
Úplné znění 

Důvody vylučující udělení mezinárodní ochrany  

§ 15 

 

 (1) Azyl nelze udělit, i když budou zjištěny důvody uvedené v § 12 nebo 13, avšak je 

důvodné podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení mezinárodní ochrany  

  

a) se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti 

lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných 

činech, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné,  

  

b) se dopustil před podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany vážného nepolitického 

trestného činu mimo území, přestupku, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné, 

nebo  

  

c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů.  

  

 (2) Na cizince, který podněcuje ke spáchání činů uvedených v odstavci 1 nebo se na 

jejich spáchání účastní, se odstavec 1 vztahuje obdobně.  

  

 (3) Azyl dále nelze udělit, pokud  

  

a) cizinec požívá ochrany nebo podpory od jiných orgánů nebo odborných organizací 

Organizace spojených národů než Úřadu Vysokého komisaře; není-li ochrana nebo podpora z 

jakýchkoliv důvodů dále udělována osobám, o jejichž postavení není ještě konečně 

rozhodnuto podle ustanovení příslušných rozhodnutí Valného shromáždění Organizace 

spojených národů, vztahují se na něho ustanovení tohoto zákona,  

  

b) je cizinec uznán příslušnými úřady země, v níž se usadil jako v místě svého trvalého 

bydliště, za osobu, které byly přiznány práva a povinnosti rovnocenné se státní příslušností 

k takovému státu; to neplatí, jde-li o stát, ve kterém mu hrozí pronásledování podle § 12.  

§ 15a  

 

 (1) Doplňkovou ochranu podle § 14a nebo 14b nelze udělit, i když budou zjištěny 

důvody uvedené v § 14a, avšak je důvodné podezření, že cizinec, který podal žádost o udělení 

mezinárodní ochrany,  

  

a) se dopustil trestného činu proti míru, válečného trestného činu nebo trestného činu proti 

lidskosti ve smyslu mezinárodních dokumentů obsahujících ustanovení o těchto trestných 

činech, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele hodné,  

  

b) spáchal zvlášť závažný zločin, přestupku, nejsou-li zde důvody zvláštního zřetele 

hodné,  

  

c) se dopustil činů, které jsou v rozporu se zásadami a cíli Organizace spojených národů, nebo  

  

d) představuje nebezpečí pro bezpečnost státu.  
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 (2) Na cizince, který podněcuje ke spáchání činů uvedených v odstavci 1 nebo se na 

jejich spáchání účastní, se odstavec 1 vztahuje obdobně.  

  

 (3) Doplňkovou ochranu dále nelze udělit cizinci, který se mimo území dopustil 

jednoho či několika trestných činů odlišných od trestných činů uvedených v odstavci 1, 

opustil-li stát, jehož je státním občanem, nebo v případě osoby bez státního občanství stát 

jejího posledního trvalého bydliště pouze s cílem vyhnout se trestnímu stíhání za ně, za 

předpokladu, že jde o skutky, za něž by bylo možno v České republice uložit trest odnětí 

svobody. 
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