
Souãasná debata o otázkách migrace a uprchlic-
tví, která je vedena v âeské republice, reaguje
pfiedev‰ím na situaci v ãlensk˘ch státech Evrop-
ské unie, do nichÏ pfii‰lo v posledním roce znaã-
né mnoÏství osob hledajících ochranu. âasto se
hovofií o migraãní ãi uprchlické krizi. Ta se
v souãasné dobû bezprostfiednû âeské republi-
ky net˘ká ve smyslu statisícÛ osob na hranicích,
ale zprostfiedkovanû, jakoÏto ãlenského státu
Evropské unie (dále téÏ EU).

Právo nabízí pro souãasnou situaci více fie‰ení.
V˘bûr konkrétní odpovûdi je politick˘m roz-
hodnutím, které musí právní mantinely závaz-
kÛ státu respektovat. Na stranû jedné stojí
závazky plynoucí z uprchlického práva a práva
lidsk˘ch práv, které má stát vÛãi nûkter˘m oso-
bám, které pfii‰ly na jeho území. Na stranû druhé
je povinnost zaruãit urãit˘ standard vefiejného
pofiádku obyvatelstvu Ïijícímu na území státu
a snaha o zaji‰tûní pfietrvání státu. To by mohlo
b˘t ohroÏeno kupfiíkladu pfiíchodem vût‰ího
poãtu osob, jenÏ by naru‰il efektivní v˘kon stát-
ní moci, tedy jeden ze státotvorn˘ch prvkÛ
umoÏÀující státu koexistovat s ostatními ãleny
mezinárodního spoleãenství. Je zfiejmé, Ïe stát
nemÛÏe ani uzavfiít své hranice, ani je zcela
otevfiít; mezi tûmito krajnostmi je ale nûkolik
moÏností fie‰ení.

Na zaãátku úvah o souãasné situaci je tfieba si
uvûdomit, Ïe slovo krize je hodnotovû zabarve-
né a urãuje rámec debaty jako odpovûì na ne-
standardní situaci státÛ ãi pfiíchozích osob. Jeho
pouÏití je do urãité míry v˘stiÏné, pokud je na-
‰ím referenãním rámcem pouze Evropská unie,

pfiíp. jihov˘chodní Evropa. Do evropského regi-
onu skuteãnû pfii‰lo v˘raznû vût‰í mnoÏství
osob neÏ v minul˘ch letech, celosvûtovû nicmé-
nû nejde o nadmûrnû vysoké poãty.2 Krize má
kofieny i v nevhodné reakci evropsk˘ch státÛ na
pfiíchod vût‰ího poãtu osob.

Ve svém textu pfiedkládám základní informa-
ce pro probíhající debatu o migraãním právu
a vûnuji se moÏnostem fie‰ení situace osob, kte-
ré hledají ochranu, v mezinárodním a evrop-
ském právu. ByÈ se mÛÏe zdát, Ïe je v debatû
mezinárodní právo ménû akcentováno, je stále
základem, o kter˘ je nutné se opírat a dobfie jej
znát; tvofií ono minimum, k nûmuÏ se státy mo-
hou nakonec uch˘lit. V textu se z dÛvodu jeho
moÏného rozsahu nebudu vûnovat do hloubky
otázkám bezpeãnosti. Právní stav je reflektován
k 31. 1. 2016.
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1 Dûkuji doc. Dr. iur. Harald Christian Scheu Mag. phil., Ph.D. za
diskuse, které jsme spolu v uplynul˘ch mûsících o problematice
azylu a uprchlictví vedli. E-mail: honuskov@prf.cuni.cz.

2 Podle údajÛ Úfiadu vysokého komisafie OSN pro uprchlíky
(UNHCR) za rok 2014 je poãet uprchlíkÛ, resp. ÏadatelÛ o azyl,
pfies 21 milionÛ, z ãehoÏ 5 milionÛ tvofií osoby, o nûÏ se stará
Organizace OSN pro pomoc palestinsk˘m uprchlíkÛm
(UNRWA). Ze statistik Evropského podpÛrného azylového úfiadu
(EASO) vypl˘vá, Ïe na území státÛ Evropské unie, resp. zemí
schengenského prostoru, jsou nejménû 2 miliony z nich (kvÛli
pojmov˘m nejasnostem je nemoÏné urãit tyto poãty pfiesnûji).
Vût‰ina osob zÛstává ve sv˘ch domovsk˘ch regionech. Srov.
UNHCR. Global Trends: Forced Displacement in 2014. [online]
[20. 1. 2016]. Dostupné na <http://unhcr.org/556725e69.html>
a EASO. Latest asylum trends – 2015 overview. [online] 
[20. 1. 2016]. Dostupné na <https://easo.europa.eu/wp-
content/uploads/LatestAsylumTrends2015 .pdf>. âasto
zmiÀované ãíslo témûfi 60 milionÛ osob na útûku se vztahuje ke
kategorii nucenû pfiesídlen˘ch obecnû, tedy i k jin˘m osobám,
neÏ jsou uprchlíci, zejména jde o tzv. vnitfinû pfiesídlené osoby,
které jsou stále na území svého státu. Srov. UNHCR, Forced
Displacement, op. cit., s. 2.
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Úprava ochrany osob
v mezinárodním právu

Základem úvah o ochranû osob je mezinárodní
právo, z nûhoÏ vychází jak právo EU, tak právo
âR. V otázce migrace si stát sám urãuje, koho
vpustí do zemû, migrace je povaÏována za do-
main reservé státu, a ten má právo ji kontrolovat.3
Povinnost poskytování urãité míry ochrany vy-
chází z v˘jimek stanoven˘ch mezinárodním
právem. K ujasnûní toho, kdo jsou adresáty
ochrany, je tfieba se navrátit k otázce v˘znamu
jednotliv˘ch pojmÛ. V souãasné debatû se po-
uÏívají mimo jiné pojmy uprchlík, Ïadatel o azyl,
migrant, nelegální migrant, váleãn˘ uprchlík.
Nûkteré z nich v právu neexistují, jiné mnohdy
nemají ten v˘znam, kter˘ je jim pfiipisován.

Právní úvahy se t˘kají v nej‰ir‰ím smyslu slo-
va migrantÛ, tedy osob, které opustily svÛj do-
movsk˘ stát.4 Urãitou ãást z nich tvofií migranti
nucení, ti, ktefií ze své zemû ode‰li nedobrovol-
nû.5 Právnû je ale upraveno postavení jen ãásti
z nich a jen nûkter˘m kategoriím je poskytová-
na urãitá ochrana. Mezinárodní právo chrání za
prvé uprchlíky, za druhé nûkteré dal‰í nucené
migranty skrze rÛzná smluvní vymezení princi-
pu nenavracení (non-refoulement), za tfietí osoby
bez obãanství.6 Poslednû zmínûn˘m se v textu
nebudu více vûnovat, jeÏto jejich postavení není
nutnû spojeno s migrací, resp. je v pfiípadû hroz-
by pfiíslu‰né instrumenty chrání. Postavení dal-
‰ích osob není na této úrovni smluvnû fie‰eno,
ochranu dle práva nepoÏívají, a mohou b˘t ode-
sláni zpût do sv˘ch domovsk˘ch zemí. Zde na-
chází své místo pojem nelegální migranti,7 tedy
osoby nemající právní titul pro vstup ãi pobyt
na území státÛ. Stát má právo vrátit je do jejich
domovské zemû, pfiedev‰ím skrze readmisní
dohody ãi vyho‰tûní.

