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Rozdílová tabulka  

k návrhu zákona, 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, zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné 

ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

 

 

Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis  Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 1 písm. b)  b) řízení o udělení mezinárodní 

ochrany formou azylu nebo 

doplňkové ochrany a řízení o 

odnětí azylu nebo doplňkové 

ochrany1a) 

b) řízení ve věci mezinárodní 

ochrany19) a další řízení 

vedená podle tohoto zákona, 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32013L0033 

Čl. 51 odst. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 31 odst. 

1 

3. Předpisy přijaté členskými státy 

podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. Musí rovněž 

obsahovat prohlášení, že odkazy ve 

stávajících právních a správních 

předpisech na směrnici zrušenou 

touto směrnicí se považují za odkazy 

na tuto směrnici. Způsob odkazu a 

znění prohlášení si stanoví členské 

státy. 

1. Členské státy uvedou v účinnost 

právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s články1 až 

12, články 14 až 28 a článkem 30 a 

přílohou I nejpozději do 20. července 

2015. Neprodleně poskytnou Komisi 

znění těchto opatření.  

Tato opatření přijatá členskými státy 

musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz 

učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Musí rovněž obsahovat prohlášení, 

že odkazy ve stávajících právních a 

správních předpisech na směrnici 

zrušenou touto směrnicí se považují 

za odkazy na tuto směrnici. Způsob 

odkazu a znění prohlášení si stanoví 

členské státy.  

§ 2 odst. 1 

písm. a) 
a) mezinárodní ochranou 

ochrana poskytnutá na území 

cizinci formou azylu nebo 

doplňkové ochrany,  

32011L0095 

 

 

 

 

32013L0032 

Čl. 2 písm. 

a) 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

i) 

Pro účely této směrnice se rozumí  

a) „mezinárodní ochranou“ postavení 

uprchlíka nebo status doplňkové 

ochrany ve smyslu písmen e) a g); 

 

i) „mezinárodní ochranou“ postavení 

uprchlíka nebo status doplňkové 

ochrany ve smyslu písmen j) a k); 

§ 2 odst. 1 

písm. b) věta 
b) žadatelem o udělení 

mezinárodní ochrany cizinec, 

32011L0095 Čl. 2 písm. 

i) 

i) „žadatelem“ státní příslušník třetí 

země nebo osoba bez státní 
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první který podal v České republice 

žádost o udělení mezinárodní 

ochrany, o níž dosud nebylo 

pravomocně rozhodnuto.  

 

 

 

32013L0032 

 

 

32013L0033 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

c) 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

b) 

příslušnosti, kteří podali žádost o 

mezinárodní ochranu, o níž dosud 

nebylo pravomocně rozhodnuto; 

c) „žadatelem“ státní příslušník třetí 

země nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která učinila žádost o 

mezinárodní ochranu, o níž dosud 

nebylo pravomocně rozhodnuto; 

b) „žadatelem“ státní příslušník třetí 

země nebo osoba bez státní 

příslušnosti, kteří učinili žádost o 

mezinárodní ochranu, o níž dosud 

nebylo pravomocně rozhodnuto; 

§ 2 odst. 1 

písm. d) 
d) řízením o předání do 

příslušného státu řízení, jehož 

výsledkem je určení státu 

vázaného přímo použitelným 

předpisem Evropské unie20), 

který je povinen přijmout 

zpět cizince vzhledem ke 

své příslušnosti k posouzení 

cizincem podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany, 

32013R0604 Čl. 24 odst. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 24 odst. 

2 

Předložení žádosti o přijetí zpět v 

případě, že nebyla podána nová 

žádost o mezinárodní ochranu v 

dožadujícím členském státě  

1. Pokud se členský stát, na jehož 

území se osoba podle čl. 18 odst. 1 

písm. b), c) nebo d) zdržuje bez 

povolení k pobytu a v němž nebyla 

podána žádná nová žádost o 

mezinárodní ochranu, domnívá, že je 

příslušný jiný členský stát v souladu 

s čl. 20 odst. 5 a čl. 18 odst. 1 písm. 

b), c) nebo d), může tento jiný 

členský stát požádat o přijetí této 

osoby zpět. 

 

Pokud členský stát, na jehož území 

se osoba zdržuje bez povolení k 

pobytu, odchylně od čl. 6 odst. 2 

směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2008/115/ES ze dne 16. 

prosince 2008 o společných 

normách a postupech v členských 

státech při navracení neoprávněně 

pobývajících státních příslušníků 

třetích zemí rozhodne o vyhledávání 

v systému Eurodac podle článku 17 

nařízení (EU) č. 603/2013, 

předkládá se žádost o přijetí zpět v 

případě osoby uvedené v čl. 18 odst. 

1 písm. b) nebo c) tohoto nařízení, 

nebo osoby uvedené v čl. 18 odst. 1 

písm. d) tohoto nařízení, jejíž žádost 

o mezinárodní ochranu nebyla 

zamítnuta konečným rozhodnutím, 

co nejdříve a v každém případě do 

dvou měsíců od nalezení shody v 

rámci systému Eurodac podle čl. 17 

odst. 5 nařízení (EU) č. 603/2013. 

§ 2 odst. 1 

písm. f) 
f) opakovanou žádostí o 

udělení mezinárodní ochrany 

žádost o udělení mezinárodní 

ochrany podaná toutéž 

osobou před nabytím právní 

32013L0032 Čl. 2 písm. 

q) 

 

 

 

q) „následnou žádostí“ další žádost o 

mezinárodní ochranu, která byla 

učiněna po přijetí pravomocného 

rozhodnutí o předchozí žádosti, 

včetně případů, kdy žadatel vzal 
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moci rozhodnutí ministerstva 

ve věci mezinárodní ochrany 

nebo kdykoli po nabytí právní 

moci rozhodnutí ministerstva 

ve věci mezinárodní ochrany, 

 

 

 

 

 

Čl. 40 odst. 

1 

svou žádost výslovně zpět, a 

případů, kdy rozhodující orgán po 

konkludentním zpětvzetí odmítl 

žádost podle čl. 28 odst. 1. 

 

1. Pokud osoba, která v členském 

státě požádala o mezinárodní 

ochranu, v témže členském státě 

předloží další údaje nebo učiní 

následnou žádost, členský stát 

posoudí tyto další údaje nebo prvky 

následné žádosti v rámci posuzování 

předchozí žádosti nebo v rámci 

přezkumu rozhodnutí, proti kterému 

byl podán opravný prostředek, pokud 

v tomto rámci mohou příslušné 

orgány vzít v úvahu a posoudit 

všechny prvky, na nichž se zakládají 

další údaje nebo následná žádost. 

§ 2 odst. 1 

písm. g) 
g) další opakovanou žádostí o 

udělení mezinárodní ochrany 

druhá opakovaná žádost 

podaná toutéž osobou po 

nabytí právní moci 

rozhodnutí ministerstva ve 

věci mezinárodní ochrany, s 

výjimkou rozhodnutí o 

zastavení řízení podle § 25 

písm. a), d), e), f), h) nebo j) o 

opakované žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany, a 

všechny žádosti následující po 

ní, 

32013L0032 Čl. 2 písm. 

q) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 41 odst. 

1 písm. b) 

 

q) „následnou žádostí“ další žádost o 

mezinárodní ochranu, která byla 

učiněna po přijetí pravomocného 

rozhodnutí o předchozí žádosti, 

včetně případů, kdy žadatel vzal svou 

žádost výslovně zpět, a případů, kdy 

rozhodující orgán po konkludentním 

zpětvzetí odmítl žádost podle čl. 28 

odst. 1. 

 

Výjimky z práva setrvat v případě 

následných žádostí  

1. Členské státy mohou učinit 

výjimku z práva setrvat na jejich 

území, pokud osoba: 

 

b) učinila další žádost o mezinárodní 

ochranu ve stejném členském státě 

po pravomocném rozhodnutí, jež 

považuje první následnou žádost za 

nepřípustnou podle čl. 40 odst. 5, 

nebo po pravomocném rozhodnutí, 

kterým se zamítá tato žádost jako 

nedůvodnou. 

§ 2 odst. 1 

písm. h) 
h) nezletilou osobou bez 

doprovodu osoba mladší 18 

let, která přicestuje na území 

bez doprovodu zletilé osoby 

mající ji v péči, a to po 

takovou dobu, po kterou se 

skutečně nenachází v péči 

takovéto osoby; nezletilou 

osobou bez doprovodu se 

rozumí i osoba mladší 18 let, 

která byla ponechána bez 

doprovodu poté, co 

přicestovala na území21),  

32013L0033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32011L0095 

 

 

Čl. 2 písm. 

e) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

l) 

 

e) „nezletilou osobou bez 

doprovodu“ nezletilá osoba, jež 

vstupuje na území členských států 

bez doprovodu dospělé osoby, která 

je za ni podle práva nebo praxe 

daného členského státu zodpovědná, 

a to po dobu, po kterou se skutečně 

nenachází v péči takové osoby; 

rozumí se jí též nezletilá osoba, která 

je ponechána bez doprovodu po 

vstupu na území některého členského 

státu; 

 

l) „nezletilou osobou bez doprovodu“ 

nezletilá osoba, která vstupuje na 

území členských států bez doprovodu 
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32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

m) 

dospělé osoby, jež za ni podle 

právních předpisů nebo praxe 

dotyčného členského státu odpovídá, 

a to po dobu, po kterou se skutečně 

nenachází v péči takové osoby; tato 

definice zahrnuje i nezletilou osobu, 

jež je ponechána bez doprovodu po 

vstupu na území členských států; 

 

m) „nezletilou osobou bez 

doprovodu“ nezletilá osoba ve 

smyslu čl. 2 písm. l) směrnice 

2011/95/EU; 

§ 2 odst. 1 

písm. i) 
 i) zranitelnou osobou 

zejména nezletilá osoba bez 

doprovodu, rodič nebo rodina 

s nezletilým dítětem nebo 

rodič nebo rodina se zletilým 

dítětem se zdravotním 

postižením, osoba starší 65 let, 

osoba se zdravotním 

postižením nebo s vážným 

onemocněním, těhotná žena, 

oběť obchodování s lidmi 

nebo osoba, která byla 

mučena, znásilněna nebo 

podrobena jiným vážným 

formám psychického, 

fyzického nebo sexuálního 

násilí, 

32013L0032 

 

 

 

 

 

32013L0033 

Čl. 2 písm. 

d) 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

k) 

 

 

 

 

 

Čl. 21 

d) „žadatelem, který potřebuje 

zvláštní procesní záruky“ žadatel, u 

nějž je možnost požívat práv a plnit 

povinnosti podle této směrnice 

vzhledem k jeho situaci omezena; 

 

k) „žadatelem se zvláštními 

potřebami při přijetí“ zranitelná 

osoba podle článku 21, která 

potřebuje zvláštní záruky, aby mohla 

požívat práv a plnit povinnosti podle 

této směrnice. 

 

Obecná zásada  

Členské státy zohlední ve 

vnitrostátních právních předpisech 

provádějících tuto směrnici zvláštní 

situaci zranitelných osob, například 

nezletilých osob, nezletilých osob 

bez doprovodu, zdravotně 

postižených osob, starších osob, 

těhotných žen, osamělých rodičů s 

nezletilými dětmi, obětí obchodování 

s lidmi, osob trpících závažnou 

chorobou, osob s duševní poruchou a 

osob, které byly podrobeny mučení, 

znásilnění nebo jiným formám 

hrubého psychického, fyzického 

nebo sexuálního násilí, jako jsou 

oběti ženské obřízky. 

§ 2 odst. 1 

písm. k) 
 k) bezpečnou zemí původu 

stát, jehož je cizinec 

státním občanem, nebo v 

případě osoby bez státního 

občanství stát posledního 

trvalého bydliště,  

1. ve kterém obecně a 

soustavně nedochází k 

pronásledování, mučení 

nebo nelidskému nebo 

ponižujícímu zacházení 

nebo trestům a k 

hrozbě z důvodu 

svévolného násilí v 

případě mezinárodního 

nebo vnitřního 

32013L0032 Čl. 36 Pojem bezpečné země původu  

1. Třetí zemi, která je v souladu s 

touto směrnicí označena za 

bezpečnou zemi původu, lze po 

jednotlivém posouzení žádosti 

považovat ve vztahu k určitému 

žadateli za bezpečnou zemi původu, 

pouze pokud:  

a) žadatel má státní příslušnost této 

země, nebo  

b) žadatel je osobou bez státní 

příslušnosti a dříve v této zemi běžně 

pobýval  

a žadatel nepředložil žádné závažné 

důvody pro to, aby tuto zemi nebylo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLFE3E4)



5 

 

ozbrojeného konfliktu, 

2. který ratifikoval a 

dodržuje mezinárodní 

smlouvy o lidských 

právech a základních 

svobodách, včetně 

norem týkajících se 

účinných opravných 

prostředků a 

3. který umožňuje činnost 

právnickým osobám, které 

dohlížejí nad stavem 

dodržování lidských práv, 

možno v jeho konkrétní situaci 

považovat za bezpečnou a mohl tak 

být uznán za osobu požívající 

mezinárodní ochrany podle směrnice 

2011/95/EU.  

2. Členské státy dále ve 

vnitrostátních právních předpisech 

stanoví pravidla a úpravy týkající se 

použití pojmu bezpečné země 

původu. 

§ 2 odst. 1 

písm. l) 
l) bezpečnou třetí zemí stát 

jiný než stát, jehož je 

cizinec státním občanem, 

nebo v případě osoby bez 

státního občanství stát 

posledního trvalého 

bydliště, ve kterém cizinec 

pobýval a vytvořil si vazby 

před vstupem na území a  

1. do kterého se může 
tento cizinec vrátit a 

požádat o udělení 

postavení uprchlíka 
podle mezinárodní 

smlouvy22), 

2. ve kterém nebude 

vystaven 

pronásledování nebo 

hrozbě vážné újmy a 

3. ve kterém je dodržována 

zásada nenavracení a 

zákaz vyhoštění, 

představuje-li to 

porušení zákazu mučení 

a krutého, nelidského 

nebo ponižujícího 

zacházení, jak je 

stanoven mezinárodním 

právem, 

32013L0032 Čl. 38 odst. 

1 
Pojem bezpečné třetí země  

1. Členské státy mohou použít pojem 

bezpečné třetí země pouze tehdy, 

pokud se příslušné orgány 

přesvědčily, že s osobou žádající o 

mezinárodní ochranu bude v dotyčné 

třetí zemi zacházeno podle těchto 

zásad:  

a) není ohrožen život a svoboda z 

důvodů rasových, náboženských 

nebo národnostních nebo z důvodů 

příslušnosti k určitým společenským 

vrstvám nebo zastávání určitých 

politických názorů;  

b) neexistuje riziko vážné újmy, jak 

je vymezena ve směrnici 

2011/95/EU;  

c) je dodržována zásada nenavracení 

v souladu s Ženevskou úmluvou;  

d) je dodržován zákaz vyhoštění, 

představuje-li to porušení zákazu 

mučení a krutého, nelidského nebo 

ponižujícího zacházení, jak je 

stanoven mezinárodním právem, a  

e) existuje možnost požádat o 

přiznání postavení uprchlíka a v 

případě uznání za uprchlíka obdržet 

ochranu v souladu s Ženevskou 

úmluvou. 

§ 2 odst. 1 

písm. m) 
m) evropskou bezpečnou třetí 

zemí se pro účely tohoto 

zákona rozumí stát jiný 

než stát, jehož je cizinec 

státním občanem, nebo v 

případě osoby bez státního 

občanství stát posledního 

trvalého bydliště, který 

1. ratifikoval bez 

zeměpisného omezení 

mezinárodní smlouvu 

upravující právní 

postavení uprchlíků a 

dodržuje její 

ustanovení,  

32013L0032 Čl. 39 odst. 

1 a 2 
Pojem evropské bezpečné třetí 

země  

1. Členské státy mohou stanovit, že 

posouzení žádosti o mezinárodní 

ochranu a posouzení bezpečnosti 

žadatele v jeho konkrétní situaci 

podle kapitoly II se neprovede vůbec 

nebo se neprovede zcela, pokud 

příslušný orgán na základě 

skutečností zjistil, že žadatel chce 

vstoupit na jeho území protiprávně 

nebo na něj protiprávně vstoupil z 

bezpečné třetí země podle odstavce 

2.  
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2. ratifikoval a dodržuje 

Evropskou úmluvu o 

ochraně lidských práv 

a základních svobod, 

včetně norem 

týkajících se účinných 

opravných prostředků, 

3. má zákonem upravené 

azylové řízení,  

a bylo zjištěno, že cizinec 

neoprávněně vstoupil nebo 

chtěl vstoupit na území z 

tohoto státu, 

2. Pro účely odstavce 1 lze třetí zemi 

považovat za bezpečnou, pouze 

pokud:  

a) bez zeměpisných omezení 

ratifikovala Ženevskou úmluvu a 

dodržuje její ustanovení;  

b) má zákonem stanovené azylové 

řízení a  

c) ratifikovala Evropskou úmluvu o 

ochraně lidských práv a základních 

svobod a dodržuje její ustanovení, 

včetně norem týkajících se účinných 

opravných prostředků. 

§ 2 odst. 1 

písm. n) 
n) státem posledního trvalého 

bydliště stát, ve kterém 

osoba bez státního 

občanství před vstupem na 

území pobývala a vytvořila 

si k tomuto státu vazby 

trvalejší povahy, 

 

32013L0032 Čl. 2 písm. 

n) 
n) „zemí původu“ jedna nebo více 

zemí, jejichž státní příslušnost 

žadatel má, nebo v případě osoby bez 

státní příslušnosti jedna nebo více 

zemí dosavadního pobytu žadatele. 

§ 2 odst. 1 

písm. o) 
o) první zemí azylu stát jiný 

než stát, jehož je cizinec 

státním občanem, nebo v 

případě osoby bez státního 

občanství stát jiný než stát 

jejího posledního trvalého 

bydliště, ve kterém cizinec 

pobýval před vstupem na 

území, udělil-li mu tento 

jiný stát postavení 

uprchlíka podle 

mezinárodní smlouvy22), 

může-li cizinec této 

ochrany nadále požívat a 

může-li se cizinec do 

tohoto jiného státu 

bezpečně vrátit, 

32013L0032 Čl. 35 Pojem první země azylu  

Zemi lze pro žadatele o mezinárodní 

ochranu považovat za první zemi 

azylu, pokud: 

a) žadatel byl v této zemi uznán za 

uprchlíka a může nadále požívat této 

ochrany nebo  

b) žadatel jinak požívá v této zemi 

dostatečné ochrany, včetně použití 

zásady nenavracení,  

za předpokladu, že bude touto zemí 

znovu přijat.  

Při použití pojmu první země azylu 

na konkrétní situaci žadatele o 

mezinárodní ochranu mohou členské 

státy vzít v úvahu čl. 38 odst. 1. 

Žadatel může napadnout použití 

pojmu první země azylu nakonkrétní 

situaci, ve které se nachází. 

§ 2 odst. 2 (2) Azylantem se rozumí 

cizinec, kterému byl podle 

tohoto zákona udělen azyl, a 

to po dobu platnosti 

rozhodnutí o udělení azylu. 

32011L0095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) „uprchlíkem“ státní příslušník třetí 

země, který se v důsledku 

oprávněných obav před 

pronásledováním z důvodů rasových, 

náboženských nebo národnostních 

nebo z důvodů příslušnosti k určitým 

společenským vrstvám nebo i 

zastávání určitých politických názorů 

nachází mimo zemi své státní 

příslušnosti a je neschopen přijmout, 

nebo vzhledem ke shora uvedeným 

obavám odmítá ochranu dotyčné 

země, nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která se ze stejných 

shora uvedených důvodů nachází 

mimo zemi svého dosavadního 

pobytu, která vzhledem ke shora 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLFE3E4)



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32013L0032 

 

 

Čl. 2 písm. 

e) 

 

 

Čl. 2 písm. 

g) 

 

 

Čl. 2 písm. 

j) 

uvedeným obavám se tam nechce 

nebo nemůže vrátit a na kterou se 

nevztahuje článek 12;  

e) „postavením uprchlíka“ uznání 

státního příslušníka třetí země nebo 

osoby bez státní příslušnosti 

členským státem za uprchlíka; 

 

g) „uprchlíkem“ státní příslušník třetí 

země nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která splňuje požadavky 

čl. 2 písm. d) směrnice 2011/95/EU; 
 

j) „postavením uprchlíka“ uznání 

státního příslušníka třetí země nebo 

osoby bez státní příslušnosti 

členským státem za uprchlíka; 

§ 2 odst. 3 (3) Osobou požívající 

doplňkové ochrany se rozumí 

cizinec, kterému byla udělena 

doplňková ochrana, a to po 

dobu platnosti rozhodnutí o 

udělení nebo prodloužení 

doplňkové ochrany. Osobou 

požívající doplňkové ochrany 

se rozumí dále cizinec, který 

podal v době platnosti 

rozhodnutí o udělení nebo 

prodloužení doplňkové 

ochrany žádost o prodloužení 

doplňkové ochrany, a to do 

doby nabytí právní moci 

rozhodnutí ministerstva o této 

žádosti. 

32011L0095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32013L0032 

Čl. 2 písm. 

f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

g) 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

h) 

 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

k) 

f) „osobou, která má nárok na 

doplňkovou ochranu“ státní 

příslušník třetí země nebo osoba bez 

státní příslušnosti, která nesplňuje 

podmínky pro uznání za uprchlíka, 

ale u které existují závažné důvody 

se domnívat, že pokud by se vrátila 

do země svého původu, nebo v 

případě osoby bez státní příslušnosti 

do země svého dosavadního pobytu, 

byla by vystavena reálné hrozbě, že 

utrpí vážnou újmu uvedenou v 

článku 15, a na kterou se nevztahuje 

čl. 17 odst. 1 a 2, přičemž tato osoba 

nemůže nebo vzhledem ke shora 

uvedené hrozbě nechce přijmout 

ochranu dotyčné země; 

 

g) „statusem doplňkové ochrany“ 

uznání státního příslušníka třetí země 

nebo osoby bez státní příslušnosti 

členským státem za osobu, která má 

nárok na doplňkovou ochranu; 

 

h) „osobou, která má nárok na 

doplňkovou ochranu“ státní 

příslušník třetí země nebo osoba bez 

státní příslušnosti, která splňuje 

požadavky čl. 2 písm. f) směrnice 

2011/95/EU; 

 

k) „statusem doplňkové ochrany“ 

uznání státního příslušníka třetí země 

nebo osoby bez státní příslušnosti 

členským státem za osobu, která má 

nárok na doplňkovou ochranu; 

§ 2 odst. 4 (4) Pronásledováním se 

rozumí závažné porušení 

lidských práv, jakož i 

opatření působící psychický 

nátlak nebo jiná obdobná 

jednání anebo jednání, která 

32011L0095 Čl. 9 Pronásledování  

1. Aby bylo jednání považováno za 

pronásledování ve smyslu čl. 1 odst. 

A Ženevské úmluvy, musí být  

a) svou povahou nebo opakováním 

dostatečně závažné, aby 
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ve svém souběhu dosahují 

intenzity pronásledování, 

pokud jsou prováděna, 

podporována nebo trpěna 

původci pronásledování. 

představovalo vážné porušení 

základních lidských práv, zejména 

práv, od nichž se podle čl. 15 odst. 2 

Evropské úmluvy o ochraně lidských 

práv a základních svobod nelze 

odchýlit, nebo  

b) souběhem různých opatření, 

včetně porušování lidských práv, 

který je dostatečně závažný k tomu, 

aby postihl jednotlivce způsobem 

podobným uvedenému v písmenu a). 

2. Za pronásledování ve smyslu 

odstavce 1 mohou být mimo jiné 

považována tato jednání:  

a) použití fyzického nebo 

psychického násilí, včetně sexuálního 

násilí;  

b) právní, správní, policejní nebo 

soudní opatření, která jsou sama o 

sobě diskriminační nebo jsou 

prováděna diskriminačním 

způsobem;  

c) nepřiměřené nebo diskriminační 

trestní stíhání nebo trestání;  

d) odepření soudní ochrany, které 

vede k nepřiměřenému nebo 

diskriminačnímu trestu;  

e) trestní stíhání nebo trest za 

odepření výkonu vojenské služby za 

konfliktu, jestliže by výkon vojenské 

služby zahrnoval zločiny nebo 

jednání spadající mezi důvody 

vyloučení uvedené v čl. 12 odst. 2; 

f) jednání namířená proti osobám 

určitého pohlaví nebo proti dětem.  

3. V souladu s čl. 2 písm. d) musí 

existovat souvislost mezi důvody 

uvedenými v článku 10 a 

pronásledováním ve smyslu odstavce 

1 tohoto článku nebo neexistencí 

ochrany před takovým jednáním. 

§ 2 odst. 5 (5) Ochranou před 

pronásledováním nebo vážnou 

újmou se rozumí zejména 

přiměřené kroky příslušných 

státních orgánů, strany nebo 

organizace, včetně 

mezinárodní organizace, 

kontrolující stát nebo 

podstatnou část jeho území, 

směřující k zabránění 

pronásledování nebo 

způsobení vážné újmy 

zejména zavedením účinného 

právního systému pro 

odhalování, stíhání a trestání 

jednání představujících 

32011L0095 Čl. 7 Poskytovatelé ochrany  

1. Ochranu před pronásledováním 

nebo vážnou újmou mohou 

poskytovat pouze  

a) stát nebo  

b) strany nebo organizace, včetně 

mezinárodních organizací, ovládající 

stát nebo podstatnou část území státu,  

pokud jsou ochotny a schopny zajistit 

ochranu v souladu s odstavcem 2.  

2. Ochrana před pronásledováním 

nebo vážnou újmou musí být účinná 

a nesmí být pouze dočasná. Má se 

zpravidla za to, že taková ochrana je 

poskytována, jestliže subjekty 
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pronásledování nebo vážnou 

újmu, za předpokladu, že je 

taková ochrana účinná, není 

pouze přechodná a cizinec k 

ní má přístup. 

  

uvedené v odst. 1 písm. a) a b) učiní 

přiměřené kroky k zabránění 

pronásledování nebo způsobení 

vážné újmy, mimo jiné zavedením 

účinného právního systému pro 

odhalování, stíhání a trestání jednání 

představujících pronásledování nebo 

způsobení vážné újmy, a žadatel má 

k této ochraně přístup. 

§ 2 odst. 6 (6) Původcem pronásledování 

nebo vážné újmy se rozumí 

státní orgán, strana nebo 

organizace ovládající stát 

nebo podstatnou část území 

státu, jehož je cizinec státním 

občanem nebo v němž měla 

osoba bez státního občanství 

poslední trvalé bydliště. 

Původcem pronásledování 

nebo vážné újmy se rozumí i 

soukromá osoba, pokud lze 

prokázat, že stát, strana nebo 

organizace, včetně 

mezinárodní organizace, 

kontrolující stát nebo 

podstatnou část jeho území 

nejsou schopny nebo ochotny 

odpovídajícím způsobem 

zajistit ochranu před 

pronásledováním nebo vážnou 

újmou.  

32011L0095 Čl. 6 Původci pronásledování nebo 

vážné újmy  

Mezi původce pronásledování nebo 

vážné újmy patří  

a) stát;  

b) strany nebo organizace ovládající 

stát nebo podstatnou část území 

státu;  

c) nestátní původci, lze-li prokázat, 

že původci uvedení v písmenech a) a 

b), včetně mezinárodních organizací, 

nejsou schopni nebo ochotni 

poskytnout ochranu před 

pronásledováním nebo vážnou 

újmou, jak je vymezena v článku 7. 

