem by měl návrh

zamítnout).“232

Avšak zda bude potřeba otázku efektivitu azylové politiky v dalších letech

potřeba řešit znovu, se teprve ukáže. Stejně tak se ukáže, zda je nastalá právní úprava

dostatečnou a v případě, že ne, tak zda by toto nemohla být vhodná cesta.

232 HENDRYCH, Dušan. Správní právo: obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. Academia
iuris (C.H. Beck). ISBN 978-80-7400-624-1. str. 490.
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5. Závěr

V této práci jsem rozebral otázku, zda v řízení o mezinárodní ochraně

nedocházelo k porušení přiměřenosti délky řízení. Pro posouzení této problematiky bylo

důležité analyzovat postup správního orgánu ve věci mezinárodní ochrany. Z uvedeného

případu jsem zjistil, že délka řízení nebyla vždy v souladu s ustanovením zákona. Lhůta

pro vydání rozhodnutí v řízení o udělení mezinárodní ochrany podaných

do 17. 12. 2015 byla, v případě doloženém zprávou veřejného ochránce práv,

několikanásobně překročena. Mám tedy za to, že nečinnost se v řízení o mezinárodní

ochraně vyskytovala. Podrobil jsem zkoumání i to, zda výše uvedené jednání je

zásahem do základních práv a svobod, především pak do práva na rozhodnutí

bez zbytečných průtahů. Závěrem je, že na řízení o mezinárodní ochraně se vztahuje

čl. 38. odst. 2 Listiny.233Z tohoto důvodu jsou nečinností porušena i ustanovení Listiny.

Otázkou také bylo, jak se k dané problematice vyjadřuje judikatura. Klíčovou

pro řízení o mezinárodní ochraně je judikatura NSS. Ten konstatoval od roku 2011

až 2013 porušení zákona hned v několika oblastech týkajících se vedení řízení a lhůt

ze strany správního orgánu. Judikatura například stanovila, že prodloužení lhůt musí být

individuálně odůvodněno234 a k prodloužení této lhůty může dojít jen ve výjimečných

a řádně odůvodněných případech235. Bohužel ani v roce 2015 toto nebylo správním

orgánem plně reflektováno. Příkladem je žadatel, který podal žádost o mezinárodní

ochranu 20. 5. 2013, a rozhodnutí ve věci Ministerstvo vydalo až 9. 11. 2015. V daném

případě Ministerstvo individuálně neodůvodňovalo prodloužení lhůty pro vydání

rozhodnutí, dokonce ani neinformovalo o prodloužení této lhůty žadatele, což vyplývá

ze spisu, který jsem měl k dispozici. Tento stav trval, i když judikaturou NSS byly tyto

povinnosti již stanoveny. Lze tedy konstatovat, že správní praxe nereflektovala platná

soudní rozhodnutí.

233 SVOBODA, Petr. Ústavní základy správního řízení v České republice: právo na spravedlivý proces a
české správní řízení. Praha: Linde, 2007. ISBN 978-80-7201-676-1 str. 111., Nález Ústavního soudu ze
dne 13. 11. 2003, sp. zn. III. ÚS 696/02.
234 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 2. 2013, sp. zn. 1 Ans 19/2012.
235 Tamtéž.
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Pokládal jsem si otázku, jak lze poznat nečinnost Ministerstva v řízení

o mezinárodní ochraně. Došel jsem k závěru, že se jedná se o případy, kdy „doba jeho

průběhu neodpovídá složitosti, skutkové a právní náročnosti dané věci, a kdy délka

řízení či jiného konání tkví v příčinách mající původ na straně příslušného orgánu,

přičemž není podstatné, zda průtahy (nečinnost) mají původ subjektivní (neodpovědný,

liknavý přístup úřední osoby), či objektivní (nedostatečné personální či materiální

vybavení orgánu)“236. NSS se dále ve své judikatuře vyjádřil, že je potřeba posoudit

úkony, které Ministerstvo v průběhu správního řízení provedlo. Úkony poté zhodnotit

z hlediska jejich předmětu, požadavků na provádění dokazování, obsahu, nezbytnosti,

náročnosti, složitosti apod.237Výsledkem zkoumání tedy je, že Ministerstvo může být

nečinné i v případech, ve kterých neuplynula lhůta pro vydání rozhodnutí. Takovým

příkladem je nedůvodné prodloužení lhůty, kterému nebude odpovídat skutková ani

právní náročnost dané věci. V rámci Staré právní úpravy k tomuto nesprávnému

úřednímu postupu docházelo. Důležitým faktorem, jak se vyhnout nečinnosti, je

důvodné prodloužení lhůty v řízení. K řádnému odůvodnění potřeby prodloužení lhůty

pro vydání rozhodnutí je nutno svědomitého vedení spisu ze strany správního orgánu.

