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II. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. Obecná část 

Je navrhována vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon 

o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška“). Cílem návrhu vyhlášky je doplnit stávající seznam bezpečných zemí původu 

o 2 nové země, konkrétně se jedná o Arménii a Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska (nebo také „Velká Británie“). Stávající seznam je obsažen ve vyhlášce č. 328/2015 Sb., 

v platném znění, která stanovuje seznamy zemí, které jsou Českou republikou považovány 

za bezpečné země původu, třetí bezpečné země a evropské bezpečné třetí země pro účely 

správního řízení ve věci mezinárodní ochrany.  Stanovení uvedených seznamů je promítnutím 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných 

řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany – tzv. „procedurální 

směrnice“.  

Vyhláška č. 328/2015 Sb. konkrétně provádí § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o azylu“), který stanoví pro Ministerstvo vnitra 

(dále jen „ministerstvo“ nebo také „Ministerstvo vnitra“) zmocnění vyhláškou stanovit 

seznam zemí, které jsou považovány za bezpečné země původu, bezpečné třetí země 

a evropské bezpečné třetí země. Pro potřeby České republiky se stanovuje seznam 

bezpečných zemí původu a evropských bezpečných třetích zemí, seznam třetích bezpečných 

zemí se aktuálně nestanovuje.  

Navrhuje se doplnit stávající národní seznam bezpečných zemí původu o 2 nové země. 

V případě Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jde o reakci na vystoupení 

Velké Británie z Evropské unie, kdy státy Evropské unie se navzájem považují za bezpečné, 

tj. státy EU nejsou a ani nemohou být s ohledem na unijní právo na národním seznamu 

bezpečných zemí původu. Právní postavení Velké Británie se jejím vystoupením z EU 

změnilo, tudíž je třeba Velkou Británii na seznam bezpečných zemí původu přidat.  

V rámci své analytické činnosti, mimo jiné, v oblasti informací o zemích původu byla dále 

identifikována Arménie, jejíž zařazení na seznam bezpečných zemí původu přispěje 

k efektivnějšímu řízení ve věci mezinárodní ochrany při dodržení procesních záruk pro 

jednotlivé žadatele.  

Konkrétní odůvodnění pro zařazení jednotlivých zemí na seznam bezpečných zemí původu je 

uvedeno ve zvláštní části tohoto dokumentu. Právním základem pro existenci národního 

seznamu bezpečných zemí původu, bezpečných třetích zemí a evropských bezpečných třetích 

zemí je již výše zmiňovaná procedurální směrnice. Národní seznam znala již původní 

procedurální směrnice 2005/85/ES a rovněž český národní seznam již existuje dlouhou dobu. 

Přesto jsou dále uvedeny národní i nadnárodní aspekty existence národního seznamu 

a aktuální zásadní unijní aktivita na tomto poli. 

Koncept bezpečných zemí původu představuje v  procedurální směrnici již preambule 

v bodech 40 a následující. Bod 40 preambule výslovně uvádí, že „rozhodujícím faktorem 

pro posouzení odůvodněnosti žádosti o mezinárodní ochranu je míra bezpečnosti žadatele 
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v zemi jeho původu. Pokud lze třetí zemi pokládat za bezpečnou zemi původu, měly by mít 

členské státy možnost označit ji za bezpečnou a vycházet z domněnky, že je pro daného 

žadatele bezpečná, pokud žadatel neprokáže opak.“ Body 41 a 42 preambule dále rozvíjejí 

principy zařazení určité země na seznam a jeho aplikaci v praxi. Při použití konceptu v praxi 

je však dle preambule třeba brát v potaz, že  označení třetí země jako bezpečné země původu 

nemůže být absolutní zárukou bezpečnosti státních příslušníků dané země. Je důležité, 

aby v případě, kdy žadatel prokáže, že v jeho konkrétní situaci existují oprávněné důvody 

nepokládat danou zemi za bezpečnou, nebylo označení této země jako bezpečné považováno 

v jeho případě za směrodatné. Platí, že žadatel o udělení mezinárodní ochrany, který pochází 

z bezpečné země původu, může zejména při pohovoru prokázat, že v jeho konkrétním případě 

zemi původu za bezpečnou považovat nelze. Pokud nebude správní orgán schopen tvrzené 

skutečnosti či důkazy individuálně vyhodnotit ve lhůtě pro rozhodnutí o zjevné nedůvodnosti 

podle § 16 odst. 2 zákona o azylu, tak se žádost posoudí v běžném režimu. Zařazení země na 

seznam bezpečných zemí původu tedy nebrání individuálnímu posouzení situace 

u konkrétního žadatele o mezinárodní ochranu bez aplikace konceptu bezpečné země původu.  

Při hodnocení naplnění kritérií zařazení dané země na jeden z možných seznamů je třeba, aby 

členské státy používaly rozličné aktuální zdroje informací; směrnice například uvádí zdroje 

Evropského azylového podpůrného úřadu, UNHCR a Radu Evropy. Samotný právní základ 

národních seznamů lze nalézt v čl. 36 až 39 procedurální směrnice. Kritéria pro zařazení země 

na seznam bezpečných zemí původu, což je dozajista seznam nejvíce v praxi členskými státy, 

včetně ČR, používaný, jsou dále rozvinuta v příloze I procedurální směrnice.  

V příloze I procedurální směrnice je uvedeno, že „Země se považuje za bezpečnou zemi 

původu, pokud lze na základě tamější právní situace, uplatňování práva v rámci 

demokratického systému a obecné politické situace prokázat, že  v ní obecně a soustavně 

nedochází k pronásledování podle článku 9 směrnice 2011/95/EU,  

k mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestům a k hrozbě z důvodu 

svévolného násilí v případě mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu“.  

Tato vyhláška, která má za cíl doplnění vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, je předkládána na základě zákonného zmocnění. Pomocí kritérií obsažených 

v zákoně a použitím rozličných aktuálních zdrojů informací o zemích původu se zařazují 

předmětné země na seznam bezpečných zemí původu. 

Zhodnocení souladu navrhované úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 

včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání: 

Seznam zemí navrhovaných v této vyhlášce vychází ze zákona o azylu, který obsahuje 

kritéria, která musí být splněna, aby bylo možné konkrétní stát zařadit do určitého seznamu. 

Kritéria pro určení třetího státu jako bezpečné země původu jsou dána ustanovením 

§ 2 odst. 1 písm. k) zákona o azylu. Pokud je zjištěno, že žadatel o udělení mezinárodní 

ochrany přichází ze státu, který figuruje na seznamu bezpečných zemí původu, žádost 

o udělení mezinárodní ochrany ministerstvo zamítne jako zjevně nedůvodnou, pokud jsou 

splněny další podmínky (§ 16 odst. 2 zákona o azylu). Navrhovaná vyhláška je s úpravou 
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zákona o azylu, zejména s těmito vyjmenovanými ustanoveními zákona o azylu, které s danou 

materií souvisí, v souladu.  

Zákon o azylu rovněž v § 86 odst. 4 stanoví zmocnění pro ministerstvo vnitra ke stanovení 

vyhláškou seznamu zemí, které jsou považovány za bezpečné země původu, bezpečné třetí 

země a evropské bezpečné třetí země. Z tohoto zmocnění plyne i pravomoc ministerstva 

vnitra rozhodnout na základě zákonem daných kritérií o zařazení určitého státu na příslušný 

seznam. Navrhované znění vyhlášky je tedy v souladu i se zmocňovacím ustanovením zákona 

o azylu. Zmocňovací ustanovení zákona o azylu rovněž dále stanoví, že vyhláškou stanovené 

seznamy zemí ministerstvo přezkoumá nejméně jedenkrát v kalendářním roce. Pokud bude 

zjištěna změna situace v dané zemi či bude možné na některý z navrhovaných seznamů přidat 

další stát, předpokládá se novela vyhlášky. K hodnocení jednotlivých zemí, zda splňují 

kritéria daná zákonem a mohou být zařazeny na příslušný seznam bezpečných zemí, se užívá 

různých informačních zdrojů. Důraz je kladen na rozmanitost, přesnost a aktuálnost zdrojů 

informací. Zpravidla se jedná o informace různých vládních i nevládních organizací či jiných 

států v rámci Evropské unie nebo i jiných třetích států. K přezkoumání dosud zařazených 

zemí došlo naposledy v roce 2019.  

Navržená právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Vychází ze zásad 

uvedených v Ústavě České republiky a Listině základních práv a svobod, zejména ze zásady 

zákonnosti (ukládání povinností jen na základě zákona) a ze zásady zákonného výkonu 

veřejné moci (zmocnění k vydání vyhlášky a jeho rozsah jsou dány zákonem o azylu  

a zákonem o dočasné ochraně cizinců). 

Navržená vyhláška není v rozporu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika 

vázána ani s právem EU. 

 

Navržená vyhláška není v rozporu s právem EU. 

 

Návrh vyhlášky se dotýká těchto předpisů EU: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 

o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany  

(čl. 36 až 39 a Příloha I) a 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se 

stanoví normy pro přijímání žadatelů o mezinárodní ochranu (čl. 6). 

Tyto směrnice však již byly do právního řádu České republiky implementovány v závěru roku 

2015 novelou zákona o azylu č. 314/2015 Sb. a také vydáním vyhlášky č. 328/2015 Sb. 

V souladu se stanoviskem odboru kompatibility Úřadu vlády č.j. 18482/2015-LRV ze dne 

10. listopadu 2015 navrhovatel nepovažuje úpravy výčtu zemí v § 2 vyhlášky č. 428/2015 Sb. 

za implementaci práva EU. 

 

Podle vyjádření odboru kompatibility Úřadu vlády z prosince roku 2018 k návrhu této 

vyhlášky „vlastní výčet zemí není považován za implementační, neboť směrnicová úprava 

stanoví pouze obecná kritéria pro možné označení země za bezpečnou zemi původu či 

evropskou bezpečnou třetí zemi. Výběr zemí je tak na kvalifikovaném posouzení 

předkladatele.“. 
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Výčet zemí uvedených v § 2 vyhlášky č. 328/2015 Sb. není implementací práva Evropské 

unie. Za implementační je považována toliko úvodní část ustanovení § 2 ve znění „Česká 

republika považuje za bezpečnou zemi původu“. Úvodní část ustanovení § 2 však nedoznala 

žádné změny.  

 

 

Dopady navrhované úpravy 

Navrhovaná úprava nebude mít vliv na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  

Navrhovaná úprava nebude mít vliv na podnikatelské prostředí České republiky. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad do sociální oblasti. 

Navrhovaná úprava nebude mít za následek žádné dopady na životní prostředí. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ve smyslu zákona 

č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací 

a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů. Nebude 

mít bezprostřední ani sekundární dopady na rovnost mužů a žen a nepovede k diskriminaci 

ani jednoho z pohlaví, neboť nijak nerozlišuje ani nezvýhodňuje ani jedno z pohlaví  

a nestanoví pro něj odlišné podmínky. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad ve vztahu ke korupčním rizikům.  

 

 

K hodnocení dopadů regulace 

Předsedkyně Legislativní rady vlády vyhověla žádosti navrhovatele a svým dopisem 

č.j. 23366/2020-UVCR ze dne 2. července 2020 udělila podle čl. 76 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády a bodu 5.7 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace výjimku 

z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA). Součástí materiálu je tak pouze 

„přehled dopadů“.  
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II. Zvláštní část 

K § 2 

Ustanovení § 2 obsahuje seznam států, které byly vyhodnoceny jako bezpečné země původu 

na základě kritérií definovaných v § 2 odst. 1 písm. k) zákona o azylu. Navrhuje se doplnit 

stávající seznam o 2 nové země, Arménii a Spojené království Velké Británie a Severního 

Irska.  

Hodnocení bylo provedeno na základě informací Ministerstva zahraničních věcí ČR 

a informací z veřejně dostupných zdrojů. Byla zjištěna a zhodnocena situace z hlediska 

uplatňování práva v rámci demokratického systému a obecné politické situace v jednotlivých 

zemích a lze konstatovat, že v nich obecně a soustavně nedochází k pronásledování podle 

článku 9 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. Nedochází 

zde ani k mučení nebo nelidskému či ponižujícímu zacházení či trestům a k hrozbě z důvodu 

svévolného násilí v případě mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu.  

Arménie 

Země je smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (1993), 

Úmluvy OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání (1993) a dalších úmluv OSN v oblasti lidských práv a základních svobod. 

Arménie přistoupila k Úmluvě o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (1993) i k jejímu 

Protokolu z roku 1967 (1993). Arménie je členem Rady Evropy (2001), podepsala Úmluvu 

o ochraně lidských práv a základních svobod (2001, platnost 2002) a řadu dalších úmluv a 

protokolů této organizace. Asociační dohoda mezi EU a Arménii byla podepsána v listopadu 

2017 (platnost k 1. červnu 2018). 

Ústava země garantuje základní práva a svobody včetně svobody volného pohybu a zákazu 

mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Vláda premiéra 

Pašinjana – u moci po protestech z dubna 2018, kdy odstoupil dlouholetý prezident Sargsjan 

a jeho Republikánská strana se ve volbách v prosinci 2018 ani nedostala do parlamentu – 

učinila v zemi řadu reforem. Nicméně některé nedostatky v oblasti lidských práv přetrvávají, 

některá ze základních ústavních práv a svobod nejsou úřady vždy zaručena dostatečně či 

rovnoměrně, například úplná nezávislost soudního systému není v zemi vždy dodržována. 

Mezi další problémy patřilo též objevující se mučení ze strany bezpečnostních složek, 

rozšířená korupce ve státní správě  nebo velmi omezené nástroje zajišťující práva a ochranu 

sexuálních menšin. Arménie se řadí k zemím, jejichž zákony neumožňují udělit trest smrti 

za žádný trestný čin. 

Vláda spolupracovala s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) i s dalšími 

humanitárními organizacemi v případě poskytování ochrany a pomoci vnitřně přesídleným 

osobám, uprchlíkům a dalším skupinám. Ačkoliv v zemi neexistovala systematická 

diskriminace žadatelů o mezinárodní ochranu a za posledních několik let došlo ke zkvalitnění 
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celého řízení, podle zpráv se objevily případy diskriminace žadatelů na základě rasy, 

náboženství nebo země původu při podávání žádosti o udělení mezinárodní ochrany 

nebo v případech detence. 

Arménie měla napjaté vztahy se sousedním Ázerbájdžánem kvůli regionu Náhorní Karabach, 

samozvané republice v Ázerbájdžánu, která je v podstatě kontrolována arménskými úřady 

a s níž je do značné míry personálně prolnuta. 

Organizace Freedom House ve své zprávě Svoboda ve světě 2020 hodnotí Arménii 

agregovaným skóre 53/100, resp. 21/40 v oblasti politických práv a 32/60 v oblasti 

občanských svobod (status „částečně svobodná“). 

Arménii řadí mezi bezpečné země původu Bulharsko, Francie a taktéž Norsko, které ovšem 

nemá oficiální seznam bezpečných zemí původu. 

Zdroje: 

Amnesty International, Trest smrti a popravy v roce 2018, 10. dubna 2019  

EU - External Action, EU-Arménské vztahy: Factsheet, 10. května 2019  

Evropská migrační síť, Bezpečné země původu, březen 2018 

Freedom House, Svoboda ve světě 2020 - Arménie, 2020 

Human Rights Watch, Výroční zpráva 2020 - Arménie, 14. ledna 2020 

MZV USA, Výroční zpráva o stavu lidských práv 2018 - Arménie, 10. dubna 2019  

OSN, Stav ratifikace - Arménie, nedatováno  

Rada Evropy, Statistiky týkající se podpisů a ratifikací, 2020 

UNHCR, Smluvní státy Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu 

z roku 1967, nedatováno 

Pokud jde o situaci v České republice, je možné sledovat jasný trend ve zvyšujícím se počtu 

podaných žádostí ve věci mezinárodní ochrany občany Arménie. Podle statistik, veřejně 

dostupných na internetových stránkách ministerstva vnitra, je zřejmé, že počty podaných 

žádostí stoupají. Následující tabulka shrnuje počet žádostí ve věci mezinárodní ochrany 

podaných státními příslušníky Arménie v letech 2016 až 2019 a také počet rozhodnutí 

vydaných ve stejném období, kterými je řízení ve věci mezinárodní ochrany zastaveno. 

Z uvedených čísel je zřejmé, že značný podíl azylových řízení končí rozhodnutím o zastavení 

řízení, z čehož je možné učinit závěr, že poměrně velký počet azylových žádostí byl podán 

s cílem legalizovat pobyt na území České republiky nebo nedovoleně odejít do jiného 

členského státu EU, tj. řízení ve věci mezinárodní ochrany bylo zneužito. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNBRPEASZ0)
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 Podané žádosti o 

mezinárodní ochranu 

Počet zastavených řízení 

2016 60 7 

2017 128 59 

2018 117 75 

2019 372 363 

  

 

 

Velká Británie 

Země je smluvní stranou Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (podpis 

1968, ratifikace 1976), Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání (podpis 1985, ratifikace 1988) a dalších úmluv OSN v oblasti 

lidských práv a základních svobod. Velká Británie přistoupila k Úmluvě o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951 (1954) i k jejímu Protokolu z roku 1967 (1968). Velká Británie je 

zakládajícím členem Rady Evropy (1949), podepsala Úmluvu o ochraně lidských práv 

a základních svobod (1950) a desítky dalších úmluv a protokolů této organizace. 

Ústava a zákony země garantují základní práva a svobody včetně svobody volného pohybu, 

zákazu mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Zákon 

zaručuje nezávislost soudnictví a vláda všeobecně respektuje nezávislost soudů. Zákony země 

neumožňují udělit trest smrti za žádný trestný čin. Zákon upravuje udělení azylu nebo statusu 

uprchlíka a je vytvořen systém ochrany uprchlíků. 

Zemi hodnotí organizace Freedom House ve zprávě Svoboda ve světě 2020 agregovaným 

skóre 96/100, resp. 39/40 v oblasti politických práv a 55/60 v oblasti občanských svobod 

(status „svobodný“). 

Zdroje: 

Amnesty International, Trest smrti a popravy v roce 2018 [Death Sentences and Executions 

2018], 10. dubna 2019, s. 48 

 (https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5098702019ENGLISH.PDF) 

Freedom House, Svoboda ve světě 2020 – Velká Británie [Freedom in the World 2020 – 

United Kingdom],  2020 (https://freedomhouse.org/country/united-kingdom/freedom-

world/2020) 

OSN, Stav ratifikace – Spojené království Velké Británie a Severního Irska [Status of 

Ratification - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland], nedatováno 

(http://indicators.ohchr.org/) 
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MZV USA, Zpráva o dodržování lidských práv v roce 2018 - Velká Británie [Country Report 

on Human Rights Practices 2018 - United Kingdom], 13. března 2019 

(https://www.ecoi.net/en/document/2004263.html) 

Rada Evropy, Statistiky týkající se podpisů a ratifikací, 2020 

(https://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-states/-

/conventions/treaty/search/states_coe) 

UNHCR, Smluvní státy Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 a Protokolu 

z roku 1967 [States Parties to the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 

1967 Protocol], nedatováno (http://www.unhcr.org/protection/basic/3b73b0d63/states-parties-

1951-convention-its-1967-protocol.html) 

 

K čl. II 

Navrhované přechodné ustanovení je konstruováno tak, aby řízení zahájená přede dnem 

účinnosti této vyhlášky, byla dokončena podle vyhlášky účinné přede dnem nabytí účinnosti 

této vyhlášky. 

 

K čl. III 

Navrhuje se účinnost této vyhlášky ode dne 1. listopadu 2020. Vzhledem k cíli tohoto návrhu 

popsaného výše, tedy reakce na tzv. Brexit, který proběhl již k 1. únoru 2020 a reakce 

na zneužívání azylového řízení arménskými žadateli o udělení mezinárodní ochrany, 

předkladatel považuje za nutné, aby vyhláška nabyla účinnosti v co možná nejbližším 

termínu, i s ohledem na to, že návrh byl připraven k předložení již v březnu roku 2020, 

nicméně situace pandemie koronaviru byla překážkou pro předložení návrhu v původním 

termínu.  
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