§ 2 odst. 7 (7) Pronásledováním 

nebo vážnou újmou není, 

pokud se obava cizince 

z pronásledování nebo vážné 

újmy vztahuje pouze na část 

území státu, jehož státní 

občanství má, nebo, je-li 

osobou bez státního občanství, 

státu jeho posledního trvalého 

bydliště a může-li cizinec 

bezpečně a oprávněně 

odcestovat do jiné části státu, 

do ní vstoupit a v ní se usadit, 

a pokud s přihlédnutím k 

situaci v této části státu a k 

jeho osobní situaci v této části 

státu  

a) nemá odůvodněný strach z 

pronásledování ani nejsou 

dány důvodné obavy, že by 

mu zde hrozilo skutečné 

nebezpečí vážné újmy, 

nebo  

b) má přístup k účinné 

ochraně před 

pronásledováním nebo vážnou 

újmou. 

  

32011L0095 Čl. 8 Vnitrostátní ochrana  

1. V rámci posuzování žádosti o 

mezinárodní ochranu mohou členské 

státy dospět k závěru, že určitý 

žadatel nepotřebuje mezinárodní 

ochranu, pokud v určité části země 

původu  

a) nemá opodstatněný důvod se 

obávat pronásledování ani mu 

nehrozí reálné nebezpečí vážné újmy 

nebo  

b) má přístup k ochraně před 

pronásledováním nebo vážnou 

újmou, jak je vymezena v článku 7,  

a pokud do této části země původu 

může bezpečně a legálně odcestovat, 

je mu do ní umožněn vstup a lze 

důvodně předpokládat, že se v ní 

může usadit.  

2. Při posuzování otázky, zda nemá 

žadatel opodstatněný důvod se 

obávat pronásledování ani mu 

nehrozí reálné nebezpečí vážné újmy 

či zda má v části země původu 

přístup k ochraně před 

pronásledováním nebo vážnou újmou 

v souladu s odstavcem 1, přihlížejí 
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členské státy při rozhodování o 

žádosti k celkové situaci panující v 

dotyčné části země a k osobní situaci 

žadatele v souladu s článkem 4. 

Členské státy proto zajistí, aby z 

příslušných zdrojů, jako je úřad 

Vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky a Evropský podpůrný úřad 

pro otázky azylu, získávaly přesné a 

aktuální informace. 

§ 3 odst. 1 (1) Žádostí o udělení 

mezinárodní ochrany 

je projev vůle cizince, z 

něhož je zřejmé, že hledá v 

České republice ochranu před 

pronásledováním nebo před 

hrozící vážnou újmou. 

 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32013L0033 

 

 

 

 

32011L0095 

 

Čl. 2 písm. 

b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

a) 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

h) 

b) „žádostí o mezinárodní ochranu“ 

nebo „žádostí“ žádost o ochranu 

členským státem učiněná státním 

příslušníkem třetí země nebo osobou 

bez státní příslušnosti, u níž lze 

předpokládat, že žadatel usiluje o 

získání postavení uprchlíka nebo 

statusu doplňkové ochrany, a ve které 

nežádá výslovně o jinou formu 

ochrany, jež nespadá do oblasti 

působnosti směrnice 2011/95/EU a o 

niž lze požádat samostatně; 

 

a)„žádostí o mezinárodní ochranu“ 

žádost o mezinárodní ochranu ve 

smyslu čl. 2 písm. h) směrnice 

2011/95/EU; 

 

h) „žádostí o mezinárodní ochranu“ 

žádost o ochranu členským státem 

podaná státním příslušníkem třetí 

země nebo osobou bez státní 

příslušnosti, u níž lze předpokládat, 

že žadatel usiluje o získání postavení 

uprchlíka nebo statusu doplňkové 

ochrany, a ve které nežádá výslovně 

o jinou formu ochrany, jež nespadá 

do oblasti působnosti této směrnice a 

o niž lze požádat samostatně; 

§ 3 odst. 4 a 

5 
4) Jde-li o žádost o udělení 

mezinárodní ochrany 

podanou rodičem nezletilého 

dítěte za toto dítě, souhlas 

druhého rodiče s podáním 

žádosti se nevyžaduje.   

  

 

(5) Podal-li rodič, o jehož 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany vede ministerstvo 

řízení, za své nezletilé dítě 

žádost o udělení mezinárodní 

ochrany, vede se o těchto 

žádostech společné řízení23), 

nerozhodne-li ministerstvo 

usnesením o vyloučení ze 

společného řízení, zejména 

z důvodu ochrany práv a 

oprávněných zájmů dítěte. 

_______________ 

32013L0032 Čl. 7 odst. 2 

první 

pododst. 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Členské státy mohou stanovit, že 

žadatel může učinit žádost jménem 

osob, které jsou na něm závislé. V 

těchto případech členské státy zajistí, 

aby závislé zletilé osoby souhlasily s 

podáním žádosti jejich jménem, a 

pokud souhlas neudělí, aby mohly 

učinit žádost svým jménem. 
 

3. Členské státy zajistí, aby nezletilá 

osoba měla právo učinit žádost o 

mezinárodní ochranu buď vlastním 

jménem, pokud je způsobilá k 

právním úkonům v rámci řízení v 

souladu s vnitrostátním právem 

dotčeného členského státu, nebo 

prostřednictvím svých rodičů či 

jiných zletilých rodinných 

příslušníků či zletilé osoby, která za 

ni nese zodpovědnost ze zákona nebo 

podle vnitrostátních zvyklostí 
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23) § 140 správního řádu.  

 

 

Čl. 11 odst. 

3 

dotčeného členského státu, nebo 

prostřednictvím zástupce. 

 

3. Pro účely čl. 7 odst. 2 mohou 

členské státy vydat jedno rozhodnutí, 

které se týká všech závislých osob, 

zakládá-li se žádost na stejných 

důvodech, pokud tím nevyjde najevo 

konkrétní situace žadatele, čímž by 

mohly být ohroženy jeho zájmy, 

zejména v případech souvisejících s 

pronásledováním z důvodu pohlaví, 

sexuální orientace, pohlavní identity 

nebo věku. V těchto případech se 

dotyčné osobě vydá samostatné 

rozhodnutí. 

§ 3 odst. 6 

věta první 
(6) Je-li žádost o udělení 

mezinárodní ochrany podána 

ministerstvu, ministerstvo 

provede registraci této žádosti 

do 3 pracovních dnů od jejího 

podání; je-li žádost o udělení 

mezinárodní ochrany podána 

policii, ministerstvo provede 

registraci do 6 pracovních dnů 

ode dne podání žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany 

32013L0032 Čl. 6 odst. 1 

první a 

druhý 

pododst. 

Přístup k řízení  

1. Učiní-li určitá osoba žádost o 

mezinárodní ochranu u orgánu, který 

je podle vnitrostátního práva 

příslušný k registraci této žádosti, 

provede se tato registrace do třech 

pracovních dnů od učinění žádosti.  

Pokud je žádost o mezinárodní 

ochranu učiněna u jiných orgánů, u 

nichž je pravděpodobné, že budou 

takové žádosti dostávat, ale nejsou 

podle vnitrostátního práva příslušné k 

jejich registraci, členské státy zajistí, 

aby byla registrace provedena do 

šesti pracovních dnů od učinění 

žádosti. 

§ 3a odst. 2  (2) Policie a osoba zabývající se 

poskytováním právní pomoci 

uprchlíkům poskytuje osobě, 

která hodlá podat žádost o 

udělení mezinárodní ochrany, 

informace vztahující se 

k mezinárodní ochraně již na 

hraničním přechodu nebo v 

tranzitním prostoru 

mezinárodního letiště.. 

32013L0032 Čl. 8 Informování a poradenství v 

detenčních zařízeních a na 

hraničních přechodech  

1. Existují-li údaje o tom, že státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby 

bez státní příslušnosti nacházející se 

v detenčních zařízeních nebo na 

hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, včetně tranzitního 

prostoru, chtějí učinit žádost o 

mezinárodní ochranu, členské státy 

jim poskytnou informace k tomu 

nezbytné. V těchto detenčních 

zařízeních a na hraničních 

přechodech zajistí členské státy 

tlumočení nezbytné pro usnadnění 

přístupu k azylovému řízení. 

2. Členské státy zajistí, aby 

organizace a osoby poskytující 

poradenské služby žadatelům měly 

účinný přístup k žadatelům na 

hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, včetně tranzitního 

prostoru. Členské státy mohou 

stanovit pravidla pro přítomnost 

takových organizací a osob na těchto 
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hraničních přechodech a zejména 

stanovit, že přístup je podmíněn 

dohodou s příslušnými orgány 

členských států. Tento přístup může 

být omezen pouze v případě, že je 

podle vnitrostátního práva jeho 

omezení objektivně nezbytné z 

důvodu bezpečnosti, veřejného 

pořádku nebo administrativního 

řízení daného hraničního přechodu, 

pokud tím tento přístup není omezen 

příliš nebo znemožněn. 

§ 3b odst. 2 (2) Policie informuje cizince o 

oprávnění podat žádost o 

udělení mezinárodní ochrany 

ve lhůtě podle odstavce 1 v 

jazyce, ve kterém je schopen se 

dorozumět. Policie o tomto 

úkonu pořídí záznam, který 

podepíše cizinec a ten, kdo 

záznam pořídil. Odmítne-li 

cizinec podpis nebo nemůže-li 

psát, uvede se tato skutečnost v 

záznamu. 

32013L0032 Čl. 8 odst. 1 Informování a poradenství v 

detenčních zařízeních a na 

hraničních přechodech  

1. Existují-li údaje o tom, že státní 

příslušníci třetích zemí nebo osoby 

bez státní příslušnosti nacházející se 

v detenčních zařízeních nebo na 

hraničních přechodech na vnějších 

hranicích, včetně tranzitního 

prostoru, chtějí učinit žádost o 

mezinárodní ochranu, členské státy 

jim poskytnou informace k tomu 

nezbytné. V těchto detenčních 

zařízeních a na hraničních 

přechodech zajistí členské státy 

tlumočení nezbytné pro usnadnění 

přístupu k azylovému řízení. 

§ 3d odst. 1 

věta první a 

druhá 

(1) Žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany je 

oprávněn setrvat na území; to 

neplatí, podal-li další 

opakovanou žádost o udělení 

mezinárodní ochrany. Právo 

setrvat na území nezakládá 

nárok na povolení k pobytu 

podle zákona o pobytu cizinců 

na území České republiky. 

 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 41 odst. 

1 písm. b) 

 

 

 

 

 

 

 

Právo setrvat v členském státě až 

do posouzení žádosti  

1. Žadatelé mohou v členském státě 

setrvat výlučně za účelem řízení do 

doby, než rozhodující orgán vydá 

rozhodnutí v řízení v prvním stupni 

podle kapitoly III. Toto právo setrvat 

nezakládá nárok na povolení k 

pobytu. 

 

2. Členské státy mohou učinit 

výjimku pouze tehdy, pokud osoba 

učiní následnou žádost podle čl. 41 

nebo pokud osobu předají, případně 

vydají, na základě závazků podle 

evropského zatýkacího rozkazu či z 

jiných důvodů jinému členskému 

státu nebo třetí zemi či 

mezinárodnímu trestnímu soudu či 

tribunálu. 

 

Výjimky z práva setrvat v případě 

následných žádostí  

1. Členské státy mohou učinit 

výjimku z práva setrvat na jejich 

území, pokud osoba: 

 

b) učinila další žádost o mezinárodní 

ochranu ve stejném členském státě 
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32013L0033 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 46 odst. 

8 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 2 

po pravomocném rozhodnutí, jež 

považuje první následnou žádost za 

nepřípustnou podle čl. 40 odst. 5, 

nebo po pravomocném rozhodnutí, 

kterým se zamítá tato žádost jako 

nedůvodnou. 

 

8. Členské státy umožní žadateli 

setrvat na území, dokud nebude znám 

výsledek řízení o opravném 

prostřeku, ve kterém bude 

rozhodnuto, zda žadatel smí či nesmí 

setrvat na území, jak je stanoveno v 

odstavcích 6 a 7. 

 

2. Členské státy mohou z důvodů 

veřejného zájmu nebo veřejného 

pořádku, nebo je-li to nutné pro účely 

rychlého vyřízení a účinného 

prověření žádosti o mezinárodní 

ochranu, stanovit místo pobytu 

žadatele. 

§ 3d odst. 2 (2) Nejde-li o žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany, který 

podal další opakovanou žádost 

o udělení mezinárodní ochrany, 

nelze setrvání žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany na území 

ukončit na základě vydaného 

správního nebo soudního 

rozhodnutí. To nebrání předání 

žadatele o udělení mezinárodní 

ochrany mezinárodnímu 

trestnímu soudu nebo 

mezinárodnímu trestnímu 

tribunálu, popřípadě 

obdobnému mezinárodnímu 

soudnímu orgánu, který splňuje 

alespoň jednu z podmínek 

uvedených v zákoně o 

mezinárodní justiční spolupráci 

ve věcech trestních. 

 

32013L0032 Čl. 9 odst. 2 2. Členské státy mohou učinit 

výjimku pouze tehdy, pokud osoba 

učiní následnou žádost podle čl. 41 

nebo pokud osobu předají, případně 

vydají, na základě závazků podle 

evropského zatýkacího rozkazu či z 

jiných důvodů jinému členskému 

státu nebo třetí zemi či 

mezinárodnímu trestnímu soudu či 

tribunálu. 

§ 8 písm. b) a 

c) 
Ministerstvo 

 b) určuje stát vázaný přímo 

použitelným předpisem 

Evropské unie příslušný k 

posuzování žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany20) 

podané na území, 

c) rozhoduje v řízení o 

předání do příslušného 

státu, 

32013R0604 Čl. 1 Předmět  

Toto nařízení stanoví kritéria a 

postupy pro určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti o 

mezinárodní ochranu podané státním 

příslušníkem třetí země nebo osobou 

bez státní příslušnosti v některém z 

členských států (dále jen „příslušný 

členský stát“). 

§ 10 odst. 1 (1) Žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany je 

povinen se na písemnou výzvu 

ministerstva doručenou 

nejméně 2 pracovní dny 

předem dostavit k poskytnutí 

32013L0032 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 2 

 

 

 

 

 

2. Členské státy zajistí, aby osoba, 

která učinila žádost o mezinárodní 

ochranu, měla příležitost podat 

žádost co možná nejdříve. Pokud 

žadatel této příležitosti nevyužije, 

může členský stát odpovídajícím 
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údajů k podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany. 

Ministerstvo žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

vyzve k poskytnutí údajů k 

podané žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany 

bez zbytečného odkladu po 

podání žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany. 

Ve výzvě ministerstvo 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany písemně 

poučí v mateřském jazyce 

nebo v jazyce, ve kterém je 

schopen se dorozumět, o 

právech a povinnostech 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany včetně 

důsledků výslovného nebo 

mlčky učiněného zpětvzetí 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany a právu kdykoliv se 

obrátit se žádostí o pomoc na 

osobu zabývající se 

poskytováním právní pomoci 

nebo ochranou zájmů 

uprchlíků a na Úřad 

Vysokého komisaře 

Organizace spojených národů 

pro uprchlíky (dále jen „Úřad 

Vysokého komisaře“). 

Ministerstvo rovněž poučí 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany o 

možnosti požádat o informace 

týkající se průběhu řízení o 

udělení mezinárodní ochrany, 

které se vztahují k osobní 

situaci žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany. Nelze-li 

poučení uvést ve výzvě, poučí 

ministerstvo písemně žadatele 

o udělení mezinárodní 

ochrany v přiměřené lhůtě, 

nejpozději do 15 dnů ode dne 

poskytnutí údajů k podané 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 6 odst. 3 

 

 

 

 

 

Čl. 12 odst. 

1 písm. a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 12 odst. 

1 písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 

2 písm. a) 

 

 

 

 

 

 

Čl. 19 odst. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

způsobem použít článek 28 této 

směrnice. 

 

3. Aniž je dotčen odstavec 2, mohou 

členské státy požadovat, aby se 

žádosti o mezinárodní ochranu 

podávaly osobně nebo na určitém 

místě. 

 

a) žadatelé jsou informováni v 

jazyce, jemuž rozumí nebo o němž 

lze důvodně předpokládat, že mu 

rozumí, o průběhu řízení a o svých 

právech a povinnostech během řízení 

a možných důsledcích, pokud tyto 

povinnosti nesplní a nebudou s 

orgány spolupracovat. Jsou 

informováni o časovém rámci, o 

možnostech, jak splnit povinnost 

předložit údaje podle článku 4 

směrnice 2011/95/EU, jakož i o 

důsledcích výslovného nebo 

konkludentního zpětvzetí žádosti. 

Tyto informace musí být poskytnuty 

včas, aby žadatelé mohli vykonávat 

práva zaručená touto směrnicí a plnit 

povinnosti stanovené v článku 13; 

 

c) žadatelům nesmí být odepřena 

možnost komunikovat s Úřadem 

vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky nebo jinou organizací 

poskytující právní poradenské nebo 

jiné poradenské služby žadatelům v 

souladu s vnitrostátním právem 

dotyčného členského státu; 

 

2. Členské státy mohou zejména 

stanovit, že:  

a) žadatelé jsou povinni se 

neprodleně nebo ve stanovené době 

hlásit u příslušných orgánů nebo se k 

nim dostavit osobně; 

 

Bezplatné poskytnutí právních a 

procesních informací v rámci 

řízení v prvním stupni  

1. V průběhu řízení v prvním stupni 

podle kapitoly III členské státy 

zajistí, aby se žadatelům na žádost 

bezplatně poskytovaly právní a 

procesní informace, což zahrnuje 

alespoň poskytnutí informací o řízení 

použitelném na konkrétní situaci 

žadatele. V případě zamítavého 

rozhodnutí o žádosti v prvním stupni 

členské státy rovněž poskytnou 

žadatelům na jejich žádost 

informace, spolu s informacemi 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLFE3E4)



15 

 

 

 

 

 

 

32013L0033 

 

 

 

 

 

Čl. 5 odst. 1 

poskytnutými podle čl. 11 odst. 2 a 

čl. 12 odst. 1 písm. f), odůvodňující 

toto rozhodnutí a vysvětlující, jakým 

způsobem jej lze napadnout. 

1. Členské státy informují žadatele v 

přiměřené lhůtě, nejpozději však do 

patnácti dnů po podání žádosti o 

mezinárodní ochranu, přinejmenším 

o výhodách, jichž mohou požívat, a o 

povinnostech týkajících se podmínek 

přijetí, jež jsou povinni dodržovat. 

Členské státy zajistí, aby žadatelé 

získali informace o organizacích či 

skupinách osob poskytujících 

zvláštní právní pomoc a o 

organizacích, jež jim mohou pomoci 

nebo poskytnout informace ohledně 

podmínek přijetí, které mohou 

využívat, včetně zdravotní péče. 

§ 10 odst. 2 a 

3 
(2) Žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany je 

povinen k podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany 

poskytnout údaje o 

a) svém jménu a příjmení, 

ostatních jménech, všech 

dřívějších příjmeních a 

jiných užívaných jménech 

a příjmeních, 

b) dni, měsíci a roku 

narození, 

c) místu a státu narození, 

d) své národnosti, 

náboženském přesvědčení 

a politickém přesvědčení, 

e) státním občanství, 

f) rodinném stavu a dětech,  

g) posledním bydlišti mimo 

území,  

h) pobytu ve státech, které 
jsou vázány přímo 

použitelným předpisem 

Evropské unie20), 

i) dni a způsobu vstupu na 

území, 

j) čísle a platnosti cestovního 

dokladu,  

k) zdravotním stavu, 

zdravotních omezeních a 

jiných zvláštních 

potřebách, 

l) důvodu žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany,  

m)  jazyce, ve kterém je 

schopen se dorozumět, 

n) způsobu jeho cesty na 

území a 

o) vízech nebo povoleních 

32013L0033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32011L0095 

 

Čl. 6 odst. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 odst. 1 

a 2 

6. Členské státy neuloží žadatelům 

pouze proto, že požádali o mezinárodní 

ochranu, žádné nadbytečné nebo 

nepřiměřené povinnosti týkající se 

dokladů nebo jiných administrativních 

záležitostí před tím, než jim zaručí 

práva, na něž mají podle této směrnice 

nárok.  

 

1. Členské státy mohou pokládat za 

povinnost žadatele předložit co 

nejdříve všechny náležitosti potřebné 

k doložení žádosti o mezinárodní 

ochranu. Povinností členského státu 

je posoudit významné náležitosti 

žádosti ve spolupráci se žadatelem.  

 

2. Náležitosti uvedené v odstavci 1 

zahrnují prohlášení žadatele a 

všechny dokumenty, jež má žadatel k 

dispozici a které uvádějí jeho věk, 

jeho původ, jeho vztahy včetně 

dotčených příbuzných, jeho 

totožnost, státní příslušnost nebo 

příslušnosti, zemi nebo země a místo 

nebo místa jeho předchozího pobytu, 

předchozí žádosti o azyl, cestovní 

trasy, cestovní doklady a důvody 

podání žádosti o mezinárodní 

ochranu. 
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k pobytu vydaných jinými 

státy, popřípadě údaje o 

předchozí žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany v 

jiných státech. 

(3) Při poskytnutí 

údajů k podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany 

je žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany povinen 

prokázat svou totožnost 

platným cestovním dokladem 

nebo jiným dokladem 

totožnosti anebo platnou 

veřejnou listinou vydanou 

zemí státní příslušnosti 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany nebo 

zemí posledního trvalého 

bydliště, jde-li o žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

bez státní příslušnosti, pokud 

z ní lze zjistit údaje o jeho 

státním občanství a údaje o 

jeho totožnosti a obsahuje 

fotografii držitele, nebo ji 

osvědčit čestným 

prohlášením. 

 

§ 10 odst. 4 (4) V souvislosti 

s poskytnutím údajů k podané 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany ministerstvo určí, zda 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany je zranitelnou 

osobou. Jde-li o žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany, 

který je zranitelnou osobou, 

ministerstvo dále určí, zda 

tento žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany 

s ohledem na svou osobní 

situaci potřebuje podporu 

k uplatňování práv a plnění 

povinností žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany podle 

tohoto zákona, které souvisejí 

s řízením o udělení 

mezinárodní ochrany. 

Ministerstvo žadateli o 

udělení mezinárodní ochrany, 

který je zranitelnou osobou 

podporu rovněž poskytne, 

vznikne-li její potřeba až 

v průběhu řízení o udělení 

mezinárodní ochrany. 

32013L0032 Čl. 2 písm. 

d) 

 

 

 

 

 

Čl. 24 

d) „žadatelem, který potřebuje 

zvláštní procesní záruky“ žadatel, u 

nějž je možnost požívat práv a plnit 

povinnosti podle této směrnice 

vzhledem k jeho situaci omezena; 

 

Žadatelé, kteří potřebují zvláštní 

procesní záruky  

1. Členské státy v přiměřené lhůtě po 

podání žádosti o mezinárodní 

ochranu posoudí, zda se jedná o 

žadatele, který potřebuje zvláštní 

procesní záruky.  

2. Posouzení podle odstavce 1 lze 

zahrnout do stávajících vnitrostátních 

řízení nebo do posouzení uvedeného 

v článku 22 směrnice 2013/33/EU a 

nemusí mít formu správního řízení.  

3. Členské státy zajistí, aby 

žadatelům, u nichž bylo zjištěno, že 

potřebují zvláštní procesní záruky, 

byla poskytnuta náležitá podpora, jež 

jim umožní v průběhu azylového 

řízení požívat práv a plnit povinnosti 

stanovené v této směrnici.  

V případech, kdy nelze tuto 

přiměřenou podporu poskytnout v 

rámci řízení podle čl. 31 odst. 8 a 

článku 43, a zejména pokud se 
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členské státy domnívají, že žadatel 

potřebuje zvláštní procesní záruky v 

důsledku mučení, znásilnění nebo 

jiných vážných forem psychického, 

fyzického nebo sexuálního násilí, 

členské státy nepoužijí nebo 

přestanou používat čl. 31 odst. 8 a 

článek 43. Pokud na žadatele, na něž 

nelze podle tohoto pododstavce 

použít čl. 31 odst. 8 a článek 43, 

použijí členské státy čl. 46 odst. 6, 

musí poskytnout alespoň záruky 

stanovené v čl. 46 odst. 7.  

4. Členské státy zajistí, aby byly tyto 

potřeby zvláštních procesních záruk 

zohledněny v souladu s touto 

směrnicí i v případě, že se tyto 

potřeby projeví v pozdější fázi řízení, 

aniž by muselo nutně dojít k 

opětovnému zahájení řízení. 

§ 10 odst. 5 (5) Ministerstvo informuje 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany o 

možnosti zajistit si lékařské 

vyšetření zaměřené na zjištění 

známek pronásledování nebo 

vážné újmy. 

32013L0032 Čl. 18 odst. 

1 a 2 
Lékařská prohlídka  

1. Členské státy stanoví, že má být se 

souhlasem žadatele provedena jeho 

lékařská prohlídka ohledně známek, 

které by mohly vycházet z 

pronásledování nebo vážné újmy v 

minulosti, pokud to rozhodující 

orgán považuje za vhodné pro 

posouzení žádosti o mezinárodní 

ochranu podle článku 4 směrnice 

2011/95/EU. Alternativně mohou 

členské státy stanovit, že takovou 

lékařskou prohlídku si zajistí žadatel. 

 

2. Není-li provedena lékařská 

prohlídka podle odstavce 1, členské 

státy informují žadatele, že si mohou 

z vlastní iniciativy a na vlastní 

náklady zajistit lékařskou prohlídku 

ohledně známek, které by mohly 

vycházet z pronásledování nebo 

vážné újmy v minulosti. 

§ 10a 

Nepřípustnost žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany 

(1) Žádost o udělení 

mezinárodní ochrany je 

nepřípustná,  

a) byla-li podána občanem 

Evropské unie27), který 

nesplňuje podmínky 

stanovené právem 

Evropské unie28), 

b) je-li k posuzování žádosti o 

udělení mezinárodní 

ochrany příslušný jiný stát 

32013L0032 Čl. 25 odst. 

6 písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Při provádění této směrnice se 

členské státy řídí především 

nejlepším zájmem dítěte.  

Pokud členské státy v průběhu 

azylového řízení určí osobu jako 

nezletilou osobu bez doprovodu, 

mohou:  

a) i nadále používat čl. 31 odst. 8, 

pouze pokud:  

i) žadatel přichází ze země, která 

splňuje kritéria bezpečné země 

původu ve smyslu této směrnice, 

nebo  
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vázaný přímo použitelným 

předpisem Evropské 

unie20),  

c) byla-li žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany 

udělena mezinárodní 

ochrana jiným členským 

státem Evropské unie,  

d) mohl-li žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany 

nalézt účinnou ochranu v 

první zemi azylu,  

e) podal-li cizinec opakovanou 

žádost o udělení 

mezinárodní ochrany, 

kterou ministerstvo 

posoudilo jako 

nepřípustnou podle §11a 

odst. 1,  

f) přichází-li žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany ze 

státu, který Česká 

republika považuje za 

evropskou bezpečnou třetí 

zemi, neprokáže-li žadatel 

o udělení mezinárodní 

ochrany, že v jeho případě 

tento stát za takovou zemi 

považovat nelze, nebo  

g) přichází-li žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany, 
který není nezletilou 

osobou bez doprovodu, ze 

státu, který Česká 

republika považuje za 

bezpečnou třetí zemi, 

neprokáže-li žadatel o 

udělení mezinárodní 

ochrany, že v jeho případě 

tento stát za takovou zemi 

považovat nelze. 