Dospěl jsem k závěru, že řádné vedení spisu je důležitým ukazatelem právně, věcně

a procesně složitých případů. V nejednom případě byl ovšem spis veden Ministerstvem

velice ledabyle.

Rozebral jsem i otázku nové právní úpravy týkající se lhůt. Nová právní úprava

transponuje směrnici,238 reflektuje judikaturu239 a zapracovává ji do znění zákona.

Důležitou změnou je, že z textu zákona vypadla formulka přiměřeného prodloužení

lhůty. Lhůta je tedy pevně stanovena, a to na 6 měsíců. Problém ovšem spočívá v tom,

že ji lze prodloužit, a to o 9 měsíců, případně ještě o 3 další měsíce. Ustanovení

podmínek prodloužení lhůty nejsou jasně definovaná. To ponechává prostor pro výklad

daného ustanovení Ministerstvem, což vzhledem k dopadům na osoby žadatelů, jaké

řízení má, je problematické, a jedná se tak o nedostatečnou právní úpravu. Proto jsem

236 Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010.
237 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 8. 11. 2012, sp. zn. 7 Ans 16/2012, srov. Rozsudek
Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2013, sp. zn. 8 Ans 14/2012.
238 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních
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zkoumal právní pojmy jako „bez zbytečného odkladu“, „věcná a právní složitost“

a „velký počet žádostí“. Také jsem dospěl k závěru, že pro věcně a právní složitost je

klíčovým ukazatelem řádně vedený spis. Dále se ukazuje, že pojem velký počet žádostí

může být počet žádostí okolo 10 000, které by odůvodňovaly prodloužení této lhůty.

Vycházíme přitom z historického kontextu vzniku jak OAMP, tak Procedurální

směrnice, která byla transponována novelou zákona o azylu č. 314/2015 Sb. Pojem

„bez zbytečného odkladu“ má zase odlišný význam v § 10 a v § 27 zákona o azylu.

Bylo zkoumáno i samotné právo na rozhodnutí v přiměřené lhůtě. Dalo by

se říci, že ač judikatura ESLP a článek 6 Úmluvy se přímo nevztahuje na řízení

o mezinárodní ochraně, v konečném důsledku je tato judikatura užita na přiměřenost

délky řízení. ESLP ve své judikatuře stanovil kritéria, podle kterých je možno určit, zda

jsou obecně řízení přiměřeného trvání. Kritérií je více. Posuzuje se složitost případu,

jednání stěžovatele, jednání příslušných orgánů a význam řízení pro stěžovatele. Tato

kritéria jsou vodítkem, pro zjištění přiměřené délky trvání řízení i v řízení

o mezinárodní ochraně.

Co se týče otázky ochrany před nečinností a její efektivitu v řízení

o mezinárodní ochraně, je závěrem, že ochrana před nečinností v řízení o mezinárodní

ochraně dle mého názoru je efektivní, ale až v případech, kdy se žaluje na nečinnost.

Naopak opatření proti nečinnosti je v tomto případě nadbytečné. Účastník podává

podnět ministrovi vnitra. Ministr vnitra ovšem na podněty nereaguje, tudíž po 30 dnech

účastník řízení podává žalobu k Městskému soudu v Praze. Navíc právní úprava § 80

Správního řádu, není úpravou vyhovující řízení o mezinárodní ochraně. V případě,

že by ministr vnitra reagoval, tak delegace ani prolongace není možno užít.