Ochrana uprchlíkÛ

Mezinárodní právo vymezuje na univerzální
úrovni jedinou skupinu nucen˘ch migrantÛ,
kter˘m poskytuje ochranu. Jde o uprchlíky, kte-
fií jsou definiãnû vymezeni Úmluvou o právním
postavení uprchlíkÛ z roku 1951 (dále jen Úmlu-
va).8 ObsaÏn˘ ãl. 1 dané smlouvy za uprchlíka
povaÏuje osobu, která se „nachází mimo svou
vlast a má oprávnûné obavy pfied pronásledo-
váním z dÛvodÛ rasov˘ch, náboÏensk˘ch nebo
národnostních nebo z dÛvodÛ pfiíslu‰nosti k ur-
ãit˘m spoleãensk˘m vrstvám nebo i zastávání
urãit˘ch politick˘ch názorÛ“ a z tûchto dÛvodÛ
nemÛÏe ãi nechce pfiijmout ochranu své do-
movské zemû.9 Z formulace Úmluvy je zfiejmé,
Ïe uprchlíkem se osoba stává jiÏ okamÏikem,
kdy pfiejde hranice své domovské zemû. V tu

chvíli osoba uprchlíkem podle Úmluvy je, me-
zinárodní právo ji povaÏuje za chránûnou a ja-
k˘koli akt pfiiznání ochrany ze strany státu je
pouze deklaratorní.10 Pokud tedy hovofiíme
o uprchlících, hovofiíme o lidech, ktefií pfiekroãi-
li hranici své zemû, a státu, do nûhoÏ pfii‰li, ne-
ní známo, jaké jsou konkrétní dÛvody odchodu
kaÏdého z nich. Mohou b˘t uprchlíky – anebo
nemusejí. Proto státy k pfiíchozím osobám pfii-
stupují jako k moÏn˘m uprchlíkÛm, a do doby,
neÏ pfiípadnû zjistí opak, je povaÏují za Ïadate-
le o mezinárodní ochranu (ãi Ïadatele o azyl),
a chrání je pfied navracením tam, kde by jim
hrozilo nebezpeãí.11

Úmluva odmítá za uprchlíka povaÏovat toho,
kdo sice splÀuje kritéria definice, ale spáchal nû-
co právnû nepfiijatelného. Jedná se o pachatele
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3 Státy tradiãnû nemûly povinnost umoÏnit cizincÛm vstup na své
území, jejich pfiijímání bylo vûcí volné úvahy státÛ. Srov.
OPPENHEIM, L. Mezinárodní právo. Praha, 1924, s. 432.

4 V mezinárodním právu definici pojmu migrant nenalezneme,
odborná literatura se povût‰inû shodne na tom, Ïe obsahem
slova je oznaãení osoby, která opustila svÛj stát; srov. kupfiíkladu
BOELES, P. – DEN HEIJER, M. – LODDER, G. – WOUTERS, K.
European Migration Law. 2. vyd., Cambridge-Antwerp-Portland
2014, s. 13. Nûkterá vymezení rozli‰ují dlouhodobou
a krátkodobou migraci, kdy dlouhodobou míní opu‰tûní
domovského státu na více neÏ jeden rok; srov. IOM Glossary on
Migration. 2. vyd., Îeneva, 2011, s. 56.

5 Srov. IOM Glossary, op. cit., s. 58.
6 Klíãov˘mi publikacemi pro oblast ochrany osob v mezinárodním

právu jsou HATHAWAY, J. C. The Law of Refugee Status.
Toronto, 1991 (druhé vydání 2014), GOODWIN-GILL – G. S.,
MCADAM, J. The Refugee in International Law. 3rd ed. Oxford
2007; FELLER, E. – TURK, V. – NICHOLSON, F. (eds.).
Refugee Protection in International Law: UNHCR’s Global
Consultations on International Protection. Cambridge, 2003; více
na evropské právo pak jsou zamûfieny BATTJES, H. European
Asylum Law and International Law, Leiden/Boston, 2006,
HAILBRONNER, K. EU Immigration and Asylum Law –
commentary, München, 2010, ãi BOELES, P. – DER HEIJER, M.
– LODDER, G. – WOUTERS, K. European Migration Law. 2nd.
Edition. Cambridge-Antwerp-Portland 2014. V textu uvádím
odkazy pfiedev‰ím na ãeské autory s ohledem na jazykovou
i praktickou dostupnost jejich textÛ, jejich publikace nicménû
z v˘‰e uveden˘ch knih vycházejí.

7 Srov. IOM Glossary, op. cit., s. 56. K otázce pojmÛ
a (ne)vhodnosti oznaãení „ilegální migrant“ srov. nejnovûji
v ãeské literatufie JÍLEK, D. Nevina a vzdûlání dítûte
v neobvyklé situaci. In JÍLEK, D. – PO¤ÍZEK, P. (eds.) Pobyt
cizincÛ: vybrané právní problémy II. Brno, 2015, s. 292 a násl.

8 Úmluva o právním postavení uprchlíkÛ z roku 1951 (publ. pod 
ã. 208/1993 Sb.). Obvykle se hovofií o tom, Ïe stát je smluvní
stranou Úmluvy o právním postavení uprchlíkÛ (i zde bude
pouÏito toto oznaãení), správnû by mûlo b˘t zmínûno i to, Ïe je
zároveÀ smluvní stranou Protokolu z roku 1967 (kter˘ dává
státÛm totoÏné povinnosti, jen bez ãasového a geografického
omezení, jde ale o samostatnou smlouvu), jen tak je povinnosti,
jeÏ jsou v Úmluvû obsaÏené, moÏné vztáhnout i na souãasnost.
Nicménû i já budu v tomto textu hovofiit nepfiesnû o závazcích
z Úmluvy. Stranou Úmluvy a zároveÀ Protokolu, anebo jen
Protokolu, je 146 státÛ, tyto státy jsou vázány vÛãi uprchlíkÛm
povinnostmi dle Úmluvy. Mimo zÛstávají napfiíklad státy
jihov˘chodní Asie (mimo jiné Pákistán, Indie, Bangladé‰,
Thajsko, Indonésie, Singapur) ãi arabského poloostrova
(Libanon, Jordánsko, S˘rie, Irák, Saudská Arábie, Bahrajn,
Katar, Spojené arabské emiráty, Omán).

9 Srov. ãl. 1 a Úmluvy. Obdobnû v‰e platí pro osoby bez státního
obãanství. K interpretaci definice uprchlíka srov. rozbor
nûkter˘ch pojmÛ v KOSA¤, D. Nestátní subjekty v definici
uprchlíka. Brno, 2013 ãi MOLEK, P. Právní pojem
„pronásledování“ v souvislostech evropského azylového práva.
Praha, 2010, ‰ífieji HONUSKOVÁ, V. Definice uprchlíka a její
v˘klad a aplikace v souãasném mezinárodním právu vefiejném.
Praha, 2011.