(2) Je-li žádost o 

udělení mezinárodní ochrany 

nepřípustná, neposuzuje se, 

zda žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany splňuje 

důvody pro udělení azylu 

nebo doplňkové ochrany).   

_____________ 

27) Čl. 20 Smlouvy o fungování 

Evropské unie. 

28) Protokol o poskytování 

azylu státním příslušníkům 

členských států Evropské 

unie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 39 odst. 

1 

 

 

 

 

 

 

ii) žadatel podal následnou žádost o 

mezinárodní ochranu, která není 

podle čl. 40 odst. 5 nepřípustná, nebo  

iii) žadatel může ze závažných 

důvodů představovat hrozbu pro 

národní bezpečnost nebo veřejný 

pořádek členského státu, nebo 

žadatel byl podle vnitrostátního práva 

ze závažných důvodů týkajících se 

veřejné bezpečnosti a veřejného 

pořádku vypovězen za použití 

donucovacích prostředků;  

 

Nepřípustné žádosti  

1. Kromě případů, kdy se žádost 

neposuzuje podle nařízení (EU) č. 

604/2013, nemusí členské státy 

posuzovat, zda žadatel splňuje 

podmínky pro přiznání nároku na 

mezinárodní ochranu podle směrnice 

2011/95/EU, považuje-li se žádost 

podle tohoto článku za nepřípustnou.  

2. Členské státy mohou považovat 

žádost o mezinárodní ochranu za 

nepřípustnou, pouze pokud: 

a) mezinárodní ochranu přiznal jiný 

členský stát;  

b) země, která není členským státem, 

je podle článku 35 považována za 

první zemi azylu pro žadatele;  

c) země, která není členským státem, 

je podle článku 38 považována za 

bezpečnou třetí zemi pro žadatele;  

d) žádost je následnou žádostí, v níž 

se neobjevily nebo nebyly žadatelem 

předloženy žádné nové skutečnosti či 

zjištění týkající se posouzení, zda lze 

žadatele uznat za osobu požívající 

mezinárodní ochrany podle směrnice 

2011/95/EU, nebo  

e) osoba závislá na žadateli podá 

žádost poté, co v souladu s čl. 7 odst. 

2 souhlasila, aby její případ byl 

součástí žádosti podané jejím 

jménem, a neexistují žádné 

skutečnosti týkající se situace této 

závislé osoby, které by 

odůvodňovaly samostatnou žádost 

 

1. Členské státy mohou stanovit, že 

posouzení žádosti o mezinárodní 

ochranu a posouzení bezpečnosti 

žadatele v jeho konkrétní situaci 

podle kapitoly II se neprovede vůbec 

nebo se neprovede zcela, pokud 

příslušný orgán na základě 

skutečností zjistil, že žadatel chce 
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vstoupit na jeho území protiprávně 

nebo na něj protiprávně vstoupil z 

bezpečné třetí země podle odstavce 

2. 

§ 11 odst. 2 

věta druhá 
Ministerstvo rozhodne o 

předání do příslušného státu 

podle § 25 písm. i) z důvodu 

uvedeného v § 10a odst. 1 

písm. b). 

32013R0604 Čl. 27 odst. 

1 
Opravné prostředky  

1. Žadatel nebo jiná osoba uvedená v 

čl. 18 odst. 1 písm. c) nebo d) má 

právo na podání účinného opravného 

prostředku k soudu co do skutkové i 

právní stránky ve formě odvolání 

proti rozhodnutí o přemístění nebo 

jeho přezkumu. 

§ 11a odst. 1 

a 2 
(1) Podal-li cizinec 

opakovanou žádost o udělení 

mezinárodní ochrany, 

ministerstvo nejprve posoudí 

přípustnost opakované žádosti 

o udělení mezinárodní 

ochrany, a to zda uvedl nebo 

se objevily nové skutečnosti 

nebo zjištění, které  

a) nebyly bez vlastního 

zavinění cizince 

předmětem zkoumání 

důvodů pro udělení 

mezinárodní ochrany v 

předchozím pravomocně 

ukončeném řízení a 

b) svědčí o tom, že by cizinec 

mohl být vystaven 

pronásledování z důvodů 

uvedených v § 12 nebo že 

mu hrozí vážná újma 

podle § 14a. 

(2) Není-li opakovaná žádost 

nepřípustná, ministerstvo 

rozhodne o udělení nebo 

neudělení mezinárodní 

ochrany, pokud není 

odůvodněn jiný postup. 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 40 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 40 odst. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 40 odst. 

4 

2. Pro účely rozhodnutí o přípustnosti 

žádosti o mezinárodní ochranu podle 

čl. 33 odst. 2 písm. d) podléhá 

následná žádost o mezinárodní 

ochranu nejprve předběžnému 

posouzení, zda se objevily nebo byly 

žadatelem předloženy nové 

skutečnosti nebo zjištění týkající se 

posouzení, zda lze žadatele uznat za 

osobu požívající mezinárodní 

ochrany podle směrnice 2011/95/EU. 

 

3. Pokud se v rámci předběžného 

posouzení podle odstavce 2 dospěje k 

závěru, že se objevily nebo byly 

žadatelem předloženy nové 

skutečnosti či zjištění, které 

významně zvyšují pravděpodobnost 

uznání žadatele za osobu požívající 

mezinárodní ochrany, podle směrnice 

2011/95/EU, posuzuje se žádost dále 

podle kapitoly II. Členské státy 

mohou stanovit rovněž jiné důvody 

pro další posuzování následné 

žádosti. 

 

4. Členské státy mohou rozhodnout o 

dalším posuzování žádosti, pouze 

pokud dotyčný žadatel nemohl v 

předchozím řízení bez vlastního 

zavinění uvést skutečnosti uvedené v 

odstavcích 2 a 3 tohoto článku, 

zejména při využití svého práva na 

účinný opravný prostředek podle 

článku 46. 

§ 11a odst. 3 (3) Podal-li cizinec další 

opakovanou žádost o udělení 

mezinárodní ochrany a nelze-

li se s ohledem na předchozí 

řízení nebo podstatnou změnu 

okolností vztahujících se 

k možnému pronásledování 

z důvodů uvedených v § 12 

nebo k hrozbě vážné újmy 

podle § 14a důvodně 

domnívat, že by cizinec mohl 

být vystaven pronásledování 

32013L0032 Čl. 41 odst. 

1 první 

pododst. 

písm. b)  a 

druhý 

pododst. 

b) učinila další žádost o mezinárodní 

ochranu ve stejném členském státě 

po pravomocném rozhodnutí, jež 

považuje první následnou žádost za 

nepřípustnou podle čl. 40 odst. 5, 

nebo po pravomocném rozhodnutí, 

kterým se zamítá tato žádost jako 

nedůvodnou.  

Členské státy mohou tuto výjimku 

učinit pouze za předpokladu, že se 

rozhodující orgán domnívá, že 

rozhodnutí o navrácení nepovede k 
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nebo že mu hrozí vážná újma, 

ministerstvo řízení usnesením 

zastaví. Usnesení o zastavení 

řízení lze vydat do 10 dnů ode 

dne podání žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany. 

Ministerstvo usnesení o 

zastavení řízení doručí cizinci 

na místě nebo na adresu místa 

pobytu na území, byla-li 

cizincem při podání další 

opakované žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany 

uvedena; jinak se usnesení o 

zastavení řízení uloží po dobu 

10 dnů v azylovém zařízení, 

kde byl cizinec naposledy 

hlášen k pobytu a oznámení o 

uložení písemnosti se vyvěsí 

na úřední desce v tomto 

azylovém zařízení. Podání 

žaloby proti usnesení o 

zastavení řízení nemá 

odkladný účinek. 

přímému nebo nepřímému navrácení 

v rozporu se závazky daného 

členského státu vyplývajícími z 

mezinárodního práva nebo práva 

Unie. 

§ 11a odst. 4 (4) Ministerstvo může 

z důvodů hodných zvláštního 

zřetele posoudit podanou 

opakovanou a další 

opakovanou žádost jako 

přípustnou. 

32013L0032 Čl. 40 odst. 

3 poslední 

věta 

Členské státy mohou stanovit rovněž 

jiné důvody pro další posuzování 

následné žádosti. 

§ 11b odst. 1 (1) Podal-li žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany 

opakovanou žádost o udělení 

mezinárodní ochrany a o 

dosud projednávané žádosti 

nebylo pravomocně 

rozhodnuto, nebo byla-li věc 

vrácena soudem ministerstvu 

k novému projednání, 

ministerstvo posoudí 

opakovanou žádost společně s 

dosud projednávanou žádostí. 

32013L0032 Čl. 40 odst. 

1 
Následné žádosti  

1. Pokud osoba, která v členském 

státě požádala o mezinárodní 

ochranu, v témže členském státě 

předloží další údaje nebo učiní 

následnou žádost, členský stát 

posoudí tyto další údaje nebo prvky 

následné žádosti v rámci posuzování 

předchozí žádosti nebo v rámci 

přezkumu rozhodnutí, proti kterému 

byl podán opravný prostředek, pokud 

v tomto rámci mohou příslušné 

orgány vzít v úvahu a posoudit 

všechny prvky, na nichž se zakládají 

další údaje nebo následná žádost. 

§ 11c odst. 1 (1) Za opakovanou žádost o 

udělení mezinárodní ochrany 

se nepovažuje první 

opakovaná žádost o udělení 

mezinárodní ochrany podaná 

do 9 měsíců ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí, 

kterým bylo skončeno 

předchozí řízení o udělení 

mezinárodní ochrany, bylo-li 

řízení o udělení mezinárodní 

ochrany zastaveno podle § 25 

písm. d) až f), h) nebo j). 

32013L0032 Čl. 28 odst. 

2  pododst. 

první a 

druhý  

2. Členské státy zajistí, aby žadatel, 

který se opět ohlásí u příslušného 

úřadu poté, co bylo rozhodnuto 

zastavit posuzování jeho žádosti 

podle odstavce 1 tohoto článku, mohl 

požádat o opětovné otevření svého 

případu nebo mohl podat novou 

žádost, která nepodléhá postupům 

podle článků 40 a 41.  

Členské státy mohou stanovit lhůtu 

nejméně devíti měsíců, po jejímž 

uplynutí nelze případ žadatele znovu 

otevřít nebo nelze k nové žádosti 
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přistupovat jako k následné žádosti 

postupem podle článků 40 a 41. 

Členské státy mohou stanovit, že 

případ žadatele lze znovu otevřít 

pouze jednou. 

§ 11c odst. 2 (2) Za opakovanou žádost o 

udělení mezinárodní ochrany 

se dále nepovažuje žádost o 

udělení mezinárodní ochrany 

podaná po provedení 

přemístění na území podle 

přímo použitelného předpisu 

Evropské unie20) a pokud 

předchozí řízení bylo 

pravomocně ukončeno podle 

§ 25 písm. a), d) až f), h) nebo 

j) nebo ministerstvo rozhodlo 

o neudělení mezinárodní 

ochrany a rozhodnutí bylo 

doručeno náhradním 

způsobem podle § 24a odst. 2 

a nebyla proti němu podána 

včas žaloba podle soudního 

řádu správního. 

32013R0604 Čl. 18 odst. 

2 druhý a 

třetí pod- 

odstavec 

V případech uvedených v odst. 1 

písm. c), v nichž příslušný členský 

stát ukončil posuzování žádosti, která 

byla žadatelem vzata zpět předtím, 

než bylo vydáno rozhodnutí ve věci 

samé v první instanci, tento členský 

stát zajistí, aby žadatel měl právo 

požádat o dokončení posouzení své 

žádosti nebo podat novou žádost o 

mezinárodní ochranu, která není 

posuzována jako následná žádost ve 

smyslu ve směrnice 2013/32/EU. V 

těchto případech členské státy zajistí, 

aby bylo dokončeno posouzení 

žádosti.  

V případech uvedených v odst. 1 

písm. d), kdy je žádost zamítnuta již 

v první instanci, příslušný členský 

stát zajistí, aby dotčená osoba mohla 

uplatnit účinný opravný prostředek 

podle článku 46 směrnice 

2013/32/EU. 

§ 11c odst. 3 (3) Za opakovanou žádost o 

udělení mezinárodní ochrany 

se nepovažuje žádost o udělení 

mezinárodní ochrany podaná 

po nepovolení vstupu na 

území bezpečné třetí země 

cizinci, jehož žádost o udělení 

mezinárodní ochrany byla 

shledána nepřípustnou podle 

§ 10a odst. 1 písm. g), nebo 

pokud evropská bezpečná 

třetí země nepřijala zpět 

cizince, jehož žádost o udělení 

mezinárodní ochrany byla 

shledána nepřípustnou podle 

§ 10a odst. 1 písm. f). 

32013L0032 Čl. 38 odst. 

4 

 

 

 

 

 

 

Čl. 39 odst. 

6  

4. Pokud třetí země nepovolí žadateli 

vstup na své území, členské státy 

zajistí, aby mu byl poskytnut přístup 

k řízení v souladu se základními 

zásadami a zárukami stanovenými v 

kapitole II. 

6. Pokud bezpečná třetí země 

nepřijme žadatele zpět, členské státy 

zajistí, aby mu byl poskytnut přístup 

k řízení v souladu se základními 

zásadami a zárukami stanovenými v 

kapitole II. 

§ 11c odst. 4 (4) Byla-li podána opakovaná 

žádost o udělení mezinárodní 

ochrany po dni nabytí právní 

moci rozhodnutí, kterým bylo 

skončeno předchozí řízení ve 

věci mezinárodní ochrany, a 

před přemístěním z území 

podle přímo použitelného 

předpisu Evropské unie20), 

ministerstvo řízení usnesením 

zastaví. Usnesení se 

poznamená do spisu a cizinec 

se o něm vyrozumí v případě, 

že při podání opakované 

32013L0032 Čl. 40 odst. 

7 
7. Pokud osoba, na níž má být 

vykonáno rozhodnutí o přemístění 

podle nařízení (EU) č. 604/2013, 

předloží další údaje nebo podá 

následnou žádost v přemisťujícím 

členském státě, příslušný členský 

stát, jak je definován v uvedeném 

nařízení, posoudí tyto údaje nebo 

následné žádosti podle této směrnice. 
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žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany uvedl adresu místa 

pobytu na území; jinak se 

písemné vyrozumění uloží po 

dobu 10 dnů v azylovém 

zařízení, kde byl cizinec 

naposledy hlášen k pobytu a 

oznámení o uložení písemnosti 

se vyvěsí na úřední desce 

v tomto azylovém zařízení. 

Žaloba proti tomuto usnesení 

není přípustná. 

 

§ 14a odst. 2 (2) Za vážnou újmu se podle 

tohoto zákona považuje  

  

a) uložení nebo vykonání trestu 

smrti nebo poprava,  

  

b) mučení nebo nelidské či 

ponižující zacházení nebo 

trestání žadatele o mezinárodní 

ochranu,  

  

c) vážné ohrožení života nebo 

lidské důstojnosti civilisty z 

důvodu svévolného násilí v 

situacích mezinárodního nebo 

vnitřního ozbrojeného 

konfliktu, nebo  

  

d) pokud by vycestování cizince 

bylo v rozporu s mezinárodními 

závazky České republiky. 

32011L0095 Čl. 15 Vážná újma  

Vážnou újmou se rozumí  

a) uložení nebo vykonání trestu smrti 

nebo  

b) mučení, nelidské či ponižující 

zacházení nebo trest vůči žadateli v 

zemi původu nebo  

c) vážné a individuální ohrožení 

života nebo nedotknutelnosti civilisty 

v důsledku svévolného násilí během 

mezinárodního nebo vnitrostátního 

ozbrojeného konfliktu. 

§ 15 odst. 1 

písm. b)  

(1) Azyl nelze udělit, i když 

budou zjištěny důvody uvedené 

v § 12 nebo 13, avšak je-li 

důvodné podezření, že cizinec, 

který podal žádost o udělení 

mezinárodní ochrany  

b) se dopustil před vydáním 

rozhodnutí ministerstva ve 

věci mezinárodní ochrany 

vážného nepolitického zločinu 

nebo zvlášť krutého činu, i 

když byl údajně spáchán 

s politickým cílem mimo 

území, nebo  

32011L0095 Čl. 12 odst. 

2 písm. b) 
2. Státní příslušník třetí země nebo 

osoba bez státní příslušnosti jsou 

vyloučeni z postavení uprchlíka, 

existují-li závažné důvody se 

domnívat, že 

b) se dopustili vážného nepolitického 

zločinu mimo zemi svého azylu 

dříve, než byli uznáni uprchlíkem, tj. 

před vydáním povolení k pobytu na 

základě přiznání postavení uprchlíka. 

Za vážné nepolitické zločiny lze 

považovat zvlášť kruté činy, přestože 

byly údajně spáchány s politickým 

cílem; 

§ 15a odst. 1 

písm. b)  

(1) Doplňkovou ochranu podle 

§ 14a nebo 14b nelze udělit, i 

když budou zjištěny důvody 

uvedené v § 14a, avšak je je-li 

důvodné podezření, že cizinec, 

který podal žádost o udělení 

mezinárodní ochrany,  

b) se dopustil vážného zločinu, 

32011L0095 Čl. 17 odst. 

1 písm. b) 
Vyloučení  

1. Státní příslušník třetí země nebo 

osoba bez státní příslušnosti nemají 

nárok na doplňkovou ochranu, 

existují-li vážné důvody se domnívat, 

že 

b) se dopustili vážného zločinu; 

§ 16 odst. 1 

úvodní část 

(1) Žádost o udělení 

mezinárodní ochrany se zamítne 

32013L0032 Čl. 32 odst. 

1 a 2 
Nedůvodné žádosti  

1. Aniž je dotčen článek 27, mohou 
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ustanovení jako zjevně nedůvodná, jestliže 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany neuvádí skutečnosti 

svědčící o tom, že by mohl být 

vystaven pronásledování z 

důvodů uvedených v § 12 

nebo že mu hrozí vážná újma 

podle § 14a a zároveň  
 

členské státy považovat žádost za 

nedůvodnou, pouze pokud 

rozhodující orgán zjistil, že žadatel 

nesplňuje předpoklady pro přiznání 

mezinárodní ochrany podle směrnice 

2011/95/EU.  

2. V případech nedůvodných žádostí, 

které se vztahují k některým z 

okolností uvedených v čl. 31 odst. 8, 

mohou členské státy považovat 

žádost za zjevně nedůvodnou, je-li to 

stanoveno vnitrostátními právními 

předpisy. 

§ 16 odst. 1 

písm. g) 
g) odmítl splnit svou 

povinnost strpět sejmutí 

daktyloskopických otisků 

prstů podle § 45 odst. 6, 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

8 písm. i) 
i) žadatel odmítá splnit povinnost 

nechat si odebrat otisky prstů podle 

nařízení (EU) č. 603/2013 ze dne 26. 

června 2013 o zřízení systému 

Eurodac pro porovnávání otisků prstů 

za účelem účinného uplatňování 

nařízení (EU) č. 604/2013, kterým se 

stanoví kritéria a postupy pro určení 

členského státu příslušného k 

posuzování žádosti o mezinárodní 

ochranu podané státním příslušníkem 

třetí země nebo osobou bez státní 

příslušnosti v některém z členských 

států, a pro podávání žádostí orgánů 

pro vymáhání práva členských států a 

Europolu o porovnání údajů s údaji 

systému Eurodac pro účely vymáhání 

práva, nebo 

§ 16 odst. 1 

písm. h) 
h) podal žádost o udělení 

mezinárodní ochrany pouze s 

cílem vyhnout se hrozícímu 

vyhoštění, vydání nebo 

předání podle evropského 

zatýkacího rozkazu k 

trestnímu stíhání nebo k 

výkonu trestu odnětí svobody 

do ciziny, nebo je pozdržet, 

ačkoliv mohl požádat o 

udělení mezinárodní ochrany 

dříve, 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

8 písm. g) 
g) žadatel podává žádost pouze proto, 

aby pozdržel nebo zmařil výkon 

dřívějšího anebo blížícího se 

rozhodnutí, které by vedlo k jeho 

vyhoštění, nebo 

§ 16 odst. 2 (2) Jako zjevně nedůvodná se 

zamítne i žádost o udělení 

mezinárodní ochrany, jestliže 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany přichází ze státu, 

který Česká republika 

považuje za bezpečnou zemi 

původu, neprokáže-li žadatel 

o udělení mezinárodní 

ochrany, že v jeho případě 

tento stát za takovou zemi 

považovat nelze. 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

8 písm. b) 
b) žadatel pochází z bezpečné země 

původu ve smyslu této směrnice nebo 

§ 16 odst. 3 

věta druhá 
Jsou-li důvody pro zamítnutí 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany jako zjevně 

nedůvodné podle odstavce 2, 

32013L0032 Čl. 36 Pojem bezpečné země původu  

1. Třetí zemi, která je v souladu s 

touto směrnicí označena za 
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rovněž se neposuzuje, zda 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany neuvádí skutečnosti 

svědčící o tom, že by mohl být 

vystaven pronásledování z 

důvodů uvedených v § 12 

nebo že mu hrozí vážná újma 

podle § 14a. 

bezpečnou zemi původu, lze po 

jednotlivém posouzení žádosti 

považovat ve vztahu k určitému 

žadateli za bezpečnou zemi původu, 

pouze pokud:  

a) žadatel má státní příslušnost této 

země, nebo  

b) žadatel je osobou bez státní 

příslušnosti a dříve v této zemi běžně 

pobýval  

a žadatel nepředložil žádné závažné 

důvody pro to, aby tuto zemi nebylo 

možno v jeho konkrétní situaci 

považovat za bezpečnou a mohl tak 

být uznán za osobu požívající 

mezinárodní ochrany podle směrnice 

2011/95/EU.  

2. Členské státy dále ve 

vnitrostátních právních předpisech 

stanoví pravidla a úpravy týkající se 

použití pojmu bezpečné země 

původu. 

§ 19 odst. 1 

věta první 
(1) Ministerstvo je oprávněno 

zjišťovat veškeré údaje 

potřebné pro vydání 

rozhodnutí ministerstva ve 

věci mezinárodní ochrany od 

států, které jsou vázány přímo 

použitelným předpisem 

Evropské unie20), ve kterých 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany dříve podal žádost o 

udělení mezinárodní ochrany, 

pokud s tím žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany písemně 

vyjádří souhlas. 

32013R0604 Čl. 34 odst. 

3 
3. Pokud je to nezbytné pro 

posouzení žádosti o mezinárodní 

ochranu, může také příslušný členský 

stát požádat jiný členský stát, aby mu 

sdělil důvody, které žadatel pro svou 

žádost uvedl, a případně důvody pro 

přijatá rozhodnutí týkající se 

žadatele. Tento členský stát může 

odmítnout odpovědět na takovou 

žádost, jestliže sdělení takových 

informací může ohrozit důležité 

zájmy tohoto členského státu nebo 

ochranu svobod a základních práv 

dotčené osoby či jiných osob. V 

každém případě mohou být takto 

požadované informace sděleny pouze 

dožadujícímu členskému státu, jenž 

získal písemný souhlas žadatele o 

mezinárodní ochranu. V tomto 

případě musí žadatel vědět, jakých 

informací se jeho souhlas týká. 

§ 19 odst. 2 

část do 

středníku 

(2) Ministerstvo, popřípadě 

další orgány veřejné moci 

nesdělí žádným způsobem 

informace jakkoli se 

vztahující k žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany, žadateli 

o udělení mezinárodní 

ochrany, azylantovi nebo 

osobě požívající doplňkové 

ochrany a nezíská informace o 

žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany, 

azylantovi nebo osobě 

požívající doplňkové ochrany 

od údajných původců 

32013L0032 Čl. 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shromažďování údajů k 

jednotlivým žádostem  

Za účelem posuzování jednotlivých 

žádostí členské státy:  

a) nesdělí údajným původcům 

pronásledování nebo vážné újmy 

informace o jednotlivých žádostech o 

mezinárodní ochranu ani skutečnost, 

že byla podána žádost;  

b) nezískávají od údajných původců 

pronásledování nebo vážné újmy 

žádné informace způsobem, jímž by 

tito původci byli přímo informováni 

o tom, že dotyčný žadatel podal 
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pronásledování nebo vážné 

újmy; 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 45 odst. 

2 písm. b) 

žádost, a který by ohrozil 

nedotknutelnost žadatele nebo na 

něm závislých osob, nebo svobodu či 

bezpečnost jeho rodinných 

příslušníků, kteří dosud žijí v zemi 

původu. 

b) jsou-li shromažďovány informace 

k jednotlivému případu za účelem 

nového posouzení statusu 

mezinárodní ochrany, aby tyto 

informace nebyly získány od 

původců pronásledování nebo vážné 

újmy způsobem, jímž by tito původci 

pronásledování byli přímo 

informováni o tom, že dotyčná osoba 

je osobou požívající mezinárodní 

ochrany, jejíž status se znovu 

posuzuje, a který by ohrozil 

nedotknutelnost žadatele nebo na 

něm závislých osob, nebo svobodu či 

bezpečnost jeho rodinných 

příslušníků, kteří dosud žijí v zemi 

původu. 

§ 19 odst. 3 (3) Ministerstvo zajistí, aby 

pohovor s žadatelem o udělení 

mezinárodní ochrany 

prováděla a podklady pro 

vydání rozhodnutí 

připravovala kvalifikovaná 

osoba, která byla řádně 

proškolena v oblastech 

uvedených v přímo 

použitelném právním 

předpisu Evropské unie29). 

________________ 
29)  čl. 6 odst. 4 písm. a) až e) 

Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady  č. 

439/2010 ze dne 19. května 

2010 o zřízení Evropského 

podpůrného úřadu pro otázky 

azylu. 

32013L0032 Čl. 4 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 10 odst. 

3 písm. c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Členské státy zajistí, aby 

pracovníci rozhodujícího orgánu 

uvedení v odstavci 1 byli řádně 

vyškoleni. Za tímto účelem členské 

státy poskytnou příslušná školení, 

jejichž součástí jsou prvky uvedené v 

čl. 6 odst. 4 písm. a) až e) nařízení 

(EU) č. 439/2010. Členské státy také 

zohlední příslušná školení stanovená 

a vypracovaná Evropským 

podpůrným úřadem pro otázky azylu. 

Osoby, jež provádějí s žadateli 

pohovor podle této směrnice, musejí 

mít obecné znalosti o problémech, 

které by mohly nepříznivě ovlivnit 

schopnost žadatele absolvovat 

pohovor, jako jsou známky toho, že 

žadatel mohl být v minulosti mučen 

 

3. Členské státy zajistí, aby 

rozhodující orgán rozhodl o 

žádostech o mezinárodní ochranu po 

přiměřeném posouzení. Za tímto 

účelem členské státy zajistí, aby: 

c) pracovníci, kteří žádosti posuzují a 

rozhodují o nich, měli patřičné 

znalosti příslušných norem v oblasti 

azylového a uprchlického práva;. 