Oproti tomu žaloba na nečinnost je dle mého závěru velice efektivním způsobem

ochrany před nečinností v rámci řízení o mezinárodní ochraně. Hlavním důvodem je,

že to nutí správní orgán být činným. Při shromažďování podkladů k žalobě správní

orgán v konkrétním případě zjistil, že má dostatek podkladů pro vydání rozhodnutí

ve věci a rozhodne, kvůli čemuž soud žalobu usnesením zamítne, protože důvody,

pro které byla žaloba podána, pominuly.
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Zkoumal jsem i další možnosti ochrany před nečinností, jakými jsou žaloba

na náhradu škody, veřejný ochránce práv a zmínil jsem i institut fikce, konkrétně fikce

spojené s pozitivním rozhodnutím.

Na otázku zda je právní úprava dostatečnou či nikoli jsem dospěl k závěru,

že se jedná o nedostatečnou právní úpravu. Tento závěr vyplývá ze zkoumání jednání

Ministerstva vůči žadatelům a soudům. Ministerstvo v případě, který jsem uvedl,

nerespektovalo rozhodnutí soudu. Nová právní úprava obsahuje neurčité právní pojmy,

které Ministerstvo může vykládat buď velice extenzivně, či restriktivně. Postoj

Ministerstva bude záležet na tom, co bude pro něj nejpřívětivější. Právě zkušenost

ze Staré právní úpravy nasvědčuje tomu, že Ministerstvo se k takovému jednání uchýlí.

To vyvolá nezákonnou nečinnost, protože správní orgán nebude schopen řádného

odůvodnění prodloužení lhůty. Východiskem z této situace je dle mého přesvědčení

důsledné dbaní na řádné vedení spisu, jak ze strany žadatelů o mezinárodní ochranu,

tak soudů.
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Abstrakt

Tato práce se zabývá problematikou dodržování lhůt pro vydání rozhodnutí v

řízení o mezinárodní ochraně, především v řízení o udělení mezinárodní ochrany. Text

srovnává současný právní stav se stavem před novelou zákona o azylu provedenou

zákonem č. 314/2015 Sb., účinným od 18. 12. 2015, reflektuje judikaturu, odbornou

literaturu a správní praxi v dané oblasti. Dále rozebírá výklad některých neurčitých

právních pojmů, které mají pro řízení o mezinárodní ochraně stěžejní význam, jako

například „přiměřená lhůta“, „bez zbytečného odkladu“, „věcná a právní složitost“.

Práce rozebírá z pohledu žadatele jednotlivé prostředky ochrany před nečinností, které

pro žadatele přicházejí v úvahu, a porovnává jejich efektivitu. Cílem práce proto je

sledovat a vyhodnotit častý úkaz správní praxe, kdy nedodržování lhůt spolu s

uplatňováním možností prodloužení lhůty v řízení z mimořádných důvodů se stávají

obvyklým postupem, nikoliv jevem mimořádným. V neposlední řadě je mým cílem

vznést otázku, zda ve vztahu k žadatelům o mezinárodní ochranu jakožto ke

zranitelným osobám v obtížné životní situaci nedochází k porušování jejich základních

práv zaručených Listinou, zejména její pátou hlavou.
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Abstract

Right to decision in international protection proceedings within reasonable time

period.

The thesis discusses deadlines for decisions issuing in proceedings on

international protection, especially within the frame of procedure for granting of

international protection status. This analysis compares current legal situation with the

situation before the amendment to the Asylum Act by the Act No. 314/2015 Coll.,

effective from December 18th, 2015, which reflects jurisprudence, literature and

administrative practice in the field. It further elaborates interpretation of certain vague

legal concepts which manage the international protection of vital importance, such as

"reasonable period", "without undue delay", "factual and legal complexity." The study

discusses -from the applicant's perspective - means of the protection against inactivity

and compares their efficiency. The thesis aims to monitor and evaluate a common

phenomenon of the administrative practice, the failure to meet deadlines, altogether

with extension of the deadline in the application proceedings due to the exceptional

circumstances, which has become the standard procedure rather than an exception. My

goal is also to raise a question whether the fundamental rights of the applicants for the

international protection (who are considered to be vulnerable individuals in a difficult

life situation), guaranteed by the Charter and particularly by its fifth head are not being

violated.
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international protection, reasonable period, asylum act