10 Srov. téÏ UNHCR. Pfiíruãka k postupÛm a kritériím pro urãování
právního postavení uprchlíkÛ, Îeneva, 1992, s. 11.

11 Toto platí pro státy Evropské unie, resp. státy ekonomicky
vyspûlej‰í. V fiadû dal‰ích státÛ není vedeno individualizované
fiízení, coÏ souvisí i s poãty pfiíchozích, které jsou vysoké a státy
reagují udílením tzv. prima facie statusu; ten vysvûtluji níÏe. 
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zloãinÛ podle mezinárodního práva ãi pachate-
le jin˘ch nepfiijateln˘ch ãinÛ.12 Uprchlíkem pod
ochranou této Úmluvy také nejsou ty osoby, kte-
ré jsou chránûny jin˘m orgánem ãi organizací
OSN neÏ je Úfiad vysokého komisafie pro
uprchlíky (dále jen UNHCR).13 Úmluva také
stanoví dÛvody, pro které osoba pfiestává b˘t
uprchlíkem. Jde pfiedev‰ím o situace, kdy pfie-
stane ochranu potfiebovat, aÈ jiÏ z dÛvodu na-
bytí obãanství jiného státu ãi znovunabytí
obãanství svého státu pÛvodního, nebo kvÛli
zmûnû situace v zemi pÛvodu. Z dané formula-
ce plyne, Ïe status poskytnut˘ na základû
Úmluvy je doãasn˘, osobu chrání po dobu, po
niÏ ochranu potfiebuje.

Smluvní strany Úmluvy mají vÛãi uprchlí-
kÛm jednu zásadní povinnost, a to nenavrátit je
na hranice území (to the frontiers of territories, te-
dy nikoli na hranice státu odkud je navracena,
ale na hranice státu, kde jim hrozí nebezpeãí),
kde hrozí nebezpeãí jejich Ïivotu ãi osobní svo-
bodû z dÛvodÛ, které obsahuje definice uprchlí-
ka.14 Jde o jedno z normativních vymezení
principu nenavracení (non-refoulement).15 Jde
zároveÀ o jedinou povinnost, kterou stát musí
z hlediska Úmluvy dodrÏet. Právní povinnost
poskytnout uprchlíkÛm na svém území ochra-
nu státÛm z Úmluvy neplyne, neexistuje zákaz
osobu posílat do jiné zemû, pokud jí tam ov‰em
nehrozí ono nebezpeãí navrácení do nebezpeãí.
Pokud státy na svém území poskytnou uprchlí-
kÛm ochranu, musejí jim garantovat v˘hody,
které Úmluva obsahuje.16 Zákaz navracení není
v Úmluvû formulován jako absolutní, stát nemá
povinnosti vÛãi uprchlíkÛm, ktefií pfiedstavují
pro stát nebezpeãí.

Nemal˘ poãet uprchlíkÛ Ïije v rozliãn˘ch
uprchlick˘ch táborech UNHCR. ¤e‰ením jejich
situace je kromû návratu zpût do domovské ze-
mû ãi garance pobytu v zemi, která jim poskyt-
la ochranu, tzv. pfiesídlení. Pfiesídlením je mínûn
pfiesun a poskytnutí ochrany vybran˘m
uprchlíkÛm zejména ekonomicky vyspûlej‰ími
státy. Mezi státy, které pfiesídlují, se fiadí pfiede-
v‰ím Spojené státy Americké, Austrálie, Kanada
a zemû severní Evropy. 

Ochrana dal‰ích osob z dÛvodÛ
nemoÏnosti navrácení do nebezpeãí

Nûkolik mezinárodních smluv chrání i dal‰í
osoby, pro nûÏ ale nemá definovan˘ název a ne-
vymezuje jejich právní postavení, resp. obsah
pfiípadnû poskytnuté ochrany. Jedná se o osoby,
kter˘m by v pfiípadû navrácení hrozila urãitá
újma, pfiedev‰ím muãení, a stát je proto nesmí
navrátit do nebezpeãí. Tento spoleãn˘ znak uka-
zující, Ïe se jedná o svébytnou skupinu, lze na-

jít buì pfiímo v ustanoveních smluv, anebo
v rozhodovací ãinnosti jejich kontrolních me-
chanismÛ. Jedná se mimo jiné o Úmluvu proti
muãení,17 Mezinárodní pakt o obãansk˘ch a po-
litick˘ch právech,18 ãi regionální Evropskou
úmluvu o ochranû lidsk˘ch práv a základních
svobod (dále jen Evropská úmluva).19

Pro stávající debatu je dÛleÏité si ujasnit, zda
je situaci nerozli‰ujícího násilí moÏné vnímat ja-
ko hrozbu jednání nesluãitelného s Evropskou
úmluvou, coÏ by mûlo za následek povinnost
nenavracení osob do urãitého stupnû ozbroje-
n˘ch konfliktÛ, tedy aplikaci principu non-re-
foulement tak, jak je interpretován v judikatufie
k ãl. 2 a 3.20 K tomu se minul˘ rok v rozsudku 
L. M. a ostatní v. Rusko vyjádfiil Evropsk˘ soud
pro lidská práva a tuto interpretaci nevylouãil,
byÈ o ní bude moÏné uvaÏovat jen v situacích
mimofiádnû závaÏn˘ch pfiípadÛ v‰eobecného
násilí (extreme cases of general violance).21

Úprava ochrany osob 
v právu EU

Úmluva o právním postavení uprchlíkÛ nebyla
co do svého vymezení ratione personae od doby
vzniku mûnûna. Vznikly ale regionální instru-
menty, z nichÏ se dále v textu zamûfiím pouze na
úpravu evropského regionu, resp. na úpravu
v rámci subregionu EU, na evropské právo.22
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12 Srov. ãl. 1F Úmluvy. K tématu vylouãení z ochrany srov. v˘‰e
zmínûnou literaturu ãi v ãeském jazyce mimo jiné JANKÒ, L.
Vylouãení osob podezfiel˘ch z terorismu z postavení uprchlíka:
Sjednocen˘ v˘klad Soudního dvora EU a jeho aplikace
ãlensk˘mi státy. Jurisprudence, 2014, ã. 1, s. 21–28.

13 Palestin‰tí uprchlíci.
14 Srov. ãl. 33 Úmluvy.
15 Nauka nezfiídka hovofií o obyãejovém charakteru non-

refoulement (navracení). Více k této otázce srov. v ãeském
jazyce HONUSKOVÁ, V. – SCHEU, H. CH. – FLÍDROVÁ, E.
Ochrana mofiské hranice státÛ Evropské unie v kontextu
principu nenavracení. Praha, 2016 (v tisku), s. 16–19.

16 Srov. ãl. 12–34 Úmluvy.
17 Srov. ãl. 3 Úmluvy proti muãení a jinému krutému, nelidskému ãi

poniÏujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 (publ. pod 
ã. 143/1988 Sb.).

18 Srov. ãl. 7 Mezinárodního paktu o obãansk˘ch a politick˘ch
právech z roku 1966 (publ. pod ã. 120/1976 Sb.)
V˘bor pro lidská práva, tedy kontrolní mechanismus dané
úmluvy, z nûj dovozuje povinnost smluvních stran nenavrátit
osobu do státÛ, kde by toto zacházení hrozilo. Srov. mimo jiné
V˘bor pro lidská práva, Obecn˘ komentáfi ã. 20, 1992, bod 9.

