
 
 

STANOVISKO VLÁDY 
 

k návrhu poslanců Davida Kádnera, Martina Lanka, Marka Černocha, Olgy 

Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla 

Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., 

o azylu, ve znění pozdějších předpisů  

(sněmovní tisk č. 598) 

 

Vláda na své schůzi dne 12. října 2015 projednala a posoudila návrh zákona, 

kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, 

a vyslovila s tímto návrhem zákona nesouhlas, a to zejména z následujících důvodů: 

 

1. Předložený návrh zákona má za cíl zpřísnit právní úpravu migrační politiky 

výrazným rozšířením důvodů vylučujících poskytnutí mezinárodní ochrany v rámci 

udělení azylu a doplňkové ochrany, přičemž je navrhováno i sjednocení dikce 

tzv. vylučujících klauzulí u obou uvedených režimů. Zákon o azylu se má změnit 

tak, aby se rozšířily případy, kdy je vyloučeno udělit azyl nebo doplňkovou 

ochranu, na spáchání jakéhokoliv trestného činu nebo přestupku. Navrhovanou 

změnu vláda odmítá, neboť ji považuje za rozpornou se závazky, jež plynou 

České republice z mezinárodního práva a z členství v Evropské unii, a tím 

i protiústavní, jakož i zjevně nepřiměřenou ve vztahu k ochraně základních práv 

a svobod jednotlivců. Předložený návrh zákona je v rozporu s Úmluvou o právním 

postavení uprchlíků (sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 208/1993 Sb.) 

a také s právem Evropské unie, konkrétně se směrnicí Evropského parlamentu 

a Rady č. 2011/95/EU 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. Navrhovanou úpravou se zasahuje 

do vnitrostátní transpoziční úpravy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 

č. 2011/95/EU a míra transpozice se jí snižuje. 
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2. Úmluva o právním postavení uprchlíků má výsadní postavení v celém systému 

ochrany uprchlíků i na poli Evropské unie, neboť směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2011/95/EU na Úmluvu o právním postavení uprchlíků 

odkazuje i ve své preambuli jako na základ mezinárodního právního režimu 

na ochranu uprchlíků. Přitom pak směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2011/95/EU přejímá tzv. vylučující klauzule pro udělení azylu z Úmluvy 

o právním postavení uprchlíků a doplňuje je o důvody z vyloučení doplňkové 

ochrany. Zákon o azylu je ve stávajících ustanoveních § 15 a 15a, ve znění 

vládního návrhu novely zákona o azylu, který je aktuálně projednáván 

Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky jako sněmovní tisk č. 463, 

se směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2011/95/EU, a to s čl. 12 a 17, 

konformní, a změna těchto ustanovení podle předloženého návrhu zákona 

by znamenala rozpor s právem Evropské unie. 

 

3. Vláda upozorňuje, že případné přijetí předloženého návrhu zákona by stejně 

nemělo navrhovateli zamýšlený dopad vzhledem k charakteru Úmluvy o právním 

postavení uprchlíků, kterou je Česká republika podle čl. 10 Ústavy České 

republiky vázána, a tedy znění této Úmluvy má přednost před zákonem. 

 

4. Vláda nesouhlasí s tvrzením předkladatele, že tzv. vylučující klauzule, které jsou 

promítnuty v dotčených ustanoveních, jsou pouhým minimem a státy mohou 

důvody pro vyloučení z možnosti udělit mezinárodní ochranu rozšířit. Naopak 

výčet tzv. vylučujících klauzulí je taxativní, a to například i z důvodu vyloučení 

možnosti učinit výhradu k čl. 1 Úmluvy o právním postavení uprchlíků, a nelze 

je tedy rozšiřovat. Zákonnou úpravu je nutno formulovat v kontextu Úmluvy 

o právním postavení uprchlíků a směrnice Evropského parlamentu a Rady 

č. 2011/95/EU a ty cílí pouze na nejzávažnější zločiny, především jde o postih 

osob participujících na zločinech druhé světové války nebo aktuálněji 

na teroristických činech. Jde o osoby považované za nehodné mezinárodní 

ochrany a pachatelům těchto vážných zločinů se má zabránit, aby se přiznáním 

mezinárodní ochrany vyhnuli trestní odpovědnosti za tyto závažné činy. Z toho 

důvodu nelze považovat rozšiřování úpravy na běžné trestné činy nebo přestupky 

za vhodné a předkladatel návrhu zákona to ani dostatečným způsobem 
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neodůvodnil. Podle čl. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/95/EU 

platí, že členské státy se mohou odchýlit od právní úpravy týkající se kritérií pro 

získání statusu uprchlíka, popřípadě osoby mající nárok na doplňkovou ochranu 

a stanovení obsahu práv mezinárodní ochrany takovýchto osoby, pouze pokud 

bude taková odlišná právní úprava pro takové osoby příznivější, nikoli však 

přísnější, čímž rozšíření důvodů vylučujících udělení mezinárodní ochrany 

bezesporu je. Za příhodný přitom nelze považovat ani předkladateli použitý 

argument odkazující na rozhodovací praxi Evropského soudního dvora, jelikož ten 

se v předkladateli zmiňovaném rozsudku Spolková republika Německo proti B a D 

(spojené věci C-57/09 a C-101/09) nezaobíral otázkou, zda je možné stanovit 

tzv. vylučující klauzule nad rámec uvedených ustanovení směrnice Evropského 

parlamentu a Rady č. 2011/95/EU, nýbrž naopak konstatoval, že členský stát 

může udělit azyl na základě svého vnitrostátního práva taktéž osobě vyloučené 

z postavení uprchlíka podle čl. 12 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu 

a Rady č. 2011/95/EU. 

 

5. Vláda nemůže akceptovat ani vágní vyjádření důvodů, které představují výjimku 

z tzv. vylučujících klauzulí, za použití formulace „nejsou-li zde důvody zvláštního 

zřetele hodné“. Takové slovní vyjádření dává příliš velký prostor správnímu 

uvážení, které tak nemůže působit jinak než jako „bezbřehé“, neboť zákon 

neuvádí žádná vodítka nebo kritéria (mantinely) pro uvážení správního orgánu. 

 

6. Předložený návrh zákona vláda nepovažuje za přiměřený z hlediska účelu 

institutů azylu a doplňkové ochrany, jímž je ochrana základních práv a svobod 

cizinců. Neposkytnutí takovéto ochrany z důvodu spáchání svým významem 

spíše méně závažného trestného činu nelze považovat za proporcionální 

vzhledem k významu práv, jež mají být azylem a doplňkovou ochranou chráněna. 

Za účinný korektiv přitom nelze považovat ani možnost odlišného postupu 

v případě existence důvodů hodných zvláštního zřetele, jenž předkladatelé 

navrhují. Umocnění diskreční pravomoci správních úřadů ve správních řízeních 

o udělení mezinárodní ochrany totiž může vést k dalšímu zatížení soustavy 

správního soudnictví, jež by mohlo vést k prodloužení soudních řízení. Právě 
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uvedené lze přitom za využití argumentu a maiori ad minus vztáhnout taktéž 

na rozšíření tzv. vylučující klauzule na spáchání přestupků.  

 

7. Vláda má za to, že sjednocení důvodů neudělení azylu a důvodů neudělení 

doplňkové ochrany nelze považovat za přínos tohoto návrhu, neboť úprava 

doplňkové ochrany nemá na rozdíl od úpravy azylu kořeny v mezinárodní úpravě, 

důvody proto ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/95/EU mohly 

být formulovány šířeji nebo jinak.  

 

8. Vláda obecně nepovažuje z hlediska legislativní ekonomie za vhodné, aby byl 

předkládán návrh zákona, který obsahuje de facto jedinou věcnou změnu, zvláště 

pak za situace, kdy je Poslaneckou sněmovnou projednáván návrh zákona, který 

novelizuje tentýž zákon. Vláda má za to, že by předkladatel měl napříště namísto 

samostatného návrhu zákona jít cestou pozměňovacího návrhu. Tak ostatně 

jeden ze spolupředkladatelů předloženého návrhu zákona (poslanec Martin Lank) 

učinil, když ke sněmovnímu tisku č. 463 předložil pozměňovací návrh identického 

znění. 
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