 

3. Členské státy přijmou vhodná 

opatření pro zajištění toho, aby se 

osobní pohovory uskutečňovaly za 

podmínek umožňujících žadatelům 

předložit v úplnosti důvody své 

žádosti. Za tímto účelem členské 
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Čl. 15 odst. 

3 písm. a) 

státy:  

a) zajistí, aby osoba, která pohovor 

vede, byla schopná zohlednit osobní 

a obecné okolnosti žádosti, včetně 

kulturního původu, pohlaví, sexuální 

orientace, pohlavní identity žadatele 

nebo jeho zranitelnosti; 

§ 22 odst. 1 (1) Účastník řízení ve věci 

mezinárodní ochrany má 

právo jednat v mateřském 

jazyce nebo v jazyce, ve 

kterém je schopen se 

dorozumět. Písemnosti 

vyhotovené v cizím jazyce je 

účastník řízení povinen 

předkládat v originálním 

znění a současně v překladu 

do jazyka českého; to neplatí, 

jde-li o písemnost 

vyhotovenou v jazyce, v němž 

se vede řízení podle věty 

první, nebo pokud 

ministerstvo takový překlad 

nevyžaduje. 

32013L0032 Čl. 10 odst. 

5 

 

 

Čl. 12 odst. 

1 písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 12 odst. 

1 písm. f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 

3 písm. c)  

5. Členské státy stanoví pravidla pro 

překlad dokumentů nezbytných pro 

posuzování žádostí. 

Záruky pro žadatele  

1. S ohledem na řízení stanovená v 

kapitole III členské státy zajistí, aby 

se na všechny žadatele vztahovaly 

tyto záruky:  

a) žadatelé jsou informováni v 

jazyce, jemuž rozumí nebo o němž 

lze důvodně předpokládat, že mu 

rozumí, o průběhu řízení a o svých 

právech a povinnostech během řízení 

a možných důsledcích, pokud tyto 

povinnosti nesplní a nebudou s 

orgány spolupracovat. Jsou 

informováni o časovém rámci, o 

možnostech, jak splnit povinnost 

předložit údaje podle článku 4 

směrnice 2011/95/EU, jakož i o 

důsledcích výslovného nebo 

konkludentního zpětvzetí žádosti. 

Tyto informace musí být poskytnuty 

včas, aby žadatelé mohli vykonávat 

práva zaručená touto směrnicí a plnit 

povinnosti stanovené v článku 13; 

 

f) žadatelé jsou informováni o 

výsledku rozhodnutí rozhodujícího 

orgánu v jazyce, jemuž rozumí nebo 

o němž lze důvodně předpokládat, že 

mu rozumí, nezastupuje-li je nebo 

nepomáhá-li jim právní poradce nebo 

jiný poradce. Poskytnuté informace 

zahrnou informace o opravných 

prostředcích proti zamítavému 

rozhodnutí v souladu s čl. 11 odst. 2. 

 

c) vyberou tlumočníka, který je 

schopen zajistit přiměřenou 

komunikaci mezi žadatelem a 

osobou, která pohovor vede. 

Komunikace musí probíhat v jazyce, 

který žadatel upřednostňuje, pokud 

neexistuje jiný jazyk, jemuž žadatel 

rozumí a je v něm schopen jasně 

komunikovat. Pokud je to možné, 

členské státy na žádost žadatele 

zajistí tlumočníka stejného pohlaví, 

ledaže má rozhodující orgán důvod 
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se domnívat, že tato žádost je 

založena na důvodech, které 

nesouvisí s obtížemi žadatele při 

předkládání důvodů žádosti ve své 

úplnosti; 

§ 22 odst. 2 (2) Ministerstvo účastníku 

řízení ve věci mezinárodní 

ochrany poskytne bezplatně 

tlumočníka na úkony, ke 

kterým byl ministerstvem 

předvolán nebo vyzván. 

32013L0032 Čl. 12 odst. 

1 písm. b)  
b) žadatelům je k dispozici 

tlumočník, kdykoli je to nutné, aby 

mohli příslušným orgánům předložit 

svůj případ. Členské státy musí 

poskytnout služby tlumočníka 

alespoň tehdy, pokud má být s 

žadatelem proveden pohovor, jak je 

uvedeno v článcích 14 až 17 a článku 

34, a nelze-li bez těchto služeb 

zajistit přiměřenou komunikaci. V 

tomto případě a v ostatních 

případech, kdy příslušné orgány 

žadatele předvolají, musí být služby 

tlumočníka hrazeny z veřejných 

prostředků; 

§ 23 odst. 1 (1) Ministerstvo provede za 

účelem zjištění stavu věci, o 

němž nejsou důvodné 

pochybnosti, pohovor s 

žadatelem o udělení 

mezinárodní ochrany. O 

provedeném pohovoru se 

sepisuje protokol30). Protokol 

je zejména přepisem otázek 

ministerstva a odpovědí 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany. 
________________ 
30) § 18 správního řádu. 

32013L0032 Čl. 14 odst. 

1 první 

pododst. 

Osobní pohovor  

1. Dříve než rozhodující orgán vydá 

rozhodnutí, poskytne se žadateli 

příležitost k osobnímu pohovoru o 

jeho žádosti o mezinárodní ochranu s 

osobou, která je podle vnitrostátního 

práva k vedení takovéhoto pohovoru 

příslušná. Osobní pohovory o věcné 

stránce žádosti o mezinárodní 

ochranu vždy provádí pracovník 

rozhodujícího orgánu. Tímto 

pododstavcem není dotčen čl. 42 

odst. 2 písm. b). 

§ 23 odst. 2 a 

3 
(2) Pohovor se neprovádí, 

a) pokud lze vydat rozhodnutí 

o udělení azylu,  

b) byla-li podána opakovaná 

žádost o udělení 

mezinárodní ochrany; 

v takovém případě 

ministerstvo umožní sdělit 

důvody žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany 

písemně nebo jiným 

vhodným způsobem, nebo 

c) jde-li o nezletilého žadatele 

o udělení mezinárodní 

ochrany s výjimkou 

nezletilé osoby bez 

doprovodu,  

není-li pohovor nezbytný ke 

zjištění stavu věci, o němž 

nejsou důvodné pochybnosti.  

 
(3) Pohovor se dále neprovádí, 

není-li žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany 

32013L0032 Čl. 14 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Osobní pohovor o věcné stránce 

žádosti nemusí být proveden, pokud: 

 

a) rozhodující orgán může na základě 

dostupných důkazů vydat kladné 

rozhodnutí o přiznání postavení 

uprchlíka nebo  

b) se rozhodující orgán domnívá, že 

žadatel není vzhledem k přetrvávající 

situaci, na niž nemá vliv, k pohovoru 

způsobilý nebo jej nemůže 

absolvovat. V případě pochybností 

rozhodující orgán konzultuje 

odborného lékaře, aby zjistil, zda je 

stav, pro nějž žadatel není k 

pohovoru způsobilý nebo jej nemůže 

absolvovat, dočasné či trvalé povahy.  

 

Pokud se osobní pohovor 

neuskuteční podle písmene b) nebo 

případně se závislou osobou, přijmou 

se přiměřená opatření pro to, aby 

žadatel nebo závislá osoba mohli 
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k provedení pohovoru 

způsobilý, a to zejména ze 

zdravotních důvodů. 
Ministerstvo umožní 

takovému žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany sdělit 

důvody žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany písemně 

nebo jiným vhodným 

způsobem. 

 

 

Čl. 14 odst. 

1 pododst. 

třetí a čtvrtý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 34 odst. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 42 odst. 

2 písm. b)  

předložit další údaje. 

 

Pokud žadatel podal žádost o 

mezinárodní ochranu jménem osob, 

které jsou na něm závislé, musí být 

každé závislé zletilé osobě dána 

příležitost k osobnímu pohovoru.  

 

Členské státy mohou ve 

vnitrostátních právních předpisech 

stanovit případy, kdy se příležitost k 

osobnímu pohovoru poskytuje 

nezletilé osobě. 

 

1. Před tím, než rozhodující orgán 

rozhodne o přípustnosti žádosti o 

mezinárodní ochranu, umožní 

členské státy žadatelům, aby 

vyjádřily svůj názor na použití 

důvodů uvedených v článku 33 na 

jejich konkrétní situaci. Za tímto 

účelem členské státy provedou 

osobní pohovor ohledně přípustnosti 

žádosti. Členské státy mohou učinit 

výjimku pouze v případě následné 

žádosti podle článku 42.  

Tímto odstavcem není dotčen čl. 4 

odst. 2 písm. a) této směrnice ani 

článek 5 nařízení (EU) č. 604/2013. 

 

2. Členské státy mohou ve 

vnitrostátním právu stanovit pravidla 

pro předběžné posouzení podle 

článku 40. Tato pravidla mohou, 

mimo jiné: 

 

b) povolit, aby bylo provedeno 

předběžné posouzení pouze na 

základě písemného podání bez 

osobního pohovoru, s výjimkou 

případů uvedených v čl. 40 odst. 6. 

§ 23 odst. 4 

věta první 
(4) Žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany je 

povinen se dostavit k 

pohovoru v místě a čase 

určeném ministerstvem, a to 

na písemné předvolání 

doručené žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany nejméně 

2 pracovní dny před konáním 

pohovoru. 

32013L0032 Čl. 13 odst. 

1 věta 

druhá 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 

2 písm. a) 

 

 

 

 

 

Čl. 14 odst. 

Členské státy mohou pro žadatele 

stanovit další povinnosti 

spolupracovat s příslušnými orgány, 

je-li to nezbytné pro zpracování 

žádosti. 

 

2. Členské státy mohou zejména 

stanovit, že:  

a) žadatelé jsou povinni se 

neprodleně nebo ve stanovené době 

hlásit u příslušných orgánů nebo se k 

nim dostavit osobně; 

 

Osobní pohovor  
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1 první 

pododstave

c  

1. Dříve než rozhodující orgán vydá 

rozhodnutí, poskytne se žadateli 

příležitost k osobnímu pohovoru o 

jeho žádosti o mezinárodní ochranu s 

osobou, která je podle vnitrostátního 

práva k vedení takovéhoto pohovoru 

příslušná. Osobní pohovory o věcné 

stránce žádosti o mezinárodní 

ochranu vždy provádí pracovník 

rozhodujícího orgánu. Tímto 

pododstavcem není dotčen čl. 42 

odst. 2 písm. b). 

§ 23 odst. 5 (5) Z důvodů hodných 

zvláštního zřetele, nebo na 

výslovnou žádost žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany, 

zajistí ministerstvo vedení 

pohovoru, a je-li to v jeho 

možnostech, i tlumočení 

osobou stejného pohlaví. 

32013L0032 Čl. 15 odst. 

3 písm. b)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 15 odst. 

3 písm. c) 

věta druhá 

b) pokud je to možné, zajistí, aby 

pohovor s žadatelem vedla osoba 

stejného pohlaví, pokud o to žadatel 

požádá, ledaže má rozhodující orgán 

důvod se domnívat, že tato žádost je 

založena na důvodech, které 

nesouvisí s obtížemi žadatele při 

předkládání důvodů žádosti ve své 

úplnosti; 

Pokud je to možné, členské státy na 

žádost žadatele zajistí tlumočníka 

stejného pohlaví, ledaže má 

rozhodující orgán důvod se 

domnívat, že tato žádost je založena 

na důvodech, které nesouvisí s 

obtížemi žadatele při předkládání 

důvodů žádosti ve své úplnosti; 

§ 23 odst. 6 (6) Pokud je provedení 

pohovoru přítomen 

zmocněnec žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany nebo 

pověřený zástupce Úřadu 

Vysokého komisaře, není 

oprávněn do jeho průběhu 

jakkoli zasahovat. Po 

skončení pohovoru 

ministerstvo zmocněnci 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany umožní 

vyjádřit se k jeho obsahu. 

32013L0032 Čl. 15 odst. 

4  

 

 

Čl. 23 odst. 

3 

4. Členské státy mohou stanovit 

pravidla pro přítomnost třetích osob 

při osobním pohovoru. 

 

3. Členské státy umožní žadateli, aby 

si k osobnímu pohovoru přizval 

právního poradce nebo jiného 

poradce, který je podle vnitrostátního 

práva k této činnosti oprávněn.  

 

Členské státy mohou stanovit, že 

právní poradce nebo jiný poradce 

může do osobního pohovoru 

zasáhnout až v jeho závěru. 

§ 23c Podklady pro vydání 

rozhodnutí 

 

Podkladem pro vydání 

rozhodnutí mohou být 

zejména 

 

a) žádost o udělení 

mezinárodní ochrany a údaje 

k jejímu doplnění (§ 3 a 10), 

b) protokol o pohovoru, 

c) přesné a aktuální informace 

z různých zdrojů o státu, 

jehož je žadatel o udělení 

32013L0032 Čl. 10 odst. 

3 písm. a) a 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Členské státy zajistí, aby 

rozhodující orgán rozhodl o 

žádostech o mezinárodní ochranu po 

přiměřeném posouzení. Za tímto 

účelem členské státy zajistí, aby:  

a) byly žádosti posuzovány 

jednotlivě, objektivně a nestranně a 

aby o nich bylo stejným způsobem 

rozhodováno;  

b) byly získávány přesné a aktuální 

informace z různých zdrojů, 

například od Evropského podpůrného 

úřadu pro otázky azylu a Úřadu 
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mezinárodní ochrany státním 

občanem, nebo v případě 

osoby bez státního občanství o 

státu jejího posledního 

trvalého bydliště a 

d) výsledek vyšetření podle § 

10 odst. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 18 odst. 

3 

vysokého komisaře OSN pro 

uprchlíky (UNHCR) a od příslušných 

mezinárodních organizací pro lidská 

práva, týkající se obecné situace v 

zemích původu žadatelů a případně v 

zemích jejich průjezdu, a aby tyto 

informace měli k dispozici 

pracovníci odpovědní za posuzování 

žádostí a rozhodování o nich; 

 

3. Výsledky lékařských prohlídek 

uvedených v odstavcích 1 a 2 

společně s ostatními aspekty žádosti 

vyhodnotí rozhodující orgán. 

§ 24 odst. 1 (1) Písemnosti se doručují 

účastníku řízení ve věci 

mezinárodní ochrany do 

vlastních rukou pouze do 

místa jeho hlášeného pobytu 

nebo žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany za 

podmínek uvedených v 

odstavci 2 na adresu pro 

doručování, nedoručuje-li 

ministerstvo na místě nebo 

prostřednictvím datové 

schránky. 

32013L0032 Čl. 13 odst. 

2 písm. c)  
2. Členské státy mohou zejména 

stanovit, že: 

c) žadatelé musejí informovat 

příslušné orgány co nejdříve o místu 

svého současného pobytu nebo 

adrese a o změně tohoto místa nebo 

adresy. Členské státy mohou 

stanovit, že žadatel musí přijímat 

jakákoli sdělení na jím posledně 

uvedeném místě pobytu nebo adrese; 

§ 25 písm. j)  Řízení se zastaví, jestliže 

 

j) nelze zjistit místo pobytu 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany a na 

základě dosud zjištěného 

stavu věci nelze rozhodnout, 

nebo 

32013L0032 Čl. 28 odst. 

1 druhý 

pododsta-

vec  písm. 

b)  

Postup v případě konkludentního 

zpětvzetí žádosti nebo odstoupení 

od žádosti  

1. Existuje-li důvod se domnívat, že 

žadatel o mezinárodní ochranu vzal 

konkludentně svou žádost zpět nebo 

od ní odstoupil, zajistí členské státy, 

aby rozhodující orgán rozhodl buď o 

zastavení posuzování žádosti, nebo o 

jejím zamítnutí v případě, že 

rozhodující orgán považuje žádost za 

nedůvodnou na základě přiměřeného 

posouzení její věcné stránky podle 

článku 4 směrnice 2011/95EU. 

 

Členské státy mohou vycházet z 

domněnky, že žadatel vzal 

konkludentně svou žádost o 

mezinárodní ochranu zpět nebo od ní 

odstoupil, zejména pokud se zjistilo, 

že: 

b) se skrývá nebo bez povolení 

opustil místo pobytu nebo místo, kde 

byl držen, aniž v přiměřené lhůtě 

kontaktoval příslušný orgán, nebo v 

přiměřené lhůtě nesplnil svou 

ohlašovací či jinou oznamovací 

povinnost, ledaže žadatel prokáže, že 

k tomu došlo z důvodů, které nemohl 

ovlivnit. 
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§ 26 odst. 1 

písm. c), 

odst. 2 a 3  

(1) Řízení lze přerušit, a to i 

opakovaně, jestliže 

  c) vzhledem k dočasně 

nejisté situaci v zemi 

původu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany, 

nebo v případě, že je 

žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany 

osobou bez státního 

občanství, v zemi jeho 

posledního trvalého 

bydliště, nelze důvodně 

předpokládat, že bude 

rozhodnutí ministerstva ve 

věci mezinárodní ochrany 

vydáno ve lhůtě podle § 27 

odst. 1. 

 
(2) Ministerstvo 

nejpozději po uplynutí 

každých 180 dnů od vydání 

usnesení o přerušení řízení 

podle odstavce 1 písm. c) opět 

zhodnotí situaci v zemi 

původu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany nebo v 

případě, že je žadatel o 

udělení mezinárodní ochrany 

osobou bez státního občanství, 

v zemi jeho posledního 

trvalého bydliště.  

 
(3) Je-li řízení 

přerušeno podle odstavce 1 

písm. c), běh lhůty pro vydání 

rozhodnutí se nestaví.  

  

 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

4  a 5 
4. Aniž jsou dotčeny články 13 a 18 

směrnice 2011/95/EU, mohou 

členské státy odložit skončení řízení 

o posouzení žádosti, pokud vzhledem 

k nejisté situaci v zemi původu, jež je 

považována za dočasnou, nelze 

důvodně předpokládat, že rozhodující 

orgán rozhodne ve lhůtě uvedené v 

tomto odstavci. V takovém případě 

členské státy: 

a) provádějí přezkum situace v dané 

zemi původu alespoň každých 6 

měsíců;  

b) informují v přiměřené lhůtě 

dotčené žadatele o důvodech 

odkladu;  

c) informují v přiměřené lhůtě 

Komisi o odkladu řízení pro danou 

zemi původu.  

5. V každém případě členský stát 

skončí řízení o posouzení žádosti ve 

lhůtě nejvýše 21 měsíců od podání 

žádosti. 

§ 27 odst. 1 Lhůty pro vydání rozhodnutí 

 

        (1) Rozhodnutí 

ministerstva ve věci 

mezinárodní ochrany, 

nestanoví-li tento zákon jinak, 

vydá ministerstvo bez 

zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 6 měsíců 

ode dne, kdy byly poskytnuty 

údaje k podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany 

(§ 10) nebo ode dne, kdy 

nabylo právní moci 

rozhodnutí soudu o zrušení 

rozhodnutí ministerstva ve 

věci mezinárodní ochrany a o 

vrácení k novému projednání.  

 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

2 a odst. 3 

první pod- 

odstavec 

2. Členské státy zajistí, aby řízení o 

posouzení řádosti bylo skončeno co 

nejdříve, aniž by tím byla dotčena 

přiměřenost a úplnost posouzení.  

 

3. Členské státy zajistí, aby řízení o 

posouzení řádosti bylo skončeno do 

šesti měsíců od podání žádosti. 

§ 27 odst. 2 (2) Lhůtu pro vydání 32013L0032 Čl. 31 odst. Členské státy mohou prodloužit tuto 
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rozhodnutí podle odstavce 1 

lze prodloužit až o 9 měsíců, 

pokud  

a) jde o případy věcně nebo 

právně složité,  

b) je současně podán velký 

počet žádostí o udělení 

mezinárodní ochrany, nebo 

c) žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany 

neplní povinnosti podle 

tohoto zákona, a proto 

nelze rozhodnout ve lhůtě 

podle odstavce 1. 

 

3 třetí pod- 

odstavec 

šestiměsíční lhůtu uvedenou v tomto 

odstavci nejvýše o dalších devět 

měsíců v případech:  

a) které jsou po skutkové nebo právní 

stránce složité; 

b) kdy o mezinárodní ochranu žádá 

současně velký počet státních 

příslušníků třetí země nebo osob bez 

státní příslušnosti, kvůli čemuž je v 

praxi velmi složité skončit řízení v 

šestiměsíční lhůtě;  

c) kdy lze prodlení jasně přičíst 

skutečnosti, že žadatel nedodržel své 

povinnosti podle článku 13. 

§ 27 odst. 3 (3) Pokud je to 

nezbytné pro zjištění stavu 

věci, o němž nejsou důvodné 

pochybnosti, lze výjimečně 

prodloužit lhůtu podle 

odstavce 2 až o 3 měsíce.  

32013L0032 Čl. 31 odst. 

3 čtvrtý 

pododstave

c 

Výjimečně a za řádně odůvodněných 

okolností mohou členské státy 

překročit lhůty stanovené v tomto 

odstavci o nejvýše tři měsíce, pokud 

je to nezbytné pro zajištění 

přiměřeného a úplného posouzení 

žádosti o mezinárodní ochranu. 

§ 27 odst. 4 (4) Ministerstvo účastníka 

řízení ve věci mezinárodní 

ochrany písemně vyrozumí o 

prodloužení lhůty podle 

odstavců 2 a 3 a odůvodní 

takový postup. 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

6 
6. Členské státy zajistí, aby v 

případech, kdy není možné vydat 

rozhodnutí do šesti měsíců, žadatel:  

a) byl informován o prodlení a  

b) na žádost obdržel informaci o 

důvodech prodlení a době, ve které 

lze očekávat, že bude rozhodnuto o 

jeho žádosti. 

§ 27 odst. 5 (5) Rozhodnutí o zamítnutí 

žádosti pro zjevnou 

nedůvodnost lze vydat 

nejpozději do 30 dnů ode dne 

poskytnutí údajů k podané 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany.  

 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

9 první 

pod-

odstavec 

9. Členské státy stanoví lhůty pro 

přijetí rozhodnutí v řízení v prvním 

stupni podle odstavce 8. Tyto lhůty 

musí být přiměřené. 

§ 27 odst. 6 (6) Postupuje-li ministerstvo 

podle § 26 odst. 1 písm. c), 

musí být rozhodnutí ve věci 

mezinárodní ochrany vydáno 

nejpozději do 21 měsíců ode 

dne, kdy byly poskytnuty 

údaje k podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany, 

nebo ode dne, kdy nabylo 

právní moci rozhodnutí soudu 

o zrušení rozhodnutí 

ministerstva ve věci 

mezinárodní ochrany a o 

vrácení k novému projednání. 

 

32013L0032 Čl. 31 odst. 

5 
5. V každém případě členský stát 

skončí řízení o posouzení žádosti ve 

lhůtě nejvýše 21 měsíců od podání 

žádosti. 

§ 28 odst. 3 (3) Zamítne-li Shledá-li 

ministerstvo žádost o udělení 

mezinárodní ochrany jako 

zjevně nedůvodnou 

nepřípustnou z důvodu, že 

32013L0032 Čl. 38 odst. 

3 

 

 

 

3. Při výkonu rozhodnutí, které se 

zakládá výlučně na tomto článku, 

členské státy:  

a) žadatele náležitě vyrozumí a  
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cizinec přicestoval z bezpečné 

třetí země, nebo z evropské 

bezpečné třetí země, vydá 

současně s rozhodnutím cizinci 

doklad informující bezpečnou 

třetí zemi nebo evropskou 

bezpečnou třetí zemi v jejím 

úředním jazyce, že v řízení o 

udělení mezinárodní ochrany 

nebylo posuzováno splnění 

důvodů pro udělení azylu nebo 

doplňkové ochrany. 

 

 

 

 

 

Čl. 39 odst. 

5 

b) vydají mu doklad, kterým 

informují orgány třetí země v jazyce 

dané země, že žádost nebyla po 

věcné stránce posouzena. 

 

5. Při výkonu rozhodnutí, které se 

zakládá výlučně na tomto článku, 

dotyčné členské státy:  

a) žadatele náležitě vyrozumí a  

b) vydají mu doklad, kterým 

informují orgány třetí země v jazyce 

dané země, že žádost nebyla po 

věcné stránce posouzena. 

§ 28 odst. 5 (5) Pro posouzení skutečnosti, 

zda žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany má 

odůvodněný strach z 

pronásledování z důvodů 

uvedených v § 12, je 

rozhodující to, zda původce 

pronásledování tyto důvody u 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany 

shledává 

32011L0095 Čl. 10 odst. 

2 
2. Při posuzování otázky, zda má 

žadatel odůvodněnou obavu z 

pronásledování, není důležité, zda 

žadatel skutečně má rasové, 

náboženské, národnostní, sociální 

nebo politické charakteristické rysy, 

které vedou k pronásledování, 

jestliže původce pronásledování tyto 

rysy žadateli připisuje. 

§ 28 odst. 6 (6) Pro posouzení skutečnosti, 

zda žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany má 

odůvodněný strach z 

pronásledování z důvodů 

uvedených v § 12, je 

rozhodné, zda existuje 

souvislost mezi těmito důvody 

a pronásledováním nebo 

neexistencí ochrany před ním. 

 

32011L0095 Preambule 

bod 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

(29) Jednou z podmínek přiznání 

postavení uprchlíka ve smyslu čl. 1 

odst. A Ženevské úmluvy je příčinná 

souvislost mezi důvodem 

pronásledování, totiž rasou, 

náboženstvím, národností, 

zastáváním určitých politických 

názorů nebo příslušností k určitým 

společenským vrstvám, a 

pronásledováním či neexistencí 

ochrany před takovým jednáním. 

 

3. V souladu s čl. 2 písm. d) musí 

existovat souvislost mezi důvody 

uvedenými v článku 10 a 

pronásledováním ve smyslu odstavce 

1 tohoto článku nebo neexistencí 

ochrany před takovým jednáním. 

§ 28 odst. 7 (7) Odůvodněná obava 

z pronásledování nebo 

skutečné nebezpečí vážné 

újmy mohou být založeny na 

okolnostech, k nimž došlo po 

odjezdu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany ze země, 

jejímž je státním občanem, 

nebo v případě osoby bez 

státního občanství státu jejího 

posledního trvalého bydliště; 

ministerstvo tyto okolnosti 

zohlední při posuzování 

projevu vůle cizince podle § 3 

odst. 2, § 3b odst. 3, § 11a a 

32011L0095 Čl. 5 Potřeba mezinárodní ochrany 

vznikající na místě  

1. Odůvodněná obava z 

pronásledování nebo reálné 

nebezpečí vážné újmy mohou být 

založeny na událostech, k nimž došlo 

po odjezdu žadatele ze země původu 

2. Odůvodněná obava z 

pronásledování nebo reálné 

nebezpečí vážné újmy mohou být 

založeny na činnosti, kterou žadatel 

vyvíjel po opuštění země původu, 

zejména pokud se zjistí, že činnost, o 

kterou se dotyčná žádost opírá, 

představuje vyjádření a pokračování 
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11b. názorů a přesvědčení, které měl 

žadatel v zemi původu.  

3. Aniž je dotčena Ženevská úmluva, 

mohou členské státy rozhodnout, že 

žadateli, který podává následnou 

žádost, se postavení uprchlíka 

obvykle nepřizná, je-li nebezpečí 

pronásledování založeno na 

okolnostech, které vyvolal sám 

žadatel po opuštění země původu. 

§ 32 odst. 2  (2) Podání žaloby podle 

odstavce 1 má odkladný 

účinek, s výjimkou žaloby 

proti rozhodnutí podle § 16 

odst. 1 písm. b), d), f) a g), 

žaloby proti rozhodnutí o 

udělení azylu nebo doplňkové 

ochrany, žaloby proti 

rozhodnutí o prodloužení 

doplňkové ochrany a 

rozhodnutí o zastavení řízení 

podle § 25, s výjimkou 

rozhodnutí o zastavení řízení 

podle § 25 písm. i) z důvodu 

uvedeného v § 10a odst. 1 

písm. g). O přiznání 

odkladného účinku podle 

soudního řádu správního lze 

požádat pouze společně s 

podáním žaloby. 

 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 46 odst. 

1 a odst. 2 

první pod- 

Odstavec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 46 odst. 

5 a odst. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo na účinný opravný 

prostředek  

1. Členské státy zajistí, aby měl 

žadatel o mezinárodní ochranu právo 

na účinný opravný prostředek před 

soudem proti:  

a) rozhodnutí o jeho žádosti o 

mezinárodní ochranu, včetně 

rozhodnutí:  

i) o tom, že je žádost nedůvodná, 

pokud jde o postavení uprchlíka nebo 

statusu doplňkové ochrany,  

ii) o nepřípustnosti žádosti podle čl. 

33 odst. 2,  

iii) vydaného na hranici nebo v 

tranzitním prostoru členského státu 

podle čl. 43 odst. 1,  

iv) o neprovedení posouzení podle 

článku 39;  

b) zamítnutí návrhu na obnovené 

posuzování žádosti po jeho zastavení 

podle článků 27 a 28;  

c) rozhodnutí o odnětí statusu 

mezinárodní ochrany podle článku 

45.  

2. Členské státy zajistí, aby osoby, u 

nichž rozhodující orgán uzná, že mají 

nárok na doplňkovou ochranu, měly 

právo na účinný opravný prostředek 

podle odstavce 1 proti rozhodnutí o 

tom, že je žádost nedůvodná, pokud 

jde o postavení uprchlíka. 

 

5. Aniž je dotčen odstavec 6, umožní 

členské státy žadatelům setrvat na 

území, dokud neuplyne lhůta, v níž 

mohou uplatnit právo na účinný 

opravný prostředek, nebo v případě, 

že v dané lhůtě toto právo uplatní, 

dokud nebude znám výsledek řízení 

o opravném prostředku.  

6. V případě rozhodnutí:  

a) o tom, že je žádost zjevně 

nedůvodná, podle čl. 32 odst. 2 nebo 
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32013R0604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 27 odst. 

3 písm. c) 

nedůvodná po posouzení podle čl. 31 

odst. 8, s výjimkou případů, kdy jsou 

tato rozhodnutí založena na 

okolnostech uvedených v čl. 31 odst. 

8 písm. h);  

 

b) o nepřípustnosti žádosti podle čl. 

33 odst. 2 písm. a), b) nebo d);  

c) o zamítnutí znovuotevření případu 

žadatele, který byl zastaven podle 

článkem 28, nebo  

d) o neposouzení žádosti nebo o 

neposouzení žádosti v celém rozsahu 

podle článku 39,  

musí mít soud pravomoc rozhodnout, 

zda žadatel smí či nesmí setrvat na 

území členského státu, dokud nebude 

znám výsledek řízení o opravném 

prostředku, buď na žádost dotyčného 

žadatele, nebo v případě jednání z 

moci úřední pokud v důsledku 

rozhodnutí již žadatel není oprávněn 

setrvat v daném členském státě a 

pokud v takových případech 

vnitrostátní právo nezakládá jeho 

právo setrvat v členském státě. 

 

c) že dotčená osoba může v 

přiměřené lhůtě požádat soud o 

odložení výkonu rozhodnutí o 

přemístění, dokud nebude 

rozhodnuto o jejím odvolání nebo o 

přezkumu. Členské státy zajistí, aby 

účinný opravný prostředek v podobě 

odkladu přemístění byl v platnosti až 

do přijetí rozhodnutí o první žádosti 

o odklad. Jakékoli rozhodnutí o 

odložení výkonu rozhodnutí o 

přemístění musí být přijato v 

přiměřené lhůtě, která zároveň 

umožní důkladné a pečlivé posouzení 

žádosti. Rozhodnutí neodložit výkon 

rozhodnutí o přemístění musí 

obsahovat důvody, na nichž je 

založeno. 

§ 32 odst. 6 (6) Je-li žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany zajištěn 

podle tohoto zákona nebo mu 

nebyl povolen vstup na území, 

je-li zajištěn podle zákona o 

pobytu cizinců na území 

České republiky, nebo jde-li o 

žalobu proti rozhodnutí o 

zastavení řízení podle § 25 

písm. i) z důvodu uvedeného v 

§ 10a odst. 1 písm. b), krajský 

soud podanou žalobu proti 

32013L0032 Čl. 46 odst. 

10 
10. Členské státy mohou stanovit 

lhůty, ve kterých má soud podle 

odstavce 1 rozhodnutí rozhodujícího 

orgánu přezkoumat. 
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rozhodnutí ministerstva ve 

věci mezinárodní ochrany 

projedná a rozhodne věc 

přednostně a s nejvyšším 

urychlením, nejpozději do 60 

dnů ode dne, kdy podaná 

žaloba bude prostá vad a 

bude mít všechny náležitosti. 

Je-li podána kasační stížnost, 

Nejvyšší správní soud 

projedná a rozhodne věc 

přednostně a s nejvyšším 

urychlením, nejpozději do 60 

dnů ode dne, kdy podaná 

kasační stížnost bude prostá 

vad a bude mít všechny 

náležitosti. 

§ 41 odst. 4 (4) Žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany je 

povinen ministerstvu při 

poskytnutí údajů k podané 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany odevzdat průkaz o 

povolení k dlouhodobému 

pobytu vydaný podle zákona o 

pobytu cizinců na území 

České republiky. 

32013L0032 Čl. 13 odst. 

2 písm. b)  
b) žadatelé musejí předat doklady, 

které vlastní a které jsou důležité pro 

posouzení žádosti, například své 

cestovní doklady; 

§ 46a odst. 1 

až 3, 5 a 10 
(1) Ministerstvo může 

v případě nutnosti 

rozhodnout o zajištění 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany v 

přijímacím středisku nebo v 

zařízení pro zajištění cizinců3), 

nelze-li účinně uplatnit 

zvláštní opatření, jestliže  

a) účelem zajištění je spolehlivé 

zjištění nebo ověření jeho 

totožnosti,  

b) se prokazuje padělaným 

nebo pozměněným 

dokladem totožnosti, a 

není-li totožnost jinak 

známa,  

c) je důvodné se domnívat, že 

by mohl představovat 

nebezpečí pro bezpečnost 

státu nebo veřejný 

pořádek,  

d) bude přemístěn do státu 

vázaného přímo 

použitelným předpisem 

Evropské unie20) a 

existuje-li vážné nebezpečí 

útěku, zejména pokud se 

již v minulosti vyhnul 

provedení přemístění, 

nebo se pokusil o útěk 

anebo vyjádřil úmysl 

nerespektovat pravomocné 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32013L0033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl.8 odst. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 odst. 2 

 

 

 

 

 

Čl. 8 odst. 3 

písm. a), b), 

d) až f) 

Zajištění  

1. Členské státy nesmějí nikoho 

zadržet pouze proto, že se jedná o 

žadatele. Důvody a podmínky 

zajištění a záruky dané zajištěným 

žadatelům musí být v souladu se 

směrnici 2013/33/EU.  

2. Je-li žadatel o mezinárodní 

ochranu zajištěn, členské státy zajistí 

možnost rychlého soudního 

přezkumu podle směrnice 

2013/33/EU. 

 

1. Členské státy nesmějí nikoho 

zadržet pouze proto, že je žadatelem 

v souladu se směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2013/32/EU ze 

dne 26. června 2013 o společných 

řízeních pro přiznávání a odnímání 

statusu mezinárodní ochrany.  

 

 

2. V případě nutnosti a na základě 

individuálního posouzení každého 

případu mohou členské státy zajistit 

žadatele, nelze-li účinně uplatnit jiná, 

mírnější donucovací opatření. 

 

3. Žadatel může být zajištěn pouze v 

těchto případech:  
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rozhodnutí o přemístění do 

státu vázaného předpisem 

Evropské unie20) nebo 

pokud je takový úmysl 

zjevný z jeho jednání, 

e) byla žádost o udělení 

mezinárodní ochrany 

podána v zařízení pro 

zajištění cizinců a existují 

oprávněné důvody se 

domnívat, že žádost o 

udělení mezinárodní 

ochrany byla podána 

pouze s cílem vyhnout se 

hrozícímu vyhoštění, 

vydání nebo předání podle 

evropského zatýkacího 

rozkazu k trestnímu 

stíhání nebo k výkonu 

trestu odnětí svobody do 

ciziny, nebo je pozdržet, 

ačkoliv mohl požádat o 

udělení mezinárodní 

ochrany dříve,  

f) svým jednáním ztěžuje 

řízení ve věci mezinárodní 

ochrany, a to zejména tím, 

že neposkytuje 

ministerstvu nezbytnou 

součinnost, a proto není 

možné v řízení o udělení 

mezinárodní ochrany 

zjistit stav věci, o němž 

nejsou důvodné 

pochybnosti, existuje 

nebezpečí útěku nebo již 

dříve území neoprávněně 

opustil, 

není-li takový postup v rozporu s 

mezinárodními závazky České 

republiky.  

 
(2) Ministerstvo může dále 

rozhodnout o zajištění žadatele 

o udělení mezinárodní ochrany, 

který závažným způsobem 

porušil povinnost uloženou mu 

zvláštním opatřením. 

 
(3) Jde-li o žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany, který je 

zranitelnou osobou, s výjimkou 

osoby se zdravotním 

postižením, které nebrání 

jejímu umístění v přijímacím 

středisku nebo v zařízení pro 

zajištění cizinců, může 

ministerstvo v případě nutnosti 

rozhodnout o jeho zajištění, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32013R0604 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) za účelem zjištění nebo ověření 

jeho totožnosti nebo státní 

příslušnosti;  

b) za účelem určení těch skutečností, 

na nichž je jeho žádost o mezinárodní 

ochranu založena a jež by bez 

zajištění žadatele nebylo možné 

získat, zejména v případě nebezpečí 

skrývání se žadatele; 

d) je-li zajištěn v rámci řízení o 

navrácení podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a 

postupech v členských státech při 

navracení neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí za 

účelem přípravy navrácení nebo 

výkonu vyhoštění a mohou-li členské 

státy na základě objektivních kritérií, 

včetně skutečnosti, že daný žadatel 

již měl možnost přístupu k 

azylovému řízení, řádně doložit, že 

existují oprávněné důvody se 

domnívat, že žadatel činí žádost o 

mezinárodní ochranu pouze proto, 

aby pozdržel nebo zmařil výkon 

rozhodnutí o navrácení; 

e) vyžaduje-li to ochrana národní 

bezpečnosti nebo veřejného pořádku;  

f) v souladu s článkem 28 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, 

kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti o 

mezinárodní ochranu podané státním 

příslušníkem třetí země nebo osobou 

bez státní příslušnosti v některém z 

členských států . 

Důvody zajištění se stanoví ve 

vnitrostátním právu. 

 

1. Žadatel musí být zajištěn pouze po 

co nejkratší dobu a pokud přetrvávají 

důvody stanovené v čl. 8 odst. 3.  

Správní řízení týkající se důvodů 

zajištění stanovených v čl. 8 odst. 3 

musí být vedena s náležitou péčí. 

Zpoždění, k nimž dojde během 

správních řízení a jež nejsou 

zaviněna žadatelem, nemohou být 

důvodem pro to, aby byl žadatel 

nadále zajištěn.  

 

 

2. Členské státy mohou zajistit 
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pouze pokud je starší 18 let a 

porušil opakovaně závažným 

způsobem povinnost uloženou 

mu zvláštním opatřením.  
 

(5) Ministerstvo v rozhodnutí 

o zajištění stanoví dobu trvání 

zajištění, kterou lze 

prodloužit, a to i opakovaně, 

nejdéle na 120 dnů.  

 

(10) Jsou-li v průběhu 

zajištění zjištěny nové 

skutečnosti odůvodňující 

zajištění z jiného důvodu, 

vydá ministerstvo nové 

rozhodnutí o zajištění. 

Vydáním nového rozhodnutí o 

zajištění dosavadní platnost 

rozhodnutí o zajištění zaniká. 

Vydáním nového rozhodnutí o 

zajištění se doba zajištění 

podle odstavce 5 nepřerušuje 

ani nestaví  

Čl. 28 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 2 písm. 

n) 

dotyčnou osobu za účelem jejího 

přemístění podle tohoto nařízení, 

existuje-li vážné nebezpečí útěku na 

základě posouzení každého 

jednotlivého případu, a pouze pokud 

je zajištění přiměřené a nelze účinně 

použít jiná mírnější donucovací 

opatření. 

 

n) „nebezpečím útěku“ existence 

důvodů, které se zakládají na 

objektivních kritériích vymezených 

právními předpisy, pro které je 

možné se v konkrétním případě 

domnívat, že žadatel nebo státní 

příslušník třetí země nebo osoba bez 

státní příslušnosti, na které se 

vztahuje řízení o přemístění, může 

uprchnout. 

 

§ 46a odst. 6 (6) V řízení o zajištění žadatele 

o udělení mezinárodní ochrany 

a v řízení o prodloužení doby 

trvání jeho zajištění je vydání 

rozhodnutí prvním úkonem v 

řízení. Rozklad, obnova řízení 

ani přezkumné řízení nejsou 

přípustné. V rozhodnutí o 

zajištění a v rozhodnutí o 

prodloužení doby trvání 

zajištění ministerstvo poučí 

žadatele o udělení mezinárodní 

ochrany o možnosti podat 

návrh na ustanovení zástupce 

pro řízení o žalobě proti 

rozhodnutí ministerstva o 

zajištění a o prodloužení doby 

trvání zajištění podle soudního 

řádu správního.   
 

32013L0033 Čl. 9  odst. 

6 
6. V případech soudního přezkumu 

rozhodnutí o zajištění podle odstavce 

3 zajistí členské státy žadatelům 

přístup k bezplatné právní pomoci a 

zastupování. Tato bezplatná právní 

pomoc a zastupování musí zahrnovat 

alespoň vypracování požadovaných 

procesních dokumentů a účast na 

jednání před soudem jménem 

žadatele. 

§ 46a odst. 7 (7) Proti rozhodnutí 

ministerstva o zajištění a o 

prodloužení doby trvání 

zajištění lze podat ve lhůtě 30 

dnů ode dne doručení 

rozhodnutí žalobu, a to 

prostřednictvím ministerstva 

nebo u místně příslušného 

krajského soudu, kterým je 

krajský soud, v jehož obvodu je 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany v den podání žaloby 

hlášen k pobytu.  

 

 

32013L0033 

 

Čl. 9 odst. 3 

první pod- 

odstavec 

3. V případech, kdy zajištění nařizují 

správní orgány, zajistí členské státy, 

aby mohl být proveden z moci úřední 

nebo na žádost žadatele rychlý 

soudní přezkum zákonnosti zajištění. 

V případě přezkumu zákonnosti 

zajištění z moci úřední se o 

přezkumu rozhodne v co nejkratší 

době od začátku zajištění. V případě 

přezkumu zákonnosti zajištění na 

žádost žadatele se o přezkumu 

rozhodne v co nejkratší době od 

začátku příslušného řízení. Členské 

státy za tímto účelem stanoví ve 

vnitrostátním právu lhůtu pro 
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provedení přezkumu zákonnosti 

zajištění z moci úřední nebo 

přezkumu zákonnosti zajištění na 

žádost žadatele. 

§ 46a odst. 8 (8) V případě, že je žaloba 

podána prostřednictvím 

ministerstva, ministerstvo 

předloží soudu žalobu, 

vyjádření k žalobě a správní 

spis do 5 dnů ode dne doručení 

žaloby; je-li žaloba podána 

u příslušného soudu, vyžádá si 

soud správní spis. Ministerstvo 

předloží soudu vyjádření k 

žalobě a správní spis do 5 dnů 

ode dne doručení žaloby a 

zároveň doručí své vyjádření k 

žalobě žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany. O žalobě 

soud rozhodne do 7 pracovních 

dnů ode dne doručení 

správního spisu soudu. Soud 

nařídí k projednání věci 

jednání, navrhne-li to účastník 

řízení nejpozději do 5 dnů ode 

dne podání žaloby nebo je-li to 

nezbytné; o tom musí být 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany v rozhodnutí 

ministerstva poučen. 

Rozhodne-li soud o zrušení 

napadeného rozhodnutí, 

vyrozumí o tom ministerstvo 

bezprostředně po vyhlášení 

rozsudku.  

32013L0033 

 

Čl. 9 odst. 3 

první pod- 

odstavec 

3. V případech, kdy zajištění nařizují 

správní orgány, zajistí členské státy, 

aby mohl být proveden z moci úřední 

nebo na žádost žadatele rychlý 

soudní přezkum zákonnosti zajištění. 

V případě přezkumu zákonnosti 

zajištění z moci úřední se o 

přezkumu rozhodne v co nejkratší 

době od začátku zajištění. V případě 

přezkumu zákonnosti zajištění na 

žádost žadatele se o přezkumu 

rozhodne v co nejkratší době od 

začátku příslušného řízení. Členské 

státy za tímto účelem stanoví ve 

vnitrostátním právu lhůtu pro 

provedení přezkumu zákonnosti 

zajištění z moci úřední nebo 

přezkumu zákonnosti zajištění na 

žádost žadatele. 

§ 46a odst. 9 (9) Ministerstvo po dobu 

platnosti rozhodnutí o zajištění 

a o prodloužení doby trvání 

zajištění zkoumá, zda důvody 

zajištění žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany trvají. 

Ministerstvo při vydání 

rozhodnutí o zajištění a o 

prodloužení doby trvání 

zajištění žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany poučí o 

jeho právu požádat o opětovné 

posouzení důvodů zajištění, a to 

po uplynutí 1 měsíce ode dne 

nabytí právní moci rozhodnutí 

ministerstva nebo, podal-li proti 

tomuto rozhodnutí žalobu, ode 

dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o žalobě. 

32013L0033 Čl. 9 odst. 4 

a 5 
4. Zajištění žadatelé jsou neprodleně 

písemně informování o důvodech 

zajištění a o postupech, jakými 

mohou podle vnitrostátního práva 

příkaz k zajištění napadnout, a o 

možnosti požádat o bezplatnou 

právní pomoc a zastupování, a to v 

jazyce, jemuž rozumějí nebo o němž 

lze důvodně předpokládat, že mu 

rozumějí.  

5. Zajištění přezkoumává v 

přiměřených časových odstupech 

soudní orgán z moci úřední nebo na 

žádost dotyčného žadatele a činí tak 

zejména vždy při jeho prodlužování, 

nebo jakmile to vyžadují okolnosti či 

jsou k dispozici nové informace, 

které mohou mít vliv na zákonnost 

zajištění. 

§ 46a odst. 

12 písm. a) 

až c) 

(12) Zajištění podle tohoto 

zákona musí být bez 

zbytečného odkladu bez 

rozhodnutí ukončeno, 

a) zanikl-li důvod zajištění, 

32013L0033 Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

1. Žadatel musí být zajištěn pouze po 

co nejkratší dobu a pokud přetrvávají 

důvody stanovené v čl. 8 odst. 3.  

Správní řízení týkající se důvodů 
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b) uplynula-li lhůta stanovená 

v rozhodnutí o zajištění nebo 

o prodloužení zajištění 

c) rozhodne-li soud o zrušení 

rozhodnutí o zajištění nebo o 

prodloužení doby trvání 

zajištění; povinnost propustit 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany vzniká 

vyhlášením zrušujícího 

rozsudku, nebo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

druhý 

pododstave

c  

zajištění stanovených v čl. 8 odst. 3 

musí být vedena s náležitou péčí. 

Zpoždění, k nimž dojde během 

správních řízení a jež nejsou 

zaviněna žadatelem, nemohou být 

důvodem pro to, aby byl žadatel 

nadále zajištěn.  

 

Je-li zajištění shledáno v rámci 

soudního přezkumu jako nezákonné, 

musí být dotčený žadatel neprodleně 

propuštěn. 

§ 47 odst. 1 a 

2 
(1) Zvláštním opatřením se 

rozumí rozhodnutím 

ministerstva uložená 

povinnost žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany 

a) zdržovat se v pobytovém 

středisku určeném 

ministerstvem, nebo 

b) osobně se hlásit 

ministerstvu v době 

ministerstvem stanovené 

  

(2) Ministerstvo může 

rozhodnout o uložení 

zvláštního opatření žadateli o 

udělení mezinárodní ochrany, 

jestliže nastanou důvody 

podle § 46a odst. 1 nebo § 73 

odst. 3, ale je důvodné se 

domnívat, že uložení 

zvláštního opatření je 

dostatečné k zabezpečení 

účasti žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany v řízení 

ve věci mezinárodní ochrany. 

 

32013L0033 Čl. 8  odst. 

4 
4. Členské státy zajistí, aby 

vnitrostátní právo stanovilo pravidla 

týkající se alternativních opatření k 

zajištění, jako je například pravidelné 

hlášení u příslušných orgánů, složení 

finanční záruky či povinnost zdržovat 

se na určeném místě. 

§ 48 písm. e) Žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany je povinen 

e) strpět zdravotní prohlídku, 

je-li to třeba pro ochranu 

veřejného zdraví33) 

________________ 

33) Zákon č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o 

změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

32013L0033 Čl. 13 Lékařské vyšetření  

Členské státy mohou z důvodů 

ochrany veřejného zdraví požadovat 

lékařské vyšetření žadatele. 

§ 50a odst. 1 (1) Ministerstvo poskytne 

azylantovi na jeho písemnou 

žádost podanou nejpozději do 

5 pracovních dnů ode dne 

nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení azylu 

jednorázový finanční 

příspěvek ve výši životního 

32011L0095 Čl. 34 Přístup k integračním opatřením  

Pro usnadnění začlenění osob 

požívajících mezinárodní ochrany do 

společnosti zajistí členské státy 

přístup k integračním programům, 

které považují za vhodné, s cílem 

zohlednit zvláštní potřeby osob, jež 
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minima9) osoby a společně s ní 

posuzovaných osob; 

ministerstvo tento příspěvek 

neposkytne, je-li azylant 

zároveň držitelem povolení k 

pobytu podle zákona o pobytu 

cizinců na území České 

republiky. 

mají postavení uprchlíka nebo 

požívají statusu doplňkové ochrany, 

nebo vytvoří předpoklady zaručující 

přístup k těmto programům. 

§ 53a odst. 2 (2) Ministerstvo poskytne 

osobě požívající doplňkové 

ochrany na její písemnou 

žádost podanou nejpozději do 

5 pracovních dnů ode dne 

nabytí právní moci 

rozhodnutí o udělení 

doplňkové ochrany 

jednorázový finanční 

příspěvek ve výši životního 

minima9) osoby a společně s ní 

posuzovaných osob; 

ministerstvo tento příspěvek 

neposkytne, je-li osoba 

požívající doplňkové ochrany 

zároveň držitelem povolení k 

pobytu podle zákona o pobytu 

cizinců na území České 

republiky. 

32011L0095 Čl. 34 Přístup k integračním opatřením  

Pro usnadnění začlenění osob 

požívajících mezinárodní ochrany do 

společnosti zajistí členské státy 

přístup k integračním programům, 

které považují za vhodné, s cílem 

zohlednit zvláštní potřeby osob, jež 

mají postavení uprchlíka nebo 

požívají statusu doplňkové ochrany, 

nebo vytvoří předpoklady zaručující 

přístup k těmto programům. 

§ 53e odst. 1 

a 2 
(1) Ministerstvo zruší 

rozhodnutí o přiznání 

právního postavení rezidenta 

na území, pokud 

a)rezident na území závažným 

způsobem narušil veřejný 

pořádek nebo ohrozil 

bezpečnost státu, 

b)jiný členský stát Evropské 

unie rozhodl o ukončení 

přechodného pobytu 

rezidenta  na svém území z 

důvodu závažného porušení 

veřejného pořádku, 

c) rezident pobýval mimo 

území členských států 

Evropské unie nepřetržitě po 

dobu delší než 12 měsíců, 

pokud nebyla odůvodněna 

závažnými důvody, zejména 

těhotenstvím a narozením 

dítěte, závažným 

onemocněním, studiem nebo 

odborným školením anebo 

pracovním vysláním do 

zahraničí, nebo 

d) rezident pobýval mimo 

území nepřetržitě po dobu 

delší než 6 let. 

(2) Právní postavení rezidenta 

na území zaniká odnětím 

azylu podle § 17 odst. 1 písm. 

a) nebo h), odnětím doplňkové 

32003L0109 Čl. 9 odst. 1 

písm. c) 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 

3a 

 

 

 

 

 

1. Dlouhodobě pobývající rezident 

ztrácí nárok na právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 

jestliže 

c) se nezdržoval na území 

Společenství po dobu 12 po sobě 

jdoucích měsíců. 

2. Odchylně od odst. 1 písm. c) 

mohou členské státy stanovit, že 

nepřítomnost delší než 12 po sobě 

jdoucích měsíců nebo nepřítomnost 

ze zvláštních či výjimečných důvodů 

neznamená odnětí nebo ztrátu 

právního postavení. 

 

3. Členské státy mohou stanovit, že 

dlouhodobě pobývající rezident nemá 

nadále nárok na právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 

ohrožuje-li vzhledem k závažnosti 

protiprávního jednání, kterých se 

dopustil, veřejný pořádek, avšak 

uvedené ohrožení není důvodem k 

vyhoštění ve smyslu článku 12. 

 

3a. Členské státy mohou odejmout 

právní postavení dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta v případě 

odnětí, ukončení platnosti nebo 

zamítnutí prodloužení mezinárodní 

ochrany podle čl. 14 odst. 3 a čl. 19 

odst. 3 směrnice 2004/83/ES, pokud 
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ochrany podle § 17a odst. 1 

písm. b) nebo c) anebo 

neprodloužením doplňkové 

ochrany z důvodů uvedených 

v § 17a odst. 1 písm. b) nebo 

c). 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 4 

druhý pod- 

odstavec 

právní postavení dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta bylo získáno 

na základě mezinárodní ochrany. 

 

V každém případě ztrácí dotyčná 

osoba, která po dobu šesti let 

nepobývala na území členského 

státu, jenž jí přiznal právní postavení 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta, 

nárok na udržení tohoto právního 

postavení v uvedeném členském 

státě. 

 

§ 53e odst. 3 (3) Došlo-li k zániku nebo 

odnětí azylu nebo doplňkové 

ochrany a právní postavení 

rezidenta na území trvá, je 

rezident oprávněn trvale 

pobývat na území podle 

zákona o pobytu cizinců na 

území České republiky. 

 

32003L0109 Čl. 8 odst. 1 1. S výhradou článku 9 má právní 

postavení dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta trvalou povahu. 

§ 57 (1) Ministerstvo vydá žadateli 

o udělení mezinárodní 

ochrany průkaz žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

nejpozději do 3 dnů od 

poskytnutí údajů k žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany . 

 
(2) Ministerstvo vydá žadateli 

o udělení mezinárodní 

ochrany průkaz žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

nejpozději do 3 dnů od 

příchodu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany do 

azylového zařízení, jestliže 

údaje k podané žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany 

byly poskytnuty v zařízení pro 

zajištění cizinců3) nebo v době 

výkonu zabezpečovací 

detence, ochranného léčení, 

vazby nebo trestu odnětí 

svobody. 

 
(3) Průkaz žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany je 

veřejnou listinou, kterou se 

prokazuje totožnost jeho 

držitele a oprávněnost jeho 

setrvání na území.  

 
(4) Do průkazu žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

ministerstvo zapíše údaje o 

totožnosti žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany, o jeho 

32013L0033 Čl. 6 odst. 1 

až 4 a 6 
1. Členské státy zajistí, aby byl 

žadateli do tří dnů od podání žádosti 

o mezinárodní ochranu vystaven 

doklad znějící na jeho jméno, který 

potvrzuje jeho postavení jakožto 

žadatele nebo skutečnost, že je 

oprávněn pobývat na území 

členského státu po dobu, po kterou je 

jeho žádost vyřizována či 

posuzována.  

Pokud držitel dokladu není oprávněn 

volně se pohybovat na území 

členského státu nebo jeho části, 

uvede se v dokladu také tato 

skutečnost. 

2. Členské státy mohou vyloučit 

uplatňování tohoto článku, je-li 

žadatel zajištěn a během posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu 

podané na hranici nebo během řízení 

o právu žadatele na vstup na území 

členského státu. Během posuzování 

žádosti o mezinárodní ochranu 

mohou členské státy v určitých 

případech vystavit žadateli jiné 

doklady rovnocenné dokladu 

uvedenému v odstavci 1.  

3. Doklad uvedený v odstavci 1 

nemusí prokazovat totožnost 

žadatele.  

4. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, aby byl žadateli vydán 

doklad uvedený v odstavci 1, který 

bude platný po celou dobu, po kterou 

je žadatel oprávněn pobývat na 

území daného členského státu.  
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státním občanství, místě 

ubytování a o době jeho 

platnosti. 

 
(5) Dobu platnosti průkazu 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany stanoví 

ministerstvo. Dobu platnosti 

průkazu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany lze 

opakovaně prodlužovat. K 

prodloužení doby platnosti, 

provedení změn nebo 

doplnění údajů zapisovaných 

do průkazu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany je nutná 

osobní účast žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany; 
osobní účast žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

se nevyžaduje v případě 

hodném zvláštního zřetele. 

Žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany je 

povinen při prodloužení doby 

platnosti průkazu žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

po vydání rozhodnutí 

ministerstva ve věci 
mezinárodní ochrany 

ministerstvu doložit, že podal 

žalobu proti tomuto 

rozhodnutí s návrhem na 

přiznání odkladného účinku, 

nemá-li jej podání žaloby 
podle tohoto zákona. 

6. Členské státy neuloží žadatelům 

pouze proto, že požádali o 

mezinárodní ochranu, žádné 

nadbytečné nebo nepřiměřené 

povinnosti týkající se dokladů nebo 

jiných administrativních záležitostí 

před tím, než jim zaručí práva, na něž 

mají podle této směrnice nárok. 

§ 59 odst. 3 

písm. f) a g) 

(3) Průkaz o povolení k pobytu 

obsahuje údaje stanovené přímo 

použitelným předpisem 

Evropské unie15) a dále 

f) u rezidenta na území záznam 

„Mezinárodní ochrana 

udělena Českou republikou 

dne [datum]“18), u rezidenta 

na území záznam 

„Mezinárodní ochrana 

udělena CZE dne 

[datum]“18), 
g) u rezidenta na území záznam 

„povolení k pobytu pro 

dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta – ES“18). u 

rezidenta na území 

záznam „povolení 

k pobytu pro dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta – 

EU“18), 
 

32003L0109 Čl. 8 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 8 odst. 4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Povolení k pobytu pro dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta –ES může být 

vystaveno ve formě lepícího štítku 

nebo samostatného dokladu. 

Vystavení se provádí v souladu s 

pravidly a se standardním vzorem 

podle nařízení Rady (ES) č. 

1030/2002 ze dne 13. června 2002, 

kterým se stanoví jednotný vzor 

povolení k pobytu pro státní 

příslušníky třetích zemí (1). Do 

rubriky „typ povolení“ vyplní 

členské státy „povolení k pobytu pro 

dlouhodobě pobývajícího rezidenta – 

ES“. 

 

4. Jestliže členský stát vydá povolení 

k pobytu pro dlouhodobě 

pobývajícího rezidenta – EU 

státnímu příslušníkovi třetí země, 

jemuž poskytl mezinárodní ochranu, 

zapíše do tohoto povolení k pobytu 

pro dlouhodobě pobývajícího 

rezidenta – EU pod hlavičku 
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„Poznámky“ tuto poznámku: 

‚Mezinárodní ochrana poskytnuta 

[název členského státu] dne 

[datum].“ 

§ 64a Cestovní doklad vydaný osobě 

požívající doplňkové ochrany 
 

 Osobě požívající doplňkové 

ochrany se na žádost vydá 

cizinecký pas podle zákona o 

pobytu cizinců na území 

České republiky. 

 

32011L0095 Čl. 25 odst. 

2 
2. Členské státy vystaví osobám, 

kterým byl přiznán status doplňkové 

ochrany a které nemohou získat 

cestovní pas daného státu, doklady, 

jež jim umožní cestování mimo jejich 

území, pokud tomu nebrání závažné 

důvody státní bezpečnosti nebo 

veřejného pořádku. 

§ 73 odst. 1 (1)  Policie předá žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany, 

který žádost o udělení 

mezinárodní ochrany podal v 

tranzitním prostoru 

mezinárodního letiště, do 

přijímacího střediska na 

mezinárodním letišti, nejsou-li 

splněny důvody pro jeho 

zajištění podle zákona o 

pobytu cizinců na území 

České republiky. 

32013L0033 Čl. 18 odst. 

1 písm. a) 
1. V případech, kdy je ubytování 

poskytováno přímo, mělo by mít 

jednu z těchto forem nebo by mělo 

být kombinací těchto forem:  

a) zařízení k ubytování žadatelů po 

dobu posuzování žádosti o 

mezinárodní ochranu podané na 

hranicích nebo v tranzitním prostoru; 

§ 73 odst. 3 (3) Ministerstvo rozhodne do 

5 dnů ode dne podání žádosti 

o udělení mezinárodní 

ochrany v případě nutnosti o 

nepovolení vstupu na území 

žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany, nelze-li 

účinně uplatnit zvláštní 

opatření, jestliže  

a) účelem zajištění je 

spolehlivé zjištění nebo 

ověření jeho totožnosti,  

b) se prokazuje padělanými 

nebo pozměněnými 

doklady totožnosti, a není-

li totožnost jinak známa,  

c) je důvodné se domnívat, že 

by mohl představovat 

nebezpečí pro bezpečnost 

státu nebo veřejný 

pořádek,  

d) bude přemístěn do státu 

vázaného přímo 

použitelným předpisem 
Evropské unie20) a 

existuje-li vážné nebezpečí 

útěku, zejména pokud se 

žadatel již v minulosti 

vyhnul přemístění, nebo se 

pokusil o útěk anebo 

vyjádřil úmysl 

nerespektovat pravomocné 

32013L0033 Čl. 8 odst. 3 3. Žadatel může být zajištěn pouze v 

těchto případech:  

a) za účelem zjištění nebo ověření 

jeho totožnosti nebo státní 

příslušnosti;  

b) za účelem určení těch skutečností, 

na nichž je jeho žádost o mezinárodní 

ochranu založena a jež by bez 

zajištění žadatele nebylo možné 

získat, zejména v případě nebezpečí 

skrývání se žadatele;  

c) během příslušného řízení za 

účelem rozhodnutí o právu žadatele 

na vstup na dané území; 

d) je-li zajištěn v rámci řízení o 

navrácení podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a 

postupech v členských státech při 

navracení neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí ( 2 ) 

za účelem přípravy navrácení nebo 

výkonu vyhoštění a mohou-li členské 

státy na základě objektivních kritérií, 

včetně skutečnosti, že daný žadatel 

již měl možnost přístupu k 

azylovému řízení, řádně doložit, že 

existují oprávněné důvody se 

domnívat, že žadatel činí žádost o 

mezinárodní ochranu pouze proto, 
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rozhodnutí o přemístění do 

státu vázaného přímo 

použitelným předpisem 

Evropské unie20) nebo 

pokud je takový úmysl 

zjevný z jeho jednání, 

e) existují oprávněné důvody 

se domnívat, že podal 

žádost o udělení 

mezinárodní ochrany 

pouze s cílem vyhnout se 

hrozícímu vyhoštění, 

vydání nebo předání podle 

evropského zatýkacího 

rozkazu k trestnímu 

stíhání nebo k výkonu 

trestu odnětí svobody do 

ciziny, nebo je pozdržet, 

ačkoliv mohl požádat o 

udělení mezinárodní 

ochrany dříve, nebo 

f) svým jednáním ztěžuje 

řízení ve věci mezinárodní 

ochrany, a to zejména tím, 

že neposkytuje 

ministerstvu nezbytnou 

součinnost, a proto není 

možné v řízení o udělení 

mezinárodní ochrany 

zjistit stav věci, o němž 

nejsou důvodné 

pochybnosti, existuje 

nebezpečí útěku nebo již 

dříve území neoprávněně 

opustil, 

není-li takový postup v 

rozporu s mezinárodními 

závazky České republiky. 

 

aby pozdržel nebo zmařil výkon 

rozhodnutí o navrácení; 

e) vyžaduje-li to ochrana národní 

bezpečnosti nebo veřejného pořádku;  

f) v souladu s článkem 28 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, 

kterým se stanoví kritéria a postupy 

pro určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti o 

mezinárodní ochranu podané státním 

příslušníkem třetí země nebo osobou 

bez státní příslušnosti v některém z 

členských států .  

Důvody zajištění se stanoví ve 

vnitrostátním právu. 

§ 73 odst. 5 (5) V řízení o nepovolení 

vstupu na území a v řízení o 

prodloužení doby, po kterou 

nelze vstup na území žadateli 

o udělení mezinárodní 

ochrany povolit, je vydání 

rozhodnutí prvním úkonem v 

řízení. Rozklad, obnova řízení 

ani přezkumné řízení nejsou 

přípustné. V rozhodnutí o 

nepovolení vstupu na území a 

v rozhodnutí o prodloužení 

doby, po kterou nelze vstup 

na území povolit, ministerstvo 

poučí žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany o 

možnosti podat návrh na 

ustanovení zástupce pro řízení 

o žalobě podle soudního řádu 

správního.   

 

32013L0033 Čl. 9  odst. 

6 
6. V případech soudního přezkumu 

rozhodnutí o zajištění podle odstavce 

3 zajistí členské státy žadatelům 

přístup k bezplatné právní pomoci a 

zastupování. Tato bezplatná právní 

pomoc a zastupování musí zahrnovat 

alespoň vypracování požadovaných 

procesních dokumentů a účast na 

jednání před soudem jménem 

žadatele. 
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§ 73 odst. 6 a 

7 
(6) Proti rozhodnutí 

ministerstva o nepovolení 

vstupu na území a o 

prodloužení doby, po kterou 

nelze vstup na území žadateli 

o udělení mezinárodní 

ochrany povolit, lze podat 

žalobu do 30 dnů ode dne 

doručení rozhodnutí, a to 

prostřednictvím ministerstva 

nebo u místně příslušného 

krajského soudu, kterým je 

krajský soud, v jehož obvodu 

je žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany v den 

podání žaloby hlášen 

k pobytu.  

 

(7) V případě, že je žaloba 

podána prostřednictvím 

ministerstva, ministerstvo 

předloží soudu žalobu, 

vyjádření k žalobě a správní 

spis do 5 dnů ode dne 

doručení žaloby, je-li žaloba 

podána u příslušného soudu, 

vyžádá si soud správní spis. 

Ministerstvo předloží soudu 

vyjádření k žalobě a správní 

spis do 5 dnů a zároveň doručí 

své vyjádření k žalobě 

žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany; o 

žalobě soud rozhodne do 7 

pracovních dnů ode dne 

doručení správního spisu 

soudu. Soud nařídí k 

projednání věci jednání, 

navrhne-li to účastník řízení 

nejpozději do 5 dnů ode dne 

podání žaloby nebo je-li to 

nezbytné; o tom musí být 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany v rozhodnutí 

ministerstva poučen. 

Rozhodne-li soud o zrušení 

napadeného rozhodnutí, 

vyrozumí o tom ministerstvo 

bezprostředně po vyhlášení 

rozsudku. 

32013L0033 

 

Čl. 9 odst. 3 

první pod- 

odstavec 

3. V případech, kdy zajištění nařizují 

správní orgány, zajistí členské státy, 

aby mohl být proveden z moci úřední 

nebo na žádost žadatele rychlý 

soudní přezkum zákonnosti zajištění. 

V případě přezkumu zákonnosti 

zajištění z moci úřední se o 

přezkumu rozhodne v co nejkratší 

době od začátku zajištění. V případě 

přezkumu zákonnosti zajištění na 

žádost žadatele se o přezkumu 

rozhodne v co nejkratší době od 

začátku příslušného řízení. Členské 

státy za tímto účelem stanoví ve 

vnitrostátním právu lhůtu pro 

provedení přezkumu zákonnosti 

zajištění z moci úřední nebo 

přezkumu zákonnosti zajištění na 

žádost žadatele. 

§ 73 odst. 8 (8) Ministerstvo po dobu 

platnosti rozhodnutí o 

nepovolení vstupu zkoumá, 

zda trvají důvody, pro které 

nebyl žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany vstup 

na území povolen. 

Ministerstvo při vydání 

rozhodnutí o nepovolení 

vstupu na území poučí 

32013L0033 Čl. 9 odst. 4 

a 5 
4. Zajištění žadatelé jsou neprodleně 

písemně informování o důvodech 

zajištění a o postupech, jakými 

mohou podle vnitrostátního práva 

příkaz k zajištění napadnout, a o 

možnosti požádat o bezplatnou 

právní pomoc a zastupování, a to v 

jazyce, jemuž rozumějí nebo o němž 

lze důvodně předpokládat, že mu 
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žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany o jeho 

právu požádat o přezkoumání 

důvodů nepovolení vstupu na 

území, a to po uplynutí 1 

měsíce ode dne nabytí právní 

moci rozhodnutí ministerstva 

nebo, podal-li proti tomuto 

rozhodnutí žalobu, ode dne 

nabytí právní moci 

rozhodnutí o žalobě. 

rozumějí.  

5. Zajištění přezkoumává v 

přiměřených časových odstupech 

soudní orgán z moci úřední nebo na 

žádost dotyčného žadatele a činí tak 

zejména vždy při jeho prodlužování, 

nebo jakmile to vyžadují okolnosti či 

jsou k dispozici nové informace, 

které mohou mít vliv na zákonnost 

zajištění. 

§ 73 odst. 10 (10)  Ministerstvo rozhodne o 

nepřípustnosti žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany 

nebo o tom, že se žádost o 

udělení mezinárodní ochrany 

zamítá jako zjevně nedůvodná 

nejpozději do 4 týdnů ode dne 

podání žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany.  

 

32013L0032 Čl. 43 odst. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 43 odst. 

2 

Řízení na hranicích  

1. Členské státy mohou v souladu se 

základními zásadami a zárukami 

uvedenými v kapitole II stanovit 

řízení, kterými se na hranicích nebo v 

tranzitních prostorách členského 

státu rozhoduje o:  

a) přípustnosti žádostí podle článku 

33 podaných na těchto místech nebo 

b) věcné stránce žádostí v řízení 

podle čl. 31 odst. 8. 

 

2. Členské státy zajistí, aby 

rozhodnutí bylo v řízení podle 

odstavce 1 vydáno v přiměřené době. 

Není-li rozhodnutí vydáno do čtyř 

týdnů, povolí se žadateli vstup na 

území členského státu, aby mohla být 

jeho žádost zpracována v souladu s 

ostatními ustanoveními této 

směrnice. 

§ 74 odst. 1 (1) Ministerstvo umožní bez 

rozhodnutí, neukládá-li 

zvláštní opatření, vstup na 

území cizinci, který podal 

žádost o udělení mezinárodní 

ochrany v tranzitním 

prostoru mezinárodního 

letiště, a zajistí jeho dopravu 

do azylového zařízení na 

území, jde-li o zranitelnou 

osobu, s výjimkou osoby se 

zdravotním postižením, které 

nebrání jejímu umístění 

v přijímacím středisku nebo 

v zařízení pro zajištění 

cizinců.  

32013L0033 Čl. 8 odst. 2 2. V případě nutnosti a na základě 

individuálního posouzení každého 

případu mohou členské státy zajistit 

žadatele, nelze-li účinně uplatnit jiná, 

mírnější donucovací opatření. 

§ 74 odst. 2 (2) Ministerstvo umožní bez 

zbytečného odkladu vstup 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany, který 

podal žádost o udělení 

mezinárodní ochrany 

v tranzitním prostoru 

mezinárodního letiště, na 

území bez rozhodnutí, pokud 

 

32013L0033 Čl. 9 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Žadatel musí být zajištěn pouze po 

co nejkratší dobu a pokud přetrvávají 

důvody stanovené v čl. 8 odst. 3.  

Správní řízení týkající se důvodů 

zajištění stanovených v čl. 8 odst. 3 

musí být vedena s náležitou péčí. 

Zpoždění, k nimž dojde během 

správních řízení a jež nejsou 

zaviněna žadatelem, nemohou být 
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a) zanikly důvody, pro které 

nebyl žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany 

povolen vstup na území, 

b) uplynula lhůta stanovená 

v rozhodnutí o nepovolení 

vstupu na území nebo o 

prodloužení doby, po 

kterou nelze povolit vstup 

na území, 

c) soud rozhodl o zrušení 

rozhodnutí o nepovolení 

vstupu na území nebo 

rozhodnutí o prodloužení 

doby, po kterou nelze 

povolit vstup na území; 

povinnost umožnit vstup 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany na 

území vzniká vyhlášením 

zrušujícího rozsudku, 

d) byl žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany 

udělen azyl nebo 

doplňková ochrana, nebo 

e) ministerstvo ve lhůtě 4 

týdnů ode dne podání 

žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany 

nerozhodne o 

nepřípustnosti žádosti o 

udělení mezinárodní 

ochrany nebo o tom, že se 

žádost o udělení 

mezinárodní ochrany 

zamítá jako zjevně 

nedůvodná.  

 

 

 

Čl. 9 odst. 3 

druhý 

pododstave

c  

důvodem pro to, aby byl žadatel 

nadále zajištěn.  

 

Je-li zajištění shledáno v rámci 

soudního přezkumu jako nezákonné, 

musí být dotčený žadatel neprodleně 

propuštěn. 

§  77 odst. 1, 

2 a 4, 8 a 9 
(1) Místem hlášeného pobytu 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany je 

azylové zařízení, do něhož je 

ministerstvem umístěn, nebo 

zařízení pro zajištění cizinců 

anebo přijímací středisko, ve 

kterém je zajištěn. 

 

(2) Žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany žádá o 

změnu místa hlášeného 

pobytu písemnou žádostí 

podanou ministerstvu. Při 

žádosti o změnu místa 

hlášeného pobytu je žadatel o 

udělení mezinárodní ochrany 

povinen  

 

a) sdělit příjmení, jméno, den, 

měsíc a rok narození, 

státní občanství, číslo 

průkazu žadatele o udělení 

32013L0033 

 

 

 

 

 

32013L0032 

Čl. 7 odst. 5 

 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 

2 písm. c) 

5. Členské státy požadují, aby 

žadatelé nahlásili příslušnému orgánu 

svou současnou adresu a oznámili 

mu co nejdříve každou její změnu. 

 

c) žadatelé musejí informovat 

příslušné orgány co nejdříve o místu 

svého současného pobytu nebo 

adrese a o změně tohoto místa nebo 

adresy. Členské státy mohou 

stanovit, že žadatel musí přijímat 

jakákoli sdělení na jím posledně 

uvedeném místě pobytu nebo adrese; 
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mezinárodní ochrany a 

předpokládanou dobu 

ubytování,  

b) předložit doklad o zajištění 

ubytování podle odstavce 5 

a  

c) předložit průkaz žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany. 

(4) Ministerstvo zamítne 

žádost o změnu místa 

hlášeného pobytu, jestliže 

zjistí skutečnost odůvodňující 

pochybnosti o dosažitelnosti 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany pro 

účely řízení o udělení 

mezinárodní ochrany v novém 

místě hlášeného pobytu nebo 

zjistí, že předložené listiny 

obsahují nepravdivou 

skutečnost. 

(9) Po nabytí právní moci 

rozhodnutí podle odstavce 7 

se za místo hlášeného pobytu 

považuje sídlo ministerstva. 

(10) Ministerstvo oznámí 

útvaru policie do 3 pracovních 

dnů změnu místa hlášeného 

pobytu žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany. 

 

§ 79 odst. 2    

 Přijímací středisko slouží k 

ubytování cizince do doby 

provedení úkonů uvedených v § 

46 nebo žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany nebo 
cizince po dobu, kterou stanoví 

tento zákon.  Za přijímací 

středisko na mezinárodním 

letišti se považuje i přijímací 

středisko na jiném 

mezinárodním letišti nebo jiné 

azylové zařízení určené 

ministerstvem v blízkosti 

mezinárodního letiště, nelze-li 

z důvodů kapacitních a 

souvisejících cizince umístit 

do přijímacího střediska na 

mezinárodním letišti, v jehož 

tranzitním prostoru podal 

žádost o udělení mezinárodní 

ochrany. Předává-li policie 

cizince do přijímacího 

střediska podle věty druhé, je 

oprávněna po dobu přepravy 

omezit osobní svobodu a 

svobodu pohybu cizince. 

Vnější ostrahu jiného 

azylového zařízení určeného 

32013L0032 Čl. 43 odst. 

3 
3. V případě příjezdu velkého počtu 

státních příslušníků třetí země nebo 

osob bez státní příslušnosti, které 

podávají žádost o mezinárodní 

ochranu na hranici nebo v tranzitním 

prostoru, kdy není v praxi možné 

použít ustanovení odstavce 1, lze tato 

řízení uplatnit také v případech a po 

dobu, kdy jsou tito státní příslušníci 

třetí země nebo osoby bez státní 

příslušnosti běžně ubytovány v 

blízkosti hranice nebo tranzitního 

prostoru. 
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ministerstvem podle věty 

druhé provádí policie. 

§ 79 odst. 8 (8) Ministerstvo zajistí, aby se 

žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany 

v azylových zařízeních, 

zejména jde-li o zranitelné 

osoby, pracovaly osoby, které 

byly vhodným způsobem 

proškoleny 

32013L0033 Čl. 25 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 29 odst. 

1 

2. Osoby pečující o oběti mučení, 

znásilnění nebo jiného hrubého násilí 

musí mít vhodné odborné vzdělání a 

být vhodně proškolovány o jejich 

potřebách a ve vztahu k informacím 

získaným při výkonu své práce jsou 

povinny dodržovat pravidla 

důvěrnosti stanovená vnitrostátním 

právem. 

 

1. Členské státy přijmou nezbytná 

opatření, aby orgány a jiné 

organizace provádějící tuto směrnici 

obdržely nezbytné základní školení o 

potřebách žadatelů obou pohlaví. 

§ 81 odst. 2 (2) Provozovatel azylového 

zařízení v rámci svých 

pravomocí a za účelem plnění 

úkolů podle tohoto zákona 

určí, zda žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany je 

zranitelnou osobou. Jde-li o 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany, který je 

zranitelnou osobou, 

provozovatel dále určí, zda 

tento žadatel o udělení 

mezinárodní ochrany má 

specifické potřeby, určí 

povahu těchto potřeb a 

přihlédne k nim po celou 
dobu pobytu žadatele o 

udělení mezinárodní ochrany 

v azylovém zařízení. 

 

32013L0033 Čl. 22 Posouzení zvláštních potřeb 

zranitelných osob při přijetí  

1. Za účelem účinného provádění 

článku 21 posoudí členské státy, je-li 

žadatel žadatelem se zvláštními 

potřebami při přijetí. Členské státy 

rovněž určí povahu těchto potřeb.  

Toto posouzení se zahájí v přiměřené 

lhůtě poté, co byla učiněna žádost o 

mezinárodní ochranu a může být 

začleněno do stávajících 

vnitrostátních postupů. Členské státy 

zajistí, aby se tyto zvláštní potřeby 

při přijetí zohledňovaly podle 

ustanovení této směrnice rovněž v 

případech, kdy vyjdou najevo až v 

pozdějším stadiu azylového řízení.  

Členské státy zajistí, aby podpora 

poskytovaná žadatelům se zvláštními 

potřebami při přijetí v souladu s touto 

směrnicí zohledňovala jejich zvláštní 

potřeby při přijetí po celou dobu 

azylového řízení a aby byla jejich 

situace vhodným způsobem 

sledována.  

2. Posouzení podle odstavce 1 

nemusí mít formu správního řízení.  

3. Za osoby se zvláštními potřebami 

při přijetí, které mohou požívat 

zvláštní podpory v souladu s touto 

směrnicí, mohou být považovány 

pouze zranitelné osoby podle článku 

21.  

4. Posouzeními stanovenými v 

odstavci 1 není dotčeno posuzování 

potřeby mezinárodní ochrany podle 

směrnice 2011/95/EU. 

§ 81 odst. 3 (3) Nezletilá osoba bez 

doprovodu se po ukončení 

úkonů podle § 46 odst. 1 

32013L0033 Čl. 24 odst. 

2 
2. Nezletilé osoby bez doprovodu, 

které učiní žádost o mezinárodní 
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umísťuje na základě 

rozhodnutí soudu do 

školského zařízení pro výkon 

ústavní výchovy nebo do péče 

osoby označené v rozhodnutí 

soudu. 

ochranu, se od chvíle, kdy jsou 

přijaty na území členského státu, ve 

kterém byla žádost o mezinárodní 

ochranu učiněna nebo je posuzována, 

až do okamžiku, kdy jsou nuceny jej 

opustit, umísťují:  

a) ke zletilým příbuzným; 

b) do pěstounské rodiny;  

c) do ubytovacích středisek se 

zvláštními zařízeními pro nezletilé 

osoby;  

d) do jiného ubytování vhodného pro 

nezletilé osoby.  

Členské státy mohou umístit nezletilé 

osoby bez doprovodu starší šestnácti let 

v ubytovacích střediscích pro dospělé 

žadatele, je-li to v jejich nejlepším 

zájmu, jak je stanoveno v čl. 23 odst. 2. 

Sourozenci mají pokud možno zůstat 

spolu, přičemž se přihlíží k 

nejlepšímu zájmu dotyčné nezletilé 

osoby, a zejména k jejímu věku a 

stupni zralosti. Změny místa pobytu 

nezletilých osob bez doprovodu musí 

být omezeny na minimum. 

§ 83 odst. 2 

písm. h) 
(2) Ubytovací řád stanoví 

zejména 

h) nabídku kulturního, 

sportovního a dalšího 

vyžití specificky pro 

různé věkové kategorie 

nezletilých dětí. 

 

32013L0033 Čl. 11 odst. 

2 třetí 

pododstave

c 

 

 

 

Čl. 23 odst. 

3 

Jsou-li nezletilé osoby zajištěny, 

musejí mít možnost věnovat se 

volnočasovým aktivitám včetně her a 

rekreačních aktivit přiměřených 

jejich věku. 

 

3. Členské státy zajistí, aby měly 

nezletilé osoby v zařízeních a 

ubytovacích střediscích podle čl. 18 

odst. 1 písm. a) a b) přístup k 

volnočasovým aktivitám včetně her a 

rekreačních aktivit, jež jsou 

přiměřené jejich věku, jakož i k 

venkovním aktivitám. 

§ 86 odst. 4 (4) Ministerstvo vyhláškou 

stanoví seznam bezpečných 

zemí původu, bezpečných 

třetích zemí a evropských 

bezpečných třetích zemí. 

Seznamy zemí stanovené 

vyhláškou ministerstvo 

přezkoumá nejméně 

jedenkrát v kalendářním roce. 

32013L0032 Čl. 36 odst. 

2 

 

 

 

 

 

Čl. 37 odst. 

2 

 

 

 

Čl. 38 odst. 

2 

2. Členské státy dále ve 

vnitrostátních právních předpisech 

stanoví pravidla a úpravy týkající se 

použití pojmu bezpečné země 

původu. 

 

2. Členské státy zajistí pravidelný 

přezkum situace ve třetích zemích 

označených jako bezpečné podle 

tohoto článku. 

 

2. Použití pojmu bezpečné třetí země 

podléhá pravidlům stanoveným 

vnitrostátním právem, včetně:  

a) pravidel, která vyžadují, aby 

existovala vazba mezi žadatelem a 
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dotyčnou třetí zemí, na jejímž 

základě by bylo odůvodněné, aby se 

tato osoba do dotyčné země odebrala;  

b) pravidel týkajících se metodiky, 

pomocí níž se mohou příslušné 

orgány přesvědčit, že pro konkrétní 

zemi nebo konkrétního žadatele lze 

použít pojem bezpečné třetí země. 

Tato metodika zahrnuje posuzování 

bezpečnosti země pro určitého 

žadatele případ od případu nebo 

vnitrostátní označení zemí, které se 

obecně považují za bezpečné;  

c) pravidel slučitelných s 

mezinárodním právem, která 

umožňují jednotlivě posoudit, zda 

dotyčná třetí země je pro určitého 

žadatele bezpečná, a poskytují 

žadateli alespoň možnost napadnout 

použití pojmu bezpečné třetí země z 

důvodu, že třetí země není v 

konkrétní situaci, ve které se osoba 

nachází, bezpečná. Žadatel musí mát 

rovněž možnost zpochybnit existenci 

spojitosti mezi ním a třetí zemí podle 

písmena a). 

§ 87 odst. 1 

poslední věta 
Ministerstvo umožní 

seznámení se s nezbytnou 

částí obsahu takové informace 

nebo stanoviska, pouze pokud 

je podstatná pro rozhodnutí 

ve věci mezinárodní ochrany, 

žadateli o udělení 

mezinárodní ochrany a dále 

zmocněnci, je oprávněn 

seznamovat se s utajovanými 

informacemi podle zákona o 

ochraně utajovaných 

informací. 

 

32013L0032 Čl. 23 odst. 

1 druhý 

pododstave

c písm. b) 

Členské státy mohou učinit výjimku, 

pokud by vyzrazení informací nebo 

zdrojů ohrozilo bezpečnost státu, 

bezpečnost organizací nebo osob 

poskytujících informace nebo 

bezpečnost osob, jichž se informace 

týkají, nebo pokud by byly ohroženy 

zájmy šetření v souvislosti s 

posuzováním žádostí o mezinárodní 

ochranu příslušnými orgány 

členských států nebo mezinárodní 

vztahy členských států. V těchto 

případech členské státy: 

b) stanoví ve vnitrostátním právu 

postupy, které zaručí dodržování 

práva žadatele na obhajobu.  

Pokud jde o písmeno b), mohou 

členské státy zejména povolit přístup 

k informacím nebo zdrojům 

právnímu zástupci nebo poradci, 

který podstoupil bezpečnostní 

prověrku, pokud jsou informace 

podstatné pro posouzení žádosti nebo 

pro přijetí rozhodnutí o odnětí 

mezinárodní ochrany. 

§ 87a odst. 3 (3) Na žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany, který 

podal další opakovanou 

žádost se nevztahují práva a 

oprávnění, která by měl jako 

žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany podle tohoto zákona 

32013L0033 

 

 

 

 

 

 

Čl. 3 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

Oblast působnosti 

Tato směrnice se vztahuje na 

všechny státní příslušníky třetích 

zemí a osoby bez státní příslušnosti, 

kteří na území, včetně na jeho 

hranicích, v teritoriálních vodách 
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a zvláštních právních 

předpisů.  Pro účely 

správního vyhoštění a 

zajištění se na tohoto žadatele 

o udělení mezinárodní 

ochrany hledí jako na cizince 

podle zákona o pobytu cizinců 

na území České republiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 9 odst. 2 

nebo tranzitním prostoru členského 

státu učiní žádost o mezinárodní 

ochranu, po dobu, po kterou jsou 

oprávněni zůstat na území členského 

státu jakožto žadatelé, a na jejich 

rodinné příslušníky, na něž se taková 

žádost o mezinárodní ochranu 

vztahuje podle vnitrostátních 

právních předpisů. 

 

2. Členské státy mohou učinit 

výjimku pouze tehdy, pokud osoba 

učiní následnou žádost podle čl. 41 

nebo pokud osobu předají, případně 

vydají, na základě závazků podle 

evropského zatýkacího rozkazu či z 

jiných důvodů jinému členskému 

státu nebo třetí zemi či 

mezinárodnímu trestnímu soudu či 

tribunálu. 

§ 89 odst. 3 

poslední věta 
Pokud lékařské vyšetření za 

účelem zjištění věku podle 

věty první není průkazné, 

ministerstvo pohlíží na 

žadatele o udělení 

mezinárodní ochrany jako na 

nezletilou osobu bez 

doprovodu. 
 

32013L0032 Čl. 25 odst. 

5 první 

pododst. 

5. Členské státy mohou v rámci 

posuzování žádosti o mezinárodní 

ochranu použít k určení věku 

nezletilých osob bez doprovodu 

lékařské vyšetření, pokud mají 

členské státy i poté, co žadatel učinil 

obecné prohlášení nebo předložil jiné 

vhodné údaje, pochybnosti ohledně 

jeho věku. Pokud mají členské státy i 

nadále pochybnosti ohledně věku 

žadatele, považují jej za nezletilou 

osobu. 

§ 89 odst 4 (4)  O možnosti určení věku 

pomocí lékařského vyšetření 

podle odstavce 3 informuje 

ministerstvo nezletilou osobu 

bez doprovodu v mateřském 

jazyce nebo v jazyce, ve 

kterém je schopna se 

dorozumět, ve výzvě 

k poskytnutí údajů k podané 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany nebo v přiměřené 

lhůtě, nejpozději do 15 dnů 

ode dne poskytnutí údajů 

k podané žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany. 

V informaci ministerstvo 

uvede též způsob, jakým se 

vyšetření provádí, informuje 

nezletilou osobu bez 

doprovodu o jeho možných 

důsledcích a rovněž ji poučí o 

důsledcích odmítnutí 

lékařského vyšetření na 

posuzování její žádosti o 

udělení mezinárodní ochrany. 

 

32013L0032 Čl. 12 odst. 

1 písm. a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 25 odst. 

5 

a) žadatelé jsou informováni v 

jazyce, jemuž rozumí nebo o němž 

lze důvodně předpokládat, že mu 

rozumí, o průběhu řízení a o svých 

právech a povinnostech během řízení 

a možných důsledcích, pokud tyto 

povinnosti nesplní a nebudou s 

orgány spolupracovat. Jsou 

informováni o časovém rámci, o 

možnostech, jak splnit povinnost 

předložit údaje podle článku 4 

směrnice 2011/95/EU, jakož i o 

důsledcích výslovného nebo 

konkludentního zpětvzetí žádosti. 

Tyto informace musí být poskytnuty 

včas, aby žadatelé mohli vykonávat 

práva zaručená touto směrnicí a plnit 

povinnosti stanovené v článku 13; 

5. Členské státy mohou v rámci 

posuzování žádosti o mezinárodní 

ochranu použít k určení věku 

nezletilých osob bez doprovodu 

lékařské vyšetření, pokud mají 

členské státy i poté, co žadatel učinil 

obecné prohlášení nebo předložil jiné 

vhodné údaje, pochybnosti ohledně 
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jeho věku. Pokud mají členské státy i 

nadále pochybnosti ohledně věku 

žadatele, považují jej za nezletilou 

osobu.  

Každé lékařské vyšetření musí být 

prováděno tak, aby byla plně 

respektována důstojnost každého 

jednotlivce, byla upřednostňována 

nejméně invazivní vyšetření a 

prováděly ho kvalifikovaní 

zdravotníci, což v nejvyšší možné 

míře umožňuje dosáhnout 

spolehlivých výsledků.  

Pokud se přistoupí k lékařskému 

vyšetření, členské státy zajistí, aby:  

a) nezletilé osoby bez doprovodu 

byly informovány před posouzením 

své žádosti o mezinárodní ochranu a 

v jazyce, kterému rozumí nebo o 

němž lze důvodně předpokládat, že 

mu rozumí, o možnosti určení jejich 

věku pomocí lékařského vyšetření. 

To zahrnuje informaci o způsobu 

vyšetření a možných důsledcích 

výsledku lékařského vyšetření na 

posouzení žádosti o mezinárodní 

ochranu, jakož i o důsledcích 

odmítnutí lékařského vyšetření 

nezletilou osobou bez doprovodu;  

b) nezletilé osoby bez doprovodu 

nebo jejich zástupci souhlasili s 

provedením lékařského vyšetření k 

určení věku dotyčné nezletilé osoby a  

c) rozhodnutí o zamítnutí žádosti o 

mezinárodní ochranu nezletilé osoby 

bez doprovodu, která odmítla 

lékařské vyšetření podstoupit, nebylo 

založeno výlučně na tomto 

odmítnutí. Skutečnost, že nezletilá 

osoba bez doprovodu odmítla 

podstoupit lékařské vyšetření, 

nebrání rozhodujícímu orgánu 

rozhodnout o žádosti o mezinárodní 

ochranu 

Část 9; čl. XI Čl. XI 

Tento zákon nabývá účinnosti 

patnáctým dnem po jeho 

vyhlášení. 

 

 

 

 

32013L0032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 51 odst. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Předpisy přijaté členskými státy 

podle odstavců 1 a 2 musí obsahovat 

odkaz na tuto směrnici nebo musí být 

takový odkaz učiněn při jejich 

úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 

stanoví členské státy. Musí rovněž 

obsahovat prohlášení, že odkazy ve 

stávajících právních a správních 

předpisech na směrnici zrušenou 

touto směrnicí se považují za odkazy 

na tuto směrnici. Způsob odkazu a 

znění prohlášení si stanoví členské 

státy. 
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32013L0033 Čl. 31 odst. 

1 
Provedení  

1. Členské státy uvedou v účinnost 

právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s články1 až 

12, články 14 až 28 a článkem 30 a 

přílohou I nejpozději do 20. července 

2015. Neprodleně poskytnou Komisi 

znění těchto opatření.  

Tato opatření přijatá členskými státy 

musí obsahovat odkaz na tuto 

směrnici nebo musí být takový odkaz 

učiněn při jejich úředním vyhlášení. 

Musí rovněž obsahovat prohlášení, 

že odkazy ve stávajících právních a 

správních předpisech na směrnici 

zrušenou touto směrnicí se považují 

za odkazy na tuto směrnici. Způsob 

odkazu a znění prohlášení si stanoví 

členské státy. 

 

 

 

 

Změna zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis  Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 15a (1) Rodinným příslušníkem 

občana Evropské unie se pro 

účely tohoto zákona rozumí 

jeho 

a) manžel, 

b) rodič, jde-li o občana 

Evropské unie mladšího 

21 let, o kterého skutečně 

pečuje, 

c) potomek mladší 21 let nebo 

takový potomek manžela 

občana Evropské unie a 

d) potomek nebo předek 

anebo potomek nebo předek 

manžela občana Evropské 

unie, pokud je z důvodu 

uspokojování svých 

základních potřeb závislý na 

výživě nebo jiné nutné péči 

poskytované občanem 

Evropské unie nebo jeho 

manželem, nebo byl na této 

výživě nebo jiné nutné péči 

závislý bezprostředně před 

32004L0038 Čl. 2 odst. 2 

a čl. 3 odst. 

2 

Článek 2 

 

Definice  

  

……………………. 

  

2. "rodinným příslušníkem": 

  

a) manžel nebo manželka; 

  

b) partner, se kterým občan Unie 

uzavřel registrované partnerství na 

základě právních předpisů členského 

státu, zachází-li právní řád 

hostitelského členského státu s 

registrovaným partnerstvím jako s 

manželstvím, v souladu s 

podmínkami stanovenými 

souvisejícími právními předpisy 

hostitelského členského státu; 

  

c) potomci v přímé linii, kteří jsou 

mladší 21 let nebo jsou 

vyživovanými osobami, a takoví 

potomci manžela či manželky nebo 

partnera či partnerky stanovení v 

písmenu b); 
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vstupem na území ve státě, 

jehož je občanem nebo ve 

státě, ve kterém měl povolen 

pobyt. 

 

(2) Za rodinného příslušníka 

občana Evropské unie se 

považuje též cizinec, který 

prokáže, že 

a) je příbuzným občana 

Evropské unie neuvedeným v 

odstavci 1, pokud 

1. ve státě, jehož je občanem, 

nebo ve státě, ve kterém měl 

povolen pobyt, žil před 

vstupem na území s občanem 

Evropské unie ve společné 

domácnosti, 

2. je z důvodu uspokojování 

svých základních potřeb 

závislý na výživě nebo jiné 

nutné péči poskytované 

občanem Evropské unie, 

nebo byl na této výživě nebo 

jiné nutné péči závislý 

bezprostředně před vstupem 

na území ve státě, jehož je 

občanem nebo ve státě, ve 

kterém měl povolen pobyt, 

nebo 

3. se o sebe z vážných 

zdravotních důvodů 

nedokáže sám postarat bez 

osobní péče občana Evropské 

unie, nebo 

b) má s občanem Evropské 

unie trvalý partnerský vztah, 

který není manželstvím a žije 

s ním ve společné 

domácnosti; při posuzování 

trvalosti partnerského vztahu 

se zohlední zejména povaha, 

pevnost a intenzita vztahu. 

 

(3) Ustanovení tohoto zákona 

týkající se rodinného 

příslušníka občana Evropské 

unie se použijí i na cizince, 

který je rodinným 

příslušníkem státního občana 

České republiky. 
 

  

d) předci v přímé linii, kteří jsou 

vyživovanými osobami, a takoví 

předci manžela či manželky nebo 

partnera či partnerky stanovení v 

písmenu b); 

  

 3. "hostitelským členským 

státem" členský stát, do nějž se občan 

Unie stěhuje za účelem výkonu 

svého práva volného pohybu a 

pobytu. 

  

Článek 3 

Oprávněné osoby 

 

……………. 

  

2. Aniž je dotčeno právo volného 

pohybu a pobytu dotyčných osob, 

které tyto osoby již případně mají, 

usnadňuje hostitelský členský stát v 

souladu se svými vnitrostátními 

předpisy vstup a pobyt těchto osob: 

  

a) všech ostatních rodinných 

příslušníků bez ohledu na jejich 

státní příslušnost, kteří nejsou 

zahrnuti v definici rodinného 

příslušníka ve smyslu čl. 2 bodu 2 a 

kteří jsou v zemi, z níž pocházejí, 

osobami vyživovanými občanem 

Unie s primárním právem pobytu 

nebo členy jeho domácnosti nebo u 

kterých vážné zdravotní důvody 

naléhavě vyžadují osobní péči tohoto 

občana Unie o ně; 

  

b) partnera, se kterým má občan Unie 

řádně doložený trvalý vztah. 

 Hostitelský členský stát 

pečlivě posoudí osobní poměry 

těchto osob a zdůvodní každé 

odepření vstupu či pobytu těchto 

osob. 
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§ 50 odst. 4 (4) Není-li dále stanoveno 

jinak, doba přechodného 

pobytu cizince na výjezdní 

příkaz nesmí být delší než 60 

dnů, dobu pobytu stanoví a 

ve výjezdním příkazu 

vyznačuje policie, 

Ministerstvo zahraničních 

věcí nebo ministerstvo. 

32008L0115 Čl. 7 odst. 2 2. Je-li to nutné, prodlouží členské 

státy lhůtu k dobrovolnému opuštění 

území o přiměřenou dobu s ohledem 

na konkrétní okolnosti jednotlivých 

případů, jako jsou délka pobytu, 

přítomnost školou povinných dětí a 

existence jiných rodinných a 

společenských vazeb. 

 

§ 50a odst. 3 

písm. c)  
c) cizinci, u kterého nebyly 

shledány důvody pro vydání 

rozhodnutí o správním 

vyhoštění, není-li cizinec 

oprávněn pobývat na území. 

32008L0115 Čl. 6 odst. 1 Členské státy vydají rozhodnutí o 

navrácení každému státnímu 

příslušníkovi třetí země, který 

pobývá neoprávněně na jejich území, 

aniž jsou dotčeny výjimky uvedené 

v odstavcích 2 až 5. 

§ 50a odst. 4 

Závěrečná 

část 

Požádá-li cizinec během doby 

k opuštění území o stanovení 

nové doby k opuštění území z 

důvodů podle §174a odst. 2, 

policie vydá nové rozhodnutí 

podle § 101 správního řádu, 

ve kterém stanoví novou 

dobu k opuštění území s 

ohledem na délku trvání 

uváděných důvodů. Novou 

dobu k opuštění území lze 

stanovit nejdéle na 180 dnů. 

32008L0115 ČL. 7 odst. 

2 

2. Je-li to nutné, prodlouží členské 

státy lhůtu k dobrovolnému opuštění 

území o přiměřenou dobu s ohledem 

na konkrétní okolnosti jednotlivých 

případů, jako jsou délka pobytu, 

přítomnost školou povinných dětí a 

existence jiných rodinných a 

společenských vazeb. 

 

§ 50a odst. 5 (5) Je-li cizinec bez 

zbytečného odkladu převzat 

jiným členským státem na 

základě mezinárodní 

smlouvy sjednané s jiným 

členským státem Evropské 

unie přede dnem 13. ledna 

2009 nebo vrátí-li se cizinec 

neprodleně dobrovolně do 

státu, v němž je držitelem 

platného oprávnění k pobytu, 

může policie od vydání 

rozhodnutí o povinnosti 

opustit území upustit. 

32008L0115 Čl. 6 odst. 2 

a 3 

2. Státní příslušníci třetí země, kteří 

neoprávněně pobývají na území 

členského státu a kteří jsou držiteli 

platného povolení k pobytu nebo 

jiného povolení zakládajícího 

oprávnění k pobytu vydaného jiným 

členským státem, jsou povinni 

neprodleně odejít na území tohoto 

jiného členského státu. Pokud 

dotčený státní příslušník třetí země 

nesplní tento požadavek nebo pokud 

je bezodkladný odchod státního 

příslušníka třetí země vyžadován z 

důvodů veřejného pořádku nebo 

národní bezpečnosti, použije se 

odstavec 1. 

3. Členské státy mohou upustit od 

vydání rozhodnutí o navrácení 

státního příslušníka třetí země 

neoprávněně pobývajícího na jejich 

území, pokud je dotčený státní 

příslušník třetí země převzat jiným 

členským státem podle 

dvoustranných dohod či ujednání 

platných ke dni vstupu této směrnice 

v platnost. V takovém případě 

použije členský stát, který dotčeného 

státního příslušníka třetí země 

převzal, odstavec 1. 

§ 87f  odst. 1 Důvody ukončení 32004L0038 Čl. 13 odst. 2. Aniž je dotčen druhý pododstavec, 
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a odst. 2 

písm. a) až c) 

a odst. 3 

přechodného pobytu 

rodinného příslušníka 

občana Evropské unie 

(1) Ministerstvo 

ukončí rodinnému 

příslušníkovi občana 

Evropské unie1b), který sám 

není občanem Evropské unie, 

přechodný pobyt na území, 

pokud o to rodinný 

příslušník občana Evropské 

unie požádá. Přechodný 

pobyt rodinnému 

příslušníkovi občana 

Evropské unie, který sám 

není občanem Evropské unie, 

ministerstvo dále ukončí, 

pokud přestal splňovat 

podmínky uvedené v § 15a 

nebo přestal na území 

pobývat společně s občanem 

Evropské unie, zejména 

pokud občan Evropské unie 

ukončil svůj pobyt na území 

nebo mu byl přechodný 

pobyt na území zrušen, za 

podmínky, že toto rozhodnutí 

bude přiměřené z hlediska 

jeho zásahu do soukromého 

nebo rodinného života 

rodinného příslušníka 

občana Evropské unie.  

 

(2) Přechodný pobyt na 

území se však rodinnému 

příslušníkovi občana 

Evropské unie z důvodů 

uvedených v odstavci 1 větě 

druhé neukončí, pokud  

a) přestal na území pobývat 

společně s občanem Evropské 

unie, zejména pokud občan 

Evropské unie ukončil svůj 

pobyt na území nebo mu byl 

přechodný pobyt na území 

zrušen a rodinný příslušník 

občana Evropské unie 

skutečně pečuje o dítě, a to 

po dobu vzdělávání dítěte 

občana Evropské unie v 

základní, střední a vyšší 

odborné škole nebo 

konzervatoři nebo studia 

tohoto dítěte na vysoké škole, 

b) občan Evropské unie 

2 nevede rozvod nebo prohlášení 

manželství za neplatné ani ukončení 

registrovaného partnerství podle čl. 2 

odst. 2 písm. b) ke ztrátě práva 

pobytu rodinných příslušníků občana 

Unie, kteří nejsou státními 

příslušníky žádného členského státu, 

pokud: 

  

a) manželství nebo registrované 

partnerství podle čl. 2 odst. 2 písm. 

b) trvalo před zahájením řízení o 

rozvodu nebo o prohlášení 

manželství za neplatné nebo před 

ukončením registrovaného 

partnerství alespoň tři roky, z toho 

nejméně jeden rok v hostitelském 

členském státě; nebo 

  

b) na základě dohody mezi manželi 

nebo partnery podle čl. 2 odst. 2 

písm. b) nebo na základě soudního 

rozhodnutí jsou manželovi či 

manželce nebo partnerovi či 

partnerce, která není státním 

příslušníkem žádného členského 

státu, svěřeny do výchovy děti 

občana Unie; nebo 

  

c) je to opodstatněno obzvlášť 

obtížnými okolnostmi, například u 

osob, které se během manželství 

nebo registrovaného partnerství staly 

obětí domácího násilí; nebo 

  

d) na základě dohody mezi manželi 

nebo partnery podle čl. 2 odst. 2 

písm. b) nebo na základě soudního 

rozhodnutí má manžel či manželka 

nebo partner či partnerka, který/která 

není státním příslušníkem členského 

státu, právo na styk s nezletilým 

dítětem, a soud rozhodl, že tento styk 

musí být uskutečňován v 

hostitelském členském státě a po 

dobu nezbytně nutnou. 

 Právo pobytu dotyčných 

osob, které nezískaly právo trvalého 

pobytu, je podmíněno prokázáním 

skutečnosti, že jsou zaměstnanými 

osobami nebo osobami samostatně 

výdělečně činnými nebo že mají pro 

sebe a své rodinné příslušníky 

dostatečné prostředky, aby se po 

dobu svého pobytu nestali zátěží pro 

systém sociální pomoci hostitelského 

členského státu, a jsou účastníky 

zdravotního pojištění, kterým jsou v 

hostitelském členském státě kryta 

všechna rizika, nebo jsou příslušníky 
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v době přechodného pobytu 

na území zemřel a rodinný 

příslušník občana Evropské 

unie se na území zdržoval po 

dobu alespoň 1 roku před 

úmrtím občana Evropské 

unie, 

c) manželství s 

občanem Evropské unie 

zaniklo na základě 

pravomocného rozhodnutí 

soudu o rozvodu manželství 

nebo o prohlášení manželství 

za neplatné a 

1. rodinnému 

příslušníku občana Evropské 

unie bylo rozhodnutím 

příslušného orgánu10c) nebo 

dohodou manželů svěřeno do 

péče dítě občana Evropské 

unie nebo mu bylo přiznáno 

právo pravidelného osobního 

styku s dítětem občana 

Evropské unie pouze na 

území, 

2. před zahájením 

řízení o rozvodu nebo řízení o 

prohlášení manželství za 

neplatné toto manželství 

trvalo alespoň 3 roky a v 

době trvání manželství měl 

rodinný příslušník občana 

Evropské unie na území 

povolen pobyt nejméně 1 rok, 

nebo 

3. je to opodstatněno 

obzvlášťě obtížnými 

okolnostmi, zejména pokud 

se rodinný příslušník občana 

Evropské unie stal za trvání 

manželství obětí domácího 

násilí,  

 

(3) Ministerstvo dále ukončí 

rodinnému příslušníkovi 

občana Evropské unie 

přechodný pobyt na území, 

pokud 

rodiny osoby splňující tyto 

požadavky a tato rodina byla již 

založená v hostitelském členském 

státě. Pojem "dostatečné prostředky" 

je vymezen v čl. 8 odst. 4. 

 Takovým rodinným 

příslušníkům je zachováno právo 

pobytu na výlučně osobním základě. 
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a) ohrožuje veřejné 

zdraví tím, že trpí nemocí 

uvedenou v požadavcích 

opatření před zavlečením 

infekčního onemocnění, 

pokud k takovému 

onemocnění došlo do 3 

měsíců po vstupu na území,  

b) se stal neodůvodnitelnou 

zátěží systému dávek pro 

osoby se zdravotním 

postižením nebo systému 

pomoci v hmotné nouzi 

České republiky, 

c) se dopustil 

obcházení tohoto zákona s 

cílem získat povolení k 

přechodnému pobytu na 

území, zejména pokud 

účelově uzavřel manželství 

nebo jeho účelově 

prohlášeným souhlasem bylo 

určeno otcovství,  

d) ohrožuje 

bezpečnost státu nebo 

závažným způsobem 

narušuje veřejný pořádek, 

není-li zahájeno řízení o 

správním vyhoštění, nebo 

e) je zařazen do 

informačního systému 

smluvních států a příslušný 

orgán, který žadatele do 

tohoto systému zařadil, 

poskytne dodatečné 

informace, po jejichž 

vyhodnocení lze mít za to, že 

trvá důvodné nebezpečí, že 

by mohl při svém pobytu na 

území jiného smluvního 

státu ohrozit jeho 

bezpečnost nebo závažným 

způsobem narušit veřejný 

pořádek, 

za podmínky, že toto 

rozhodnutí bude přiměřené 

z hlediska jeho zásahu do 

soukromého nebo rodinného 

života rodinného příslušníka 

občana Evropské unie.  
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§ 87p odst. 1 
(1) K žádosti o prodloužení 

doby platnosti pobytové karty 

rodinného příslušníka občana 

Evropské unie je žadatel 

povinen předložit náležitosti 

podle § 87a odst. 2 písm. a), d), 

e) a doklad potvrzující, že 

pobývá na území společně 

s občanem Evropské unie, 

nebo že je rodinným 

příslušníkem občana 

Evropské unie uvedeným v § 

87f odst. 2; pokud došlo ke 

změně podoby žadatele je dále 

povinen předložit fotografie 

odpovídající jeho skutečné 

podobě. 

32004L0038 Čl. 14 odst. 

2 

2. Občanům Unie a jejich rodinným 

příslušníkům náleží právo 

pobytu stanovené v článcích 7, 12 a 

13, dokud splňují podmínky 

uvedených ustanovení. 

§ 118 odst. 3 

věta pátá a 

šestá 

Požádá-li cizinec během doby 

k vycestování z území o 

stanovení nové doby k 

vycestování z území z důvodů 

podle §174a odst. 2, policie 

vydá nové rozhodnutí podle § 

101 správního řádu, ve 

kterém stanoví novou dobu k 

vycestování z území s 

ohledem na délku trvání 

uváděných důvodů. Novou 

dobu k vycestování z území 

lze stanovit nejdéle na 180 

dnů. 

32008L0115 ČL. 7 odst. 

2 

2. Je-li to nutné, prodlouží členské 

státy lhůtu k dobrovolnému opuštění 

území o přiměřenou dobu s ohledem 

na konkrétní okolnosti jednotlivých 

případů, jako jsou délka pobytu, 

přítomnost školou povinných dětí a 

existence jiných rodinných a 

společenských vazeb. 

 

§ 124 odst. 1 

písm. b)  

(1) Policie je oprávněna zajistit 

cizince staršího 15 let, jemuž 

bylo doručeno oznámení o 

zahájení řízení o správním 

vyhoštění anebo o jehož 

správním vyhoštění již bylo 

pravomocně rozhodnuto nebo 

mu byl uložen jiným členským 

státem Evropské unie zákaz 

vstupu platný pro území 

členských států Evropské unie 

a nepostačuje uložení 

zvláštního opatření za účelem 

vycestování, pokud 

b) je nebezpečí, že by cizinec 

mohl mařit nebo ztěžovat 

výkon rozhodnutí o správním 

vyhoštění, zejména tím, že v 

řízení uvedl nepravdivé údaje 

o totožnosti, místě pobytu, 

odmítl tyto údaje uvést anebo 

vyjádřil úmysl území 

neopustit nebo pokud je 

takový úmysl zjevný z jeho 

jednání, 

 

32008L0115 Čl. 3 odst. 7 Pro účely této směrnice se rozumí: 

 

7) „nebezpečím skrývání se“ 

existence důvodů týkajících se 

konkrétního případu a založených na 

právem stanovených objektivních 

kritériích, které vedou k domněnce, 

že by se státní příslušník třetí země, o 

jehož navrácení probíhá řízení, mohl 

skrývat; 

§ 124 odst. 4 (4) Policie vydá nové 32013L0033 Čl. 8 odst. 3 Žadatel může být zajištěn pouze v 
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rozhodnutí o zajištění, 

nerozhodlo-li ministerstvo 

podle zákona o azylu, jde-li o 

cizince zajištěného podle 

tohoto zákona, který požádal 

o udělení mezinárodní 

ochrany, a existují oprávněné 

důvody se domnívat, že ač 

mohl požádat o udělení 

mezinárodní ochrany dříve, 

podal žádost o udělení 

mezinárodní ochrany s cílem 

vyhnout se hrozícímu 

vyhoštění, vydání nebo 

předání k trestnímu stíhání 

do ciziny, nebo je pozdržet. 

Nové rozhodnutí o zajištění 

policie vydá do 3 dnů od 

doby, kdy mělo ministerstvo 

rozhodnout o zajištění. 

písm. d)  těchto případech: 

 

d) je-li zajištěn v rámci řízení o 

navrácení podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a 

postupech v členských státech při 

navracení neoprávněně pobývajících 

státních příslušníků třetích zemí za 

účelem přípravy navrácení nebo 

výkonu vyhoštění a mohou-li členské 

státy na základě objektivních kritérií, 

včetně skutečnosti, že daný žadatel 

již měl možnost přístupu k 

azylovému řízení, řádně doložit, že 

existují oprávněné důvody se 

domnívat, že žadatel činí žádost o 

mezinárodní ochranu pouze proto, 

aby pozdržel nebo zmařil výkon 

rozhodnutí o navrácení; 

§ 125 odst. 6 (6) Jsou-li v průběhu 

zajištění zjištěny nové 

skutečnosti odůvodňující 

zajištění z jiného důvodu, 

vydá policie nové rozhodnutí 

o zajištění. Vydáním nového 

rozhodnutí o zajištění 

dosavadní platnost 

rozhodnutí o zajištění zaniká; 

doba zajištění se počítá od 

okamžiku omezení osobní 

svobody. 

32008L0115 Čl. 15 odst. 

5 

5. Zajištění trvá, dokud trvají 

podmínky uvedené v odstavci 1 a 

dokud to je nezbytné pro zajištění 

úspěšného vyhoštění. Každý členský 

stát stanoví omezenou dobu trvání 

zajištění, jež nesmí přesáhnout dobu 

šesti měsíců. 

§ 129 odst. 1 

a 4 

(1) Policie zajistí Nelze-li 

účinně uplatnit zvláštní 

opatření za účelem 

vycestování, policie zajistí na 

dobu nezbytně nutnou cizince, 

který neoprávněně vstoupil 

nebo pobýval na území, za 

účelem jeho předání podle 

mezinárodní smlouvy sjednané 

s jiným členským státem 

Evropské unie přede dnem 13. 

ledna 2009 nebo přímo 

použitelného právního předpisu 

Evropských společenství37) 

Evropské unie37) policie na 

dobu nezbytně nutnou zajistí i 

prováženého cizince v případě, 

že jeho průvoz nelze z 

objektivních důvodů dokončit 

bez nutné přestávky.  

 

(4) Policie rozhodne o 

zajištění cizince za účelem 

jeho předání do státu 

vázaného přímo použitelným 

předpisem Evropské unie37), 

32013R0604 Čl. 2 písm. 

n)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 28 odst. 

2 a odst. 3 

první pod- 

odstavec 

n) „nebezpečím útěku“ existence 

důvodů, které se zakládají na 

objektivních kritériích vymezených 

právními předpisy, pro které je 

možné se v konkrétním případě 

domnívat, že žadatel nebo státní 

příslušník třetí země nebo osoba bez 

státní příslušnosti, na které se 

vztahuje řízení o přemístění, může 

uprchnout. 

 

2. Členské státy mohou zajistit 

dotyčnou osobu za účelem jejího 

přemístění podle tohoto nařízení, 

existuje-li vážné nebezpečí útěku na 

základě posouzení každého 

jednotlivého případu, a pouze pokud 

je zajištění přiměřené a nelze účinně 

použít jiná mírnější donucovací 

opatření.  

3. Zajištění musí být co nejkratší a 

nesmí trvat déle než po dobu, která je 

nezbytná k náležitému provedení 

požadovaných správních řízení do 

doby provedení přemístění podle 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLFE3E4)



63 

 

pouze pokud existuje vážné 

nebezpečí útěku. Za vážné 

nebezpečí útěku se zejména 

považuje, pokud cizinec 

pobýval na území 

neoprávněně, vyhnul se již 

dříve provedení předání do 

státu vázaného přímo 

použitelným předpisem 

Evropské unie37), nebo se 

pokusil o útěk anebo vyjádřil 

úmysl nerespektovat 

pravomocné rozhodnutí o 

přemístění do státu vázaného 

přímo použitelným 

předpisem Evropské unie21) 

nebo pokud je takový úmysl 

zjevný z jeho jednání. Za 

vážné nebezpečí útěku se dále 

považuje, pokud cizinec, 

který bude předán do státu 

vázaného přímo použitelným 

předpisem Evropské unie37) 

přímo nesousedícího 

s Českou republikou, nemůže 

oprávněně samostatně do 

tohoto státu cestovat a 

nemůže uvést adresu místa 

pobytu na území.  

tohoto nařízení. 

§ 141 odst. 1 
(1) Při určení ubytovacích 

prostor provozovatel podle 

možností zařízení přihlíží 

k náboženským, etnickým či 

národnostním zvláštnostem, 

příbuzenským a rodinným 

vztahům, věku nebo 

zdravotnímu stavu anebo 

právnímu postavení cizince. 

 

32013L0033 Čl. 10 odst. 

1 druhý 

pododstave

c 

Zajištění žadatelé musí být pokud 

možno odděleni od jiných státních 

příslušníků třetích zemí, kteří 

nepodali žádost o mezinárodní 

ochranu. 

§ 141 odst. 2 (2) Odděleně se umisťují  

a) nezletilí cizinci bez 

doprovodu od cizinců 

zletilých, 

b) muži od žen; výjimku lze 

učinit v případě osob 

blízkých14), s výjimkou 

osob blízkých14), pokud 

s tím souhlasí. 

 

32013L0033 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

čl. 11 

odst. 4 a 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Zajištěné rodiny musí být 

umístěny odděleně, tak aby bylo 

zajištěno odpovídající soukromí. 

  

5. Jsou-li zajištění žadatelé ženského 

pohlaví, členské státy zajistí, aby 

byly umístěny odděleně od žadatelů 

mužského pohlaví, ledaže se jedná o 

rodinné příslušníky a všechny 

dotyčné osoby vysloví se společným 

umístěním souhlas. 

Ve vztahu k prvnímu pododstavci 

jsou přípustné výjimky týkající se 

využívání společných prostor 

určených k rekreačním nebo 

společenským aktivitám, včetně 

podávání jídel. 
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32013L0033 Čl. 12 Rodiny  

Členské státy přijmou vhodná 

opatření, aby v případě, že žadatelům 

poskytují ubytování, byla v co 

největší míře zachována celistvost 

rodiny zdržující se na jejich území. 

Tato opatření mohou být prováděna 

pouze se souhlasem žadatele. 

§ 149 odst. 2 (2) Zástupce mezinárodní 

nebo nevládní organizace 

zabývající se ochranou práv 

osob omezených na svobodě 

je na základě písemné žádosti 

podané provozovateli alespoň 

3 pracovní dny předem 

oprávněn provést sledování, 

zda je zařízení užíváno pro 

zajištění cizinců v souladu s 

tímto zákonem; přitom je 

povinen dbát pokynů 

provozovatele. Provozovatel 

je oprávněn neumožnit 

sledování podle věty první z 

důvodu ohrožení řádného 

chodu a bezpečnosti zařízení 

32008L0115 Čl. 16 odst. 

4 

4. Příslušné a způsobilé vnitrostátní, 

mezinárodní a nevládní organizace a 

subjekty mají možnost navštěvovat 

zajišťovací zařízení uvedená v 

odstavci 1 v té míře, ve které jsou 

užívána pro zajištění státních 

příslušníků třetích zemí v souladu 

s touto kapitolou. Tyto návštěvy 

mohou podléhat schválení. 

§ 174a odst. 

2 
(2) Policie v řízení o vydání 

nového rozhodnutí podle § 

101 písm. c) správního řádu o 

správním vyhoštění nebo o 

povinnosti opustit území 

vedeného na žádost cizince 

zohlední zejména dobu 

pobytu cizince na území, 

pobyt jeho nezletilých dětí 

plnících povinnou školní 

docházku na území a 

existenci jiných rodinných 

nebo společenských vazeb na 

území; to neplatí, pokud je 

cizinec zajištěn 

32008L0115 Čl. 7 odst. 2 2. Je-li to nutné, prodlouží členské 

státy lhůtu k dobrovolnému opuštění 

území o přiměřenou dobu s ohledem 

na konkrétní okolnosti jednotlivých 

případů, jako jsou délka pobytu, 

přítomnost školou povinných dětí a 

existence jiných rodinných a 

společenských vazeb. 

 

 

Změna zákona č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů 
 

Navrhovaný právní předpis 

(resp. jiný právní předpis) 

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 35 odst. 1 

věta první 
(1) Ministerstvo vydá cizinci 

požívajícímu dočasné 

ochrany průkaz o povolení 

k pobytu. 

32008R0380 

 

Bod 1 

 

Článek 1 se mění takto: 

a) v odstavci 1 se druhá věta 

nahrazuje tímto: 

"Povolení k pobytu pro státní 

příslušníky třetích zemí jsou 

vydávána jako samostatné doklady 

ve formátu ID 1 nebo ID 2." 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9VLFE3E4)



65 

 

§ 35 odst. 3, 

odst. 4, odst. 

6 , odst. 8  

(3) Průkaz o povolení 

k pobytu se vydává jako 

samostatný doklad obsahující 

nosič dat s biometrickými 

údaji, jimiž jsou údaje o 

zobrazení obličeje a údaje o 

otiscích prstů. Jde-li o cizince 

požívajícího dočasné ochrany 

mladšího 6 let, pokud přímo 

použitelný předpis Evropské 

unie30) nestanoví odlišnou 

věkovou hranici, nebo cizince 

požívajícího dočasné 

ochrany, u něhož není možné 

pořídit otisky prstů rukou z 

důvodů anatomických nebo 
fyziologických změn, 

popřípadě zdravotního 

postižení prstů rukou, vydá 

se průkaz o povolení k 

pobytu, v němž jsou z 

biometrických údajů 

zpracovány pouze údaje o 

zobrazení obličeje. V nosiči 

dat je v tomto případě 

uveden údaj, že nosič dat 

neobsahuje otisky prstů 

rukou cizince požívajícího 

dočasné ochrany. 

 
(4) Průkaz o povolení k 

pobytu obsahuje údaje 

stanovené přímo použitelným 

předpisem Evropské unie30) a 

dále 

a) údaj o době uděleného 

oprávnění k pobytu za 

účelem dočasné ochrany,   

b) údaj o místě hlášeného 

pobytu na území, 

c) záznam o omezení 

svéprávnosti, 

d) digitální zpracování 

podpisu cizince 

požívajícího 

dočasné ochrany a 

e) záznam podle odstavce 5. 

 

(6) Ministerstvo pořídí 

biometrické údaje cizince 

požívajícího dočasné ochrany 

a jeho podpis určený k 

dalšímu digitálnímu 

zpracování; podpis se 

nepořídí, pokud cizinci 

požívajícímu dočasné 

ochrany brání v jeho 

provedení těžko 

překonatelná překážka. 

32008R0380 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bod 5 

Článek 1 se mění takto: 

 

V článku 4 se druhý pododstavec 

nahrazuje tímto: 

"Povolení k pobytu nebo paměťové 

médium, které je součástí povolení k 

pobytu, jak stanoví článek 4a, 

neobsahuje žádné strojově čitelné 

informace, nestanoví-li tak toto 

nařízení nebo jeho příloha nebo 

nebude-li to uvedeno v příslušném 

cestovním dokladu vydávajícím 

státem v souladu s jeho 

vnitrostátními právními předpisy. 

Členské státy mohou rovněž ukládat 

údaje pro elektronické služby, jako 

jsou e-government a e-business, 

jakož i další údaje týkající se 

povolení k pobytu na čip uvedený v 

bodě 16 přílohy. Všechny 

vnitrostátní údaje však musí být 

logicky odděleny od biometrických 

údajů uvedených v článku 4a. 

Pro účely tohoto nařízení se 

biometrické prvky povolení k pobytu 

využívají pouze pro ověřování: 

a) pravosti dokladu; 

b) totožnosti jeho držitele 

prostřednictvím přímo dostupných 

porovnatelných prvků při žádosti o 

předložení povolení k pobytu v 

souladu s vnitrostátními právními 

předpisy." 

 

Vkládají se nové články, které znějí: 

 

"Článek 4a 

Jednotný vzor povolení k pobytu 

zahrnuje paměťové médium 

obsahující zobrazení obličeje a dva 

otisky prstů držitele povolení v 

interoperabilním formátu. Údaje 

musí být zabezpečeny a paměťové 

médium musí mít dostatečnou 

kapacitu a schopnost zaručit úplnost, 

pravost a důvěrnost údajů. 

 

Článek 4b 

Pro účely tohoto nařízení členské 

státy získávají od státních příslušníků 

třetích zemí biometrické 

identifikátory, které tvoří zobrazení 

obličeje a dva otisky prstů. 

Postup získávání se stanoví v souladu 

s vnitrostátními postupy příslušného 

členského státu a se zárukami 

stanovenými v Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod a 

v Úmluvě Organizace spojených 

národů o právech dítěte. 
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Současně zpracuje s využitím 

údajů, které jsou o cizinci 

požívajícím dočasné ochrany 

vedené v informačních 

systémech podle tohoto 

zákona, protokol, který 

obsahuje údaje nezbytné pro 

vydání průkazu o povolení k 

pobytu. 

 (8) Držitel průkazu o 

povolení k pobytu je 

oprávněn požádat 

ministerstvo o ověření 

funkčnosti nosiče dat a 

správnosti v něm 

zpracovaných biometrických 

údajů. V případě zjištění 

nefunkčnosti nosiče dat s 

biometrickými údaji, 

popřípadě zjištění 

nesprávnosti v něm 

zpracovaných osobních 

údajů, nebo v případě zjištění 

nesprávnosti osobních údajů 

zpracovaných v průkazu o 

povolení k pobytu, se cizinci 

požívajícímu dočasné 

ochrany vydá nový průkaz o 

povolení k pobytu; vydání 

nového průkazu v tomto 

případě podléhá správnímu 

poplatku pouze tehdy, pokud 

nefunkčnost nosiče dat s 

biometrickými údaji byla 

způsobena okolnostmi, o 

nichž cizinec požívající 

dočasné ochrany 

prokazatelně věděl, že mohou 

způsobit poškození nebo 

nefunkčnost nosiče dat s 

biometrickými údaji. 

(9) Biometrické údaje lze 

využívat výlučně pro 

ověřování pravosti průkazu o 

povolení k pobytu a ověření 

totožnosti cizince požívajícího 

dočasné ochrany, a to 

porovnáním biometrických 

údajů zpracovaných v nosiči 

dat s údaji vedenými v 

informačních systémech 

podle tohoto zákona o 

uvedených subjektech údajů 

nebo porovnáním 

biometrických údajů 

zpracovaných v nosiči dat s 

aktuálně zobrazenými 

biometrickými údaji cizince 

požívajícího dočasné ochrany 

  

Pořizují se tyto biometrické 

identifikátory: 

 

 - fotografie poskytnutá 

žadatelem nebo zhotovená při 

předkládání žádosti a 

  

 - dva otisky prstů, které byly 

sejmuty naplocho a digitálně 

zaznamenány. 

 

Technické podmínky pro 

zaznamenávání biometrických 

identifikátorů se stanoví postupem 

podle čl. 7 odst. 2 a podle norem 

ICAO a technických podmínek pro 

pasy vydávané členskými státy jejich 

státním příslušníkům podle nařízení 

Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. 

prosince 2004 o normách pro 

bezpečnostní a biometrické prvky v 

cestovních pasech a cestovních 

dokladech vydávaných členskými 

státy. 

 

Sejmutí otisků prstů je povinné od 

šesti let věku. 

 

Osoby, u nichž je odebrání otisků 

prstů fyzicky nemožné, jsou vyňaty z 

požadavku poskytnout otisky prstů. 
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pořízenými v průběhu 

prokazování totožnosti s 

pomocí technického zařízení. 

(10) Pokud cizinec požívající 

dočasné ochrany nemůže pro 

účely ověření totožnosti 

předložit průkaz o povolení k 

pobytu, jehož je držitelem, 

popřípadě pokud nosič dat s 

biometrickými údaji 

v průkazu o povolení k 

pobytu není funkční, provede 

se ověření totožnosti 

pořízením otisků prstů 

cizince požívajícího dočasné 

ochrany a jejich porovnáním 

s biometrickými údaji 

vedenými pro tyto účely v 

informačních systémech 

podle tohoto zákona tak, aby 

bylo potvrzeno, že jde o 

držitele předloženého 

průkazu o povolení k pobytu. 

 

§ 35a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Prodloužení doby 

platnosti průkazu o povolení 

k pobytu se provádí vydáním 

nového průkazu. K žádosti o 

prodloužení doby platnosti 

průkazu o povolení k pobytu 

je cizinec požívající dočasné 

ochrany povinen předložit 

cestovní doklad, je-li jeho 

držitelem, a dosavadní 

průkaz o povolení k pobytu. 

 

(2) Cizinec požívající dočasné 

ochrany, který žádá o vydání 

průkazu o povolení k pobytu 

náhradou za průkaz 

ztracený, zničený, odcizený 

anebo poškozený nebo 

náhradou za průkaz 

o povolení k pobytu, jehož 

nosič dat s biometrickými 

údaji je nefunkční, je povinen 

předložit cestovní doklad, je-

li jeho držitelem, a poškozený 

průkaz o povolení k pobytu 

nebo průkaz s nefunkčním 

nosičem dat s biometrickými 

údaji. 

 

(3) Cizinec požívající dočasné 

ochrany, který žádá o vydání 

průkazu o povolení k pobytu 

z důvodů podle § 36 odst. 2, 

je povinen předložit cestovní 

32008R0380 

 

Nově 

vkládaný čl. 

4b 

 

„Pro účely tohoto nařízení členské 

státy získávají od státních příslušníků 

třetích zemí biometrické 

identifikátory, […]. 

Postup získávání se stanoví v souladu 

s vnitrostátními postupy příslušného 

členského státu a se zárukami 

stanovenými v Úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod a 

v Úmluvě Organizace spojených 

národů o právech dítěte. […].“ 
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§ 35b odst. 4 

doklad, je-li jeho držitelem, a 

průkaz o povolení k pobytu, 

jehož platnost skončila. 

 

(4) Cizinec požívající dočasné 

ochrany, který žádá o 

provedení změny v průkazu o 

povolení k pobytu, je povinen 

předložit cestovní doklad, je-

li jeho držitelem, dosavadní 

průkaz o povolení k pobytu a 

doklad prokazující 

požadovanou změnu. 

Provedení změny v průkazu 

o povolení k pobytu se 

provádí vydáním nového 

průkazu o povolení k pobytu. 

 

(5) Cizinec požívající dočasné 

ochrany uvedený v 

odstavcích 1 až 4 je povinen 

se pro účely vydání nového 

průkazu o povolení k pobytu 

na výzvu osobně dostavit na 

ministerstvo ke zpracování 

údajů nezbytných pro vydání 

průkazu o povolení k pobytu, 

a to včetně pořízení 

biometrických údajů cizince 

požívajícího dočasné ochrany 

a jeho podpisu, který je 

určen k jeho dalšímu 

digitálnímu zpracování; 

podpis se nepořídí, pokud 

cizinci požívajícímu dočasné 

ochrany v jeho provedení 

brání těžko překonatelná 

překážka. Cizinec požívající 

dočasné ochrany je povinen 

se ve lhůtě stanovené 

ministerstvem, nejpozději 

však do 60 dnů ode dne 

pořízení biometrických 

údajů, dostavit na 

ministerstvo k převzetí 

průkazu o povolení k pobytu.  

 
 

(4) Cizinec požívající dočasné 

ochrany uvedený v 

odstavcích 1 až 4 je povinen 

pro účely vydání nového 

průkazu o povolení k pobytu 

se na výzvu osobně dostavit 

na ministerstvo ke 

zpracování údajů nezbytných 

pro vydání průkazu o 

povolení k pobytu, a to 

včetně pořízení 
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biometrických údajů cizince 

požívajícího dočasné ochrany 

a jeho podpisu, který je 

určen k jeho dalšímu 

digitálnímu zpracování; 

podpis se nepořídí, pokud 

cizinci požívajícímu dočasné 

ochrany v jeho provedení 

brání těžko překonatelná 

překážka. Cizinec požívající 

dočasné ochrany je povinen 

ve lhůtě stanovené 

ministerstvem, nejpozději 

však do 60 dnů ode dne 

pořízení biometrických 

údajů, dostavit se na 

ministerstvo k převzetí 

průkazu o povolení k pobytu. 

 

 

 

 

 

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

 

Navrhovaný právní předpis  Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst. 

písm., apod) 

Obsah Celex č. Ustanovení 

(čl., odst., 

písm., bod., 

apod.) 

Obsah 

§ 97 písm. e) Povolení k zaměstnání se dále 

vyžaduje i v případě cizince 

 

e) který je žadatelem o udělení 

mezinárodní ochrany nebo 

kterému bylo uděleno vízum k 

pobytu nad 90 dní za účelem 

strpění pobytu5l) vydáno 

potvrzení o strpění pobytu na 

území České republiky51), 

nejdříve však po uplynutí 12  6 

měsíců ode dne podání žádosti 

o udělení azylu poskytnutí 

údajů k podané žádosti o 

udělení mezinárodní 

ochrany. 

_____________ 
51) Zákon č. 325/1999 Sb., o 

azylu, ve znění pozdějších 

předpisů. 

32013L0033 Čl. 15 odst. 

1 
Zaměstnání  

1. Členské státy zajistí, aby měli 

žadatelé do 9 měsíců ode dne podání 

žádosti o mezinárodní ochranu 

přístup na trh práce, pokud příslušný 

orgán nepřijal rozhodnutí v prvním 

stupni a toto zpoždění není zaviněno 

žadatelem. 

§ 99 Povolení k zaměstnání nelze 

vydat cizinci, který  

 

a) v České republice požádal o 

udělení mezinárodní ochrany, a 

to po dobu 12 6 měsíců ode 

dne podání poskytnutí údajů 

32013L0033 Čl. 15 odst. 

1 
Zaměstnání  

1. Členské státy zajistí, aby měli 

žadatelé do 9 měsíců ode dne podání 

žádosti o mezinárodní ochranu 

přístup na trh práce, pokud příslušný 

orgán nepřijal rozhodnutí v prvním 

stupni a toto zpoždění není zaviněno 
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k podané žádosti o udělení 

mezinárodní ochrany 

poskytnutí údajů k podané 

žádosti o udělení mezinárodní 

ochrany, nebo 

 

b) nesplňuje některou z 

podmínek stanovených tímto 

zákonem pro vydání povolení k 

zaměstnání.  

 

_______________ 

 
51) Zákon č. 325/19999 Sb., o 

azylu, ve znění pozdějších 

předpisů 

žadatelem. 

 

 

 

 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0032 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o 

společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany 

(přepracované znění) 

32013L0033 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, 

kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu 

(přepracované znění). 

32011L0095 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. 

32003L0109 Směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení 

státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty, 

ve znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/51/EU ze dne 11. 

května 2011, kterou se rozšiřuje oblast působnosti směrnice Rady 2003/109/ES 

na osoby požívající mezinárodní ochrany. 

32013R0604 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 

2013, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu 

příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním 

příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z 

členských států (přepracované znění). 

32008R0380 Nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se mění 

nařízení (ES) č. 1030/2002, kterým se stanoví jednotný vzor povolení k pobytu 

pro státní příslušníky třetích zemí. 

32008L0115 Směrnice Evropského Parlamentu a Rady  2008/115/ES ze dne 16. prosince 

2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení 

neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí 

32004L0038 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o 

právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a 

pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o 

zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 

75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS. 

32001L0055 SMĚRNICE RADY 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 o minimálních 

normách pro poskytování dočasné ochrany v případě hromadného přílivu 

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

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