19 Srov. ãl. 3 Evropské úmluvy o ochranû lidsk˘ch práv
a základních svobod z roku 1950 (publ. pod ã. 209/1992 Sb.)
a srov. judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (dále téÏ
ESLP), napfi. rozsudek ESLP (velk˘ senát) ve vûci Saadi v. Itálie,
stíÏnost ã. 37201/06, rozsudek z 28. 2. 2008. K rozboru fiady
spojen˘ch otázek srov. NùMâÁK, V. K judikatufie Evropského
soudu pro lidská práva v pfiípadech vyho‰tûní. Správní právo,
2011, ã. 4, s. 193–208. Judikatura Evropského soudu pro lidská
práva chrání i pfied nepfiím˘m navrácením, srov. rozsudek ESLP
(velk˘ senát) ve vûci Hirsi Jamaa a ostatní v. Itálie, stíÏnost 
ã. 27765/09, rozsudek z 23. 2. 2012.

20 âl. 2 zakotvuje právo na Ïivot, ãl. 3 zákaz muãení.
21 Srov. rozsudek ESLP ve vûci L. M. a ostatní v. Rusko, stíÏnosti

ã. 40081/14, 40088/14, a 40127/14, rozsudek z 15. 10. 2015.
Zajímavé shrnutí k tématu téÏ MADEJ, M. Non-refoulement ve
·trasburku: politika „Oui, mais...„, dÛkazní bfiemeno a hlavnû
sluníãkáfiÛm vstup zakázán. In Jiné Právo [online]. 12. 9. 2015
[20. 1. 2016]. Dostupné na <http://jinepravo.blogspot.cz/2015/
09/martin-madej-non-refoulemen t-ve.html>.

22 Pfii zkoumání unijního azylového práva je tfieba se dívat, zda
jsou konkrétního instrumentu úãastny Dánsko, Velká Británie
a Irsko.
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Od roku 1997 byl ve dvou fázích vytváfien Spo-
leãn˘ evropsk˘ azylov˘ systém (Common Euro-
pean Asylum systém, dále jen CEAS),23 nejprve
pfiijetím minimálních standardÛ, posléze jejich
zvy‰ováním.24 Vytváfiení CEAS navázalo na od-
stranûní kontrol na vnitfiních hranicích zemí
schengenského prostoru, protoÏe ty se staly
prÛchozími nejen pro obãany státÛ EU, ale i pro
ostatní osoby, vãetnû uprchlíkÛ a dal‰ích osob,
co potfiebují ochranu.

Z hlediska hierarchie norem je základním sta-
vebním kamenem CEAS Listina základních
práv EU, která garantuje právo na azyl a povin-
nost ctít princip non-refoulement.25 Podrobnûj‰í
jsou instrumenty sekundárního práva. Smûrni-
ce regulují pfiedev‰ím zacházení s osobami, co
pfiicházejí, mimo jiné z hlediska materiálních
standardÛ (tzv. pfiijímací smûrnice) ãi procesÛ
rozhodování o jejich Ïádostech (tzv. procedurál-
ní smûrnice) a stanovují formy a obsah poskyto-
vané ochrany ãi v˘klad pojmÛ (tzv. kvalifikaãní
smûrnice).26 Nafiízení pak upravují otázky spo-
jené s tím, kter˘ stát je pfiíslu‰n˘ k rozhodování
o Ïádosti osoby, jeÏ pfiijde na území nûkterého
z ãlensk˘ch státÛ EU (nafiízení Dublin III a dal-
‰í).27 Právo EU je aplikovatelné na Ïádosti uãi-
nûné na území státÛ, vãetnû hranic ãi tranzitních
prostorÛ, stát má tedy povinnost nenavracení
(non-refoulement) jiÏ na hranicích.

Rozpracování mezinárodních závazkÛ
v CEAS a jeho limity

Evropské azylové právo rozpracovává meziná-
rodní závazky pomûrnû podrobnû.28 Z povahy
dan˘ch instrumentÛ je zfiejmé, Ïe CEAS zname-
ná z nemalé ãásti pouhé sladûní úprav v ãlen-
sk˘ch státech EU, byÈ je v nûm díky nafiízením
jakoÏto pfiímo úãinn˘m normám pfiítomen i pr-
vek unifikace. V aplikaãní praxi jsou tak stále
rozdíly, které znamenají, Ïe zámûr harmonizace,
tedy aby úspûch Ïádosti o ochranu nebyl závis-
l˘ na tom, do jaké zemû se osoba dostane,29

a aby byl v˘sledek fiízení podobn˘ bez ohledu
na to, kde osoba Ïádost podala, není zatím zce-
la naplnûn a mÛÏe b˘t jednou z pfiíãin – byÈ roz-
hodnû ne jedinou – snah o sekundární pohyb
ÏadatelÛ o ochranu.

Vedení fiízení o ochranû je vûcí jednotliv˘ch
ãlensk˘ch státÛ EU. Ty aplikují definici uprchlíka
v individualizovaném fiízení, procesní standar-
dy jsou harmonizovány procedurální smûrnicí.
S kaÏd˘m pfiíchozím je vedeno fiízení, kde se
zji‰Èuje, zda má dÛvody pro poskytnutí ochra-
ny. Slovní vymezení definice uprchlíka tomuto
pfiístupu napovídá, kdyÏ definuje uprchlíka ja-
ko „osobu, která má...“, tj. pfiedpokládá, Ïe ne-
bezpeãí hrozí konkrétnû této osobû. Nejde

nicménû ani o jedin˘ moÏn˘ v˘klad, ani o pfie-
vaÏující zpÛsob aplikace definice ve svûtû; vût-
‰ina uprchlíkÛ se jimi stává tak, Ïe je státy uznají
bez individualizovaného fiízení za uprchlíky
„na první pohled“; jde o tzv. prima facie status.30

Státy EU poskytují kromû mezinárodnûpráv-
nû definovaného statusu uprchlíka ve standard-
ním individualizovaném fiízení je‰tû dal‰í
formu ochrany, doplÀkovou ochranu.31 DoplÀ-
ková ochrana je udílena na dobu, po kterou je
osoba v nebezpeãí. Tím se rozumí hrozba váÏné
újmy, kterou kvalifikaãní smûrnice definuje mi-
mo jiné jako muãení ãi hrozbu popravy, ale také
„váÏné a individuální ohroÏení Ïivota nebo ne-
dotknutelnosti civilisty v dÛsledku svévolného
násilí bûhem mezinárodního nebo vnitrostátní-
ho ozbrojeného konfliktu“.32 Vymezení reaguje
na závazky plynoucí státÛm z lidskoprávních
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23 Evropské právo pouÏívá více slovo azyl neÏ slovo uprchlictví,
a oba pojmy leckdy zamûÀuje. Z hlediska práva je to
problematické. Za azyl je v mezinárodním právu oznaãováno
ono jiÏ v˘‰e zmínûné vnitrostátní volnostní oprávnûní státu
garantovat ochranu tomu, komu chce (ãl. 43 Listiny), zatímco
uprchlictví je pojem smluvního práva. Jakákoli smluvní úprava
dává státu povinnosti a zároveÀ jej v mezinárodním právu ãiní
zodpovûdn˘m za nedodrÏování.

24 Srov. ãl. 63 Smlouvy o zaloÏení Evropsk˘ch spoleãenství 
a ãl. 78 Smlouvy o fungování Evropské unie. K v˘voji srov. napfi.
FÁBEROVÁ, A. Právo azylu a Evropská unie. In ·TURMA, P. –
HONUSKOVÁ, V. Teorie a praxe azylu a uprchlictví, 2. vyd.,
Praha, 2012, s. 52–76. Dále téÏ SCHEU, H. CH. – âÁSTEK, M.
a kol. Aktuální otázky migraãní politiky Evropské unie. Praha,
2010.

25 Srov. ãl. 18 a 19 Listiny základních práv EU. Prvnû uvedené je
zde ve v˘znamu hledat a poÏívat ochranu, nikoli obdrÏet,
poslednû zmínûné je zde formulováno ve shodû s v˘kladem 
ãl. 3 Evropské úmluvy.

26 Srov. smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze
dne 13. prosince 2011 o normách, které musí splÀovat státní
pfiíslu‰níci tfietích zemí nebo osoby bez státní pfiíslu‰nosti, aby
mohli poÏívat mezinárodní ochrany, o jednotném statusu pro
uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplÀkovou ochranu,
a o obsahu poskytnuté ochrany, tzv. kvalifikaãní smûrnice,
smûrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU z roku
2013 o spoleãn˘ch fiízeních pro pfiiznávání a odnímání statusu
mezinárodní ochrany (pfiepracované znûní), tzv. procedurální
smûrnice, smûrnice Evropského parlamentu a Rady
2013/33/EU ze dne 26. ãervna 2013, kterou se stanoví normy
pro pfiijímání ÏadatelÛ o mezinárodní ochranu (pfiepracované
znûní), tzv. pfiijímací smûrnice.

27 Srov. zejm. nafiízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
ã. 604/2013 ze dne 26. ãervna 2013, kter˘m se stanoví kritéria
a postupy pro urãení ãlenského státu pfiíslu‰ného k posuzování
Ïádosti o mezinárodní ochranu podané státním pfiíslu‰níkem tfietí
zemû nebo osobou bez státní pfiíslu‰nosti v nûkterém
z ãlensk˘ch státÛ (pfiepracované znûní) (tzv. nafiízení Dublin III),
nafiízení Rady ã. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o zfiízení
systému Eurodac pro porovnávání otiskÛ prstÛ za úãelem
úãinného uplatÀování Dublinské úmluvy ãi nafiízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) ã. 1052/2013 ze dne 22. fiíjna 2013,
kter˘m se zfiizuje Evropsk˘ systém ostrahy hranic (EUROSUR). 

28 V ãeské literatufie se tématem zab˘vá zejm. JÍLEK, D. –
KLEâKOVÁ, R. (eds.) a kol. Spoleãn˘ evropsk˘ azylov˘ systém:
procedurální smûrnice. Brno, 2006, JÍLEK, D. a kol. Spoleãn˘
evropsk˘ azylov˘ systém: právní pojem pronásledování. Brno,
2004.

29 Ostatnû i v souãasné dobû se uznávání osob za uprchlíky ãi
osoby s doplÀkovou ochranou li‰í, rozdíly v udílení a zamítání
nalezneme i u Ïádostí osob z Afghánistánu ãi Iráku, srov.
EASO. Annual Report, Situation of Asylum in the European
Union 2014, s. 27. [online] [20. 1. 2016]. Dostupné na
<https://easo.europa.eu/wp-content/uploads/EASO-Annual-
Report-201 4.pdf>.

30 Srov. Pfiíruãka k postupÛm pro urãování právního postavení
uprchlíkÛ a vybraná doporuãení UNHCR z oblasti mezinárodní
ochrany. Îeneva, 2006. Dále srov. RUTINWA, B. Prima facie
status and refugee protection. New Issues in Refugee
Research. UNHCR Working Paper, 2002, ã. 69.

31 Srov. ãl. 15 kvalifikaãní smûrnice.
32 Srov. ãl. 15 písm. c) kvalifikaãní smûrnice.
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instrumentÛ mezinárodního práva, k nimÏ pfii-
dává ochranu pro osoby, které jsou ãasto práv-
nû chybnû naz˘vané váleãn˘mi uprchlíky;
osoby prchající z ozbrojen˘ch konfliktÛ mnohdy
nemají definicí uprchlíka poÏadované individu-
alizované obavy z pronásledování. DÛvody pro
vylouãení jsou stanoveny obdobnû tûm uprch-
lick˘m, pfiidáno je nebezpeãí pro spoleãnost ãi
bezpeãnost státu.33 Právní postavení uprchlíkÛ
a osob s doplÀkovou ochranou se v právu EU
postupnû témûfi vyrovnalo.

Unijní právo ukotvilo je‰tû jednu formu
ochrany, kterou cílí na hromadn˘ pfiíliv osob:
doãasnou ochranu. Pfiíslu‰ná smûrnice obsahu-
je odpovûì na hromadn˘ pfiíliv vysídlen˘ch
osob, které se nemohou vrátit do zemû pÛvodu,
a stát je dobrovolnû pfiijme ãi jejich vstupu ne-
mÛÏe zabránit.34 Smûrnice nedefinuje osoby,
kter˘m je ochrana urãena, hovofií jen o pfiedpo-
kládan˘ch dÛvodech odchodu, mezi nûÏ patfií
ozbrojen˘ konflikt ãi endemické násilí, anebo
hrozba ãi dokonání systematického nebo v‰eo-
becného poru‰ování lidsk˘ch práv. Na rozdíl od
dal‰ích forem ochrany není aplikovaná indivi-
dualizovanû. Tuto moÏnost ochrany lze oznaãit
za spící, o jejím aktivování rozhoduje Rada Ev-
ropské unie, nikoli kaÏd˘ stát sám.

Úprava v právu EU zakotvuje – v kontrastu
s neexistencí této povinnosti na mezinárodnû-
právní úrovni – nárokovost poskytnutí ochrany,
pokud stát v fiízení zjistí, Ïe je konkrétní osoba
pronásledována.35 ZároveÀ ale stanoví i moÏ-
nost aplikovat procesní instituty, skrze které
mÛÏe stát osobu, byÈ by i mûla pro poskytnutí
ochrany dÛvody, odeslat do jiné zemû. Evrop-
ské právo tak jinou cestou zachovává meziná-
rodnûprávní základ, tj. nenavrátit osobu tam,
kde jí hrozí nebezpeãí, zároveÀ ale státÛm ex-
plicitnû ukazuje dvû moÏnosti, jak danou po-
vinnost dodrÏet, a to jak skrze udûlení ochrany,
tak i skrze pfiesun do jiného bezpeãného státu,
kter˘ svazuje lidskoprávními poÏadavky. Zmí-
nûné procesní instituty, které státu umoÏní ode-
slat osobu jinam, jsou bezpeãné tfietí zemû,
první zemû azylu a bezpeãné zemû pÛvodu.36

Jde právnû o jedny z nejzajímavûj‰ích a zároveÀ
nejproblematiãtûj‰ích pojmÛ CEAS. PÛvodnû se
mûlo jednat o instituty umoÏÀující státÛm efek-
tivnû postupovat v pfiípadech velkého pfiílivu
osob, ov‰em normativní vymezení tomu neod-
povídá; v souãasné úpravû jde o vyvratitelnou
domnûnku s moÏn˘mi lidskoprávními limity.
Jejich definice nalezneme v procedurální smûr-
nici. Kupfiíkladu bezpeãnou tfietí zemí se rozu-
mí stát – odli‰n˘ od zemû pÛvodu –, do nûhoÏ
mÛÏe b˘t osoba (mající moÏná dÛvody pro zís-
kání ochrany) vrácena, aniÏ by jí tam hrozilo ne-
bezpeãí. Stát si mÛÏe oznaãit urãité zemû

i legislativní cestou, uãinilo tak kupfiíkladu 
Slovensko, Maìarsko, Slovinsko ãi âeská re-
publika.37 Procedurální smûrnice limituje stát
v moÏnosti pfiesunu tím, Ïe státu ukládá povin-
nost za bezpeãnou tfietí zemi oznaãit pouze ze-
mi, kde jí nejen nehrozí riziko podle ãl. 33
Úmluvy o právním postavení uprchlíkÛ, resp.
riziko navrácení nesluãitelné s lidskoprávními
závazky, ale kde jsou dále dodrÏována lidská
práva, kde má moÏnost poÏádat o pfiiznání po-
stavení uprchlíka a s níÏ má daná osoba urãitou
vazbu.38

Evropské azylové právo stojí rozkroãeno me-
zi EU a ãlensk˘mi státy. Neexistencí kontrol na
vnitfiních hranicích se stalo pro osoby z jin˘ch
neÏ ãlensk˘ch státÛ de facto jedním souvisl˘m
územím, na kterém se na pÛdorysu jednotli-
v˘ch státÛ aplikují obdobnû formulovaná pravi-
dla s ne vÏdy shodn˘m v˘sledkem. Evropské
právo na toto neodpovûdûlo vytvofiením evrop-
ského úfiadu, kter˘ by fie‰il Ïádosti osob a po-
sléze je rozesílal do zemí Evropské unie. Jsou to
stále státy, kdo o statusu osob rozhoduje. Ev-
ropsk˘ (ve smyslu opaku vnitrostátního) prvek
je v CEAS pfiítomen v dublinském systému.
Dublinsk˘ systém tvofií pfiedev‰ím jiÏ zmínûné
Dublinské nafiízení III, jeÏ podle stanoven˘ch
kritérií urãuje, kter˘ ze státÛ je odpovûdn˘ za
vyfiízení Ïádosti urãitého Ïadatele o ochranu;
státy EU se pro sebe navzájem povaÏují za bez-
peãné zemû. Kritéria mají stanovené pofiadí; na
prvním místû je jednota rodiny, dále pak to, Ïe
stát vydal Ïadateli o ochranu vízum ãi povolení
k pobytu, dal‰ím je kritérium vstupu do EU skr-
ze toto území; stát má nicménû moÏnost osobu
ponechat na svém území i v pfiípadû, Ïe je k fií-
zení pfiíslu‰n˘ stát jin˘.39 Kritérium vstupu je
spolu s dlouhodobou neexistencí jiné neÏ fi-
nanãní spolupráce v oblasti solidárního rozdû-
lování osob hledajících ochranu pfiíãinou
pfietrvávající pfietíÏenosti systémÛ v zemích na
hranicích EU (zejm. ¤ecko a Itálie). K Dublin-
skému nafiízení se pfiidává nafiízení o systému
Eurodac, které státÛm ukládá sejmutí otiskÛ
prstÛ ÏadatelÛ o ochranu a jejich vloÏení do
systému, státy mají ostatnû povinnost vloÏit
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33 Srov. ãl. 17 odst. 1 písm. d) kvalifikaãní smûrnice.
34 Smûrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. ãervence 2001

o minimálních normách pro poskytování doãasné ochrany
v pfiípadû hromadného pfiílivu vysídlen˘ch osob a o opatfieních
k zaji‰tûní rovnováhy mezi jednotliv˘mi ãlensk˘mi státy pfii
vynakládání úsilí na pfiijímání tûchto osob a na následky
plynoucí z tohoto pfiijímání. Jako jediná smûrnice nebyla
pfiepracována a stále stanoví pouze minimální standardy.

35 Srov. ãl. 13 kvalifikaãní smûrnice.
36 Srov. ãl. 35–38 procedurální smûrnice.
37 Seznam bezpeãn˘ch tfietích zemí zatím neexistuje na evropské

úrovni, Evropská komise jej zatím na rozdíl od seznamu
bezpeãn˘ch zemí pÛvodu nenavrhla.

38 Srov. ãl. 38 procedurální smûrnice.
39 Srov. zejm. ãl. 17 nafiízení Dublin III.
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i otisky osob, které pfiekraãují vnûj‰í hranici bez
oprávnûní, dle toho je pak moÏné zjistit, skrze
kter˘ stát osoba vstoupila na území EU, a tedy
kter˘ je odpovûdn˘ za provedení pfiípadného
fiízení o ochranû.

V reakci na probíhající krizi vydala Evropská
komise v kvûtnu loÀského roku Evropsk˘ pro-
gram pro migraci, bezprostfiednû poté následoval
první balíãek provádûcích opatfiení k evropské-
mu programu pro migraci, v záfií balíãek druh˘,
kter˘ obsahoval tolik diskutovan˘ pfiepracova-
n˘ návrh krizového relokaãního mechanismu
(„kvóty“), v prosinci pak balíãek tfietí;40 zajíma-
vé bude jistû rozhodnutí Soudního dvora EU ve
vûci relokací, kde podaly Slovenská republika
a Maìarsko na rozhodnutí Rady EU Ïaloby.41

S ohledem na zamûfiení textu a jeho moÏn˘ roz-
sah se na jednotlivé kroky diskutované a pfiijí-
mané na úrovni EU podrobnûji nezamûfiuji. Lze
také oãekávat, Ïe se objeví návrhy fie‰ení jdoucí
více k pÛvodním kofienÛm úpravy a provázané
s dlouhodobû existujícími instrumenty, které
jsou zde uvádûny (doãasná ochrana ãi instituty
bezpeãn˘ch tfietích zemí a prvních zemí azylu,
patrnû doplnûné o solidární instrumenty, aÈ jiÏ
finanãní podpora ãi pfiesídlení, pfiíp. obojí).

Unijní legislativa fie‰í i otázku navracení osob,
a byÈ tzv. návratová smûrnice není obvykle po-
vaÏována za souãást azylové legislativy, i neús-
pû‰ní Ïadatelé o ochranu jsou tûmi, kdo se mají
vrátit do sv˘ch zemí, pokud neobdrÏí nûjak˘
pobytov˘ status opravÀující je k setrvání na
území nûkterého ze ãlensk˘ch státÛ.

Projevení limitÛ v souãasné uprchlické,
resp. migraãní krizi

V roce 2015 narostly poãty osob, které pfiicháze-
ly do EU hledat ochranu, zaãalo se hovofiit
o hromadném pfiílivu.42 Vzestupn˘ trend byl
patrn˘ jiÏ v pfiede‰l˘ch letech, byÈ ‰lo o fiádovû
niÏ‰í poãty. Bylo v‰ak zfiejmé, Ïe se situace mÛ-
Ïe zmûnit, na coÏ byly sice státy teoreticky pfii-
praveny, prakticky se ale objevila fiada faktorÛ,
které zapfiíãinily souãasnou stále problematic-
kou situaci. Uvedu nyní ty, které povaÏuji za 
zásadní.

Státy Evropské unie po celou dobu aplikují
stejn˘ právní rámec: individualizované fiízení
s udílením ochrany formou statusu uprchlíka
(azylu), ãi doplÀkové ochrany. Pro pfiípad hro-
madného pfiílivu osob se jedná o nevhodnou
odpovûì, státy se ostatnû v minulosti v pfiípa-
dech pfiíchodu vût‰ího poãtu osob nezfiídka za-
b˘valy tím, jak na nûj odpovûdût jinak, neÏ
touto standardní cestou.43 ¤ízení je ãasovû i fi-
nanãnû nároãné a v pfiípadû pfiíchodu vût‰ího
poãtu osob musejí státy ve velmi krátké dobû

pfiijmout dal‰í pracovníky pro vyfiizování Ïádo-
stí, aby vyhovûly standardÛm fiízení stanove-
n˘m procedurální smûrnicí, zejména pokud jde
o délku fiízení. Individualizované fiízení dává
zároveÀ státÛm kromû udílení ochrany druhou
moÏnou odpovûì: pfiesun osob na základû pro-
cesních institutÛ bezpeãn˘ch zemí a prvních ze-
mí azylu. Pokud se nebude státu zdát odpovûì
skrze poskytování ochrany vhodná, mÛÏe pfii-
stoupit k pfiesunu osob do tfietích (bezpeãn˘ch)
zemí, coÏ je odpovûì potenciálnû problematic-
ká z hlediska ochrany lidsk˘ch práv. 

Státy i Evropská komise se zamûfiily na pfie-
pracování stávajícího individualizovaného fiíze-
ní, aniÏ by byla vedena ‰ir‰í diskuse o moÏnosti
aktivovat jiÏ existující rámec doãasné ochrany.
Jde pfiitom o mechanismus, kter˘ vytvofiily
v dobû, kdy nebyly pod tlakem pfiijímání vhod-
n˘ch fie‰ení, o mechanismus, kter˘ reaguje na
hromadn˘ pfiíliv osob. Nejde o instrument v‰e-
spásn˘, poskytl by státÛm nicménû ãas k jedná-
ní o nejvhodnûj‰í odpovûdi a vnitrostátnû by byl
velmi pravdûpodobnû politicky lépe pfiijateln˘.
Námitka nepropracovanosti dané formy ochra-
ny je lichá, neboÈ i nyní pouÏívan˘ rámec indi-
vidualizovaného fiízení je skrze systém relokací
mûnûn.

Souãasn˘ hromadn˘ pfiíliv osob také není
zpÛsoben v˘luãnû pfiíchodem uprchlíkÛ napl-
Àujících pfiíslu‰nou definici. Jde o osoby, které
ãasto pfiicházejí z dÛvodu ozbrojeného konflik-
tu, a aã nemusejí b˘t uprchlíky, mohou naplnit
v˘klad váÏného a individuálního ohroÏení da-
n˘ Soudním dvorem EU v judikatufie k ãl. 15
písm. c) kvalifikaãní smûrnice, tedy mít dÛvody
pro získání doplÀkové ochrany.44 Vnímání do-
plÀkové ochrany se v posledních letech posou-
vá a je aÏ na v˘jimky stavûno na roveÀ
postavení osob s udûlen˘m statusem uprchlíka
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40 Srov. stránky Evropské komise, Generální fieditelství pro migraci
a vnitfiní vûci. K rozhodnutí Rady srov. ZBÍRAL, R. Anal˘za
rozhodnutí Rady o povinném pfierozdûlení uprchlíkÛ v rámci EU:
lze politickou poráÏku zvrátit právními argumenty? Právní
rozhledy, 2015, ã. 23–24, s. 842–846.

41 Srov. rozhodnutí Rady (EU) 2015/1601 ze dne 22. záfií 2015,
kter˘m se stanoví doãasná opatfiení v oblasti mezinárodní
ochrany ve prospûch Itálie a ¤ecka. Srov. Ïalobu podanou 
2. 12. 2015 Slovenskou republikou (C-643/15) a Ïalobu
podanou 3. 12. 2015 Maìarskem (C-647/15), pro debatu srov.
VIKARSKA, Z. The Slovak Challenge to the Asylum-Seekers’
Relocation Decision: A Balancing Act. In European Law Blog
[online]. 29. 12. 2015 [4. 1. 2016]. Dostupné na
<http://eulawanalysis.blogspot.cz/2015/12/the-slovak-challenge-
to-asylum-seekers.html>. 

42 Zde srov. téÏ JÍLEK, D. Odpovûì mezinárodního práva na
hromadné uprchlictví. Brno, 1996.

43 Srov. debaty jiÏ z roku 1992 ukonãené mimo jiné Lond˘nsk˘mi
rezolucemi o harmonizovaném pfiístupu k otázce bezpeãn˘ch
tfietích zemí.

44 K otázce individuálního ohroÏení srov. rozhodnutí Soudního
dvora EU (velkého senátu) ze dne 17. 2. 2009, Meki Elgafaji
a Noor Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie (C-465/07), kter˘
uvádí, Ïe individualizace není nutná v kaÏdém pfiípadû, je jí
zapotfiebí tím ménû, ãím vy‰‰í intenzity je konflikt v zemi, z níÏ
osoba pfiichází. Srov. téÏ judikaturu Evropského soudu pro
lidská práva k ãl. 3.
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(azylem), coÏ nepovaÏuji za vhodn˘ pfiístup,
jeÏto se jedná o typy ochrany reagující na odli‰-
né dÛvody, a od nichÏ máme odli‰ná oãekávání.

Za problematickou povaÏuji zdánlivou trva-
lost ochrany, která mÛÏe vytváfiet oãekávání
u osob, které pfiicházejí, ãi pfiijít chtûjí. Status
uprchlíka (azyl) i doplÀková ochrana jsou po-
vaÏovány s ohledem na jejich úpravu za doãas-
né, byÈ i u prvnû zmínûného je to v˘klad
sporn˘.45 V kvalifikaãní smûrnici ale nalezneme
zmínku o integraãních opatfieních pro osoby,
jimÏ byla ochrana udûlena.46 Ta sice nejsou
v pfiíslu‰né smûrnici státÛm pfiímo uloÏena, nic-
ménû jsou v praxi uplatÀována a tematizována,
coÏ je s doãasností poskytnuté ochrany v kon-
fliktu a dodává jí zdání trvalosti. Pokud se o ta-
kové moÏnosti dozví osoba, která Ïije
v uprchlickém tábofie bez moÏnosti vstupovat
na trh práce a poskytnout dûtem byÈ i minimál-
ní vzdûlání, pak se pro ni mÛÏe stát snem a lá-
kavou vidinou. Pokud s tím je spojena
zkratkovitá mediální prezentace státÛ jako tûch,
kde jsou uprchlíci vítáni, podpofiena tvrzeními
pfievadûãÛ, pak nelze oãekávat, Ïe se pfiíchod
osob zastaví. Mnozí z tûch, kdo potfiebují ochra-
nu, ji mohou dostat i v onûch zemích, na jejichÏ
území se v uprchlick˘ch táborech ãi jinde na-
cházejí, ov‰em s rozdíln˘mi – a mnohdy velmi
nedostaãujícími – standardy, jeÏ ãasto nenapl-
Àují standardy dané Úmluvou.

Nûkteré státy, do nichÏ pfii‰el vût‰í poãet osob,
situaci fie‰ily nedodrÏením závazkÛ, které jim
plynou z mezinárodního a evropského práva.47

Otevfiení hranic spojené v zaãátcích i s nedbalou
registrací znamenalo nejen to, Ïe byly na území
Evropské unie (a nikoli na území jednoho kon-
krétního státu s tím, Ïe je to jeho problém) vpu‰-
tûny tisíce osob, o nichÏ není známo, kdo jsou.
Znamenalo to také selhání základního stavební-
ho kamene fungování (nejen) CEAS: dÛvûry
v to, Ïe ostatní státy dodrÏují své závazky. Stejn˘
problém byl posílen i neaplikováním nafiízení
Dublin III nûkter˘mi státy. Toto jednání zãásti na-
vazovalo na nedostatek solidarity ve smyslu pfie-
vzetí svého dílu závazkÛ ostatními státy, ale také
na jistou bezradnost, jak právnû naloÏit s lidmi,
ktefií nechtûjí v dané zemi Ïádat o ochranu.

Pfiedpoklady vhodné právní
odpovûdi na souãasnou situaci
(kontext krize)

MoÏnost v˘bûru právní reakce vhodné pro sou-
ãasnou situaci hromadného pfiílivu osob do
ãlensk˘ch státÛ EU je podmínûna nutností ãinit
i dal‰í – spolu tûsnû provázané – kroky.

Prvním krokem je neustálá snaha o dlouho-
dobou stabilizaci situace v domovsk˘ch zemích

nucen˘ch migrantÛ. Ta má limity kupfiíkladu
v obtíÏném hledání shody pro schvalování re-
zolucí Rady bezpeãnosti OSN kvÛli právu veta
jejích pûti stál˘ch ãlenÛ,48 je ale tfieba se stále
vracet i k dal‰ím moÏnostem urovnávání spo-
rÛ,49 pfiedev‰ím k diplomatick˘m jednáním;
v nûkter˘ch zemích mohou b˘t ãlenské státy
EU, resp. EU samotná, také zajímav˘m zpro-
stfiedkovatelem.

Druh˘m potfiebn˘m krokem je boj s pfievadû-
ãi, tedy právnû fieãeno tûmi, kdo napomáhají
k nedovolenému pfiekroãení státní hranice, resp.
hranic. Jsou to mimo jiné i pfievadûãi, kdo zvy-
‰ují poptávku lidí po odchodu z jejich zemí,
a pfiedev‰ím vytváfiejí jejich oãekávání. Cílové
zemû ale nemohou zasahovat mimo svá území
a pfiedpokladem pro boj s touto formou organi-
zovaného zloãinu je spolupráce se zemûmi, kde
jsou pfievadûãi aktivní, pfiedev‰ím se zemûmi
tranzitními, kter˘mi osoba prochází na cestû do
cílové zemû. Mezinárodní právo povaÏuje pfie-
vádûní ãi pa‰ování lidí za organizovan˘ zlo-
ãin,50 s tím, Ïe úprava nemá vliv na závazky
státÛ Úmluvy o právním postavení uprchlíkÛ.51

Tím lze ale rozumût situaci státu, kter˘ bezpro-
stfiednû sousedí se státem, z nûhoÏ odcházejí
uprchlíci.

Tfietím dÛleÏit˘m krokem je finanãní a mate-
riální podpora zemí sousedících s tûmi, z nichÏ
odcházejí osoby hledat ochranu; v pfiípadû stá-
vající krize pak podpora i tûch státÛ, které jsou
na jejich cestû do Evropy. PÛjde o adresnou po-
moc pro osoby na území státÛ sousedících ãi
státÛ na cestû, o finanãní investice do infra-
struktury v táborech i jinde a finanãní podporu
státÛ smûfiující k pfiijetí podmínek, které budou
pro setrvání osob pfiijatelné, zejména moÏnost
vstupu na trh práce, moÏnost vzdûlávání dûtí ve
‰kolách. Zmínûné státy mají vÛãi potfiebn˘m
osobám povinnost nenavracení v odli‰ném roz-
sahu podle toho, které pfiijaly mezinárodní
úmluvy. Uvûdomme si, Ïe státy sousedící s do-
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45 Srov. ãl. 34 Úmluvy.
46 Srov. ãl. 34 kvalifikaãní smûrnice.
47 Maìarsko v prvních mûsících roku 2015 nedodrÏelo své závazky

vÛãi uprchlíkÛm a dal‰ím osobám tím, Ïe v nûkter˘ch dnech
zcela uzavfielo hranice a poru‰ilo své závazky, které má vÛãi
nim jiÏ na hranicích, ãi neposkytlo základní péãi dle pfiijímací
smûrnice. Proti Maìarsku je iniciováno fiízení pro poru‰ení jeho
povinností (infringment procedure) ze strany Evropské komise.
Evropská komise. Commission opens infringement procedure
against Hungary concerning its asylum law. [online]. 
10. 12. 2015 [22. 12. 2015], dostupné na
<http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6228_en.htm>.

48 Srov. Kapitolu V, zejm. ãl. 27 Charty OSN.
49 Srov. Kapitolu VI, zejm. ãl. 33 Charty OSN.
50 Srov. Protokol proti pa‰ování migrantÛ po sou‰i, mofii

a vzduchem, kter˘ doplÀuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu
organizovanému zloãinu. Protokol hovofií o pa‰ování
(smuggling), nicménû v ãeském jazykovém kontextu by mohlo jít
i o pfievadûãství.

51 Srov. ãl. 19 Protokolu proti pa‰ování migrantÛ po sou‰i, mofii
a vzduchem, kter˘ doplÀuje Úmluvu OSN proti nadnárodnímu
organizovanému zloãinu.
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movsk˘mi zemûmi uprchlíky i dal‰í osoby pfii-
jímat musejí, mají povinnost neodmítnout je na
hranicích právû v rozsahu non-refoulement, kte-
r˘m jsou smluvnû ãi obyãejovû vázány.52 Pokud
by postupovaly jinak, nemûli by lidé na útûku vÛ-
bec moÏnost zemi opustit. To vede ke skuteãnû
vysok˘m poãtÛm osob v tûchto zemích. Vezme-
me-li si jako pfiíklad situaci v S˘rii, a ponechá-
me stranou odÛvodnûnou v˘tku, Ïe se nejedná
o uprchlíky dle Úmluvy, zjistíme, Ïe v sousedí-
cích státech na‰lo útoãi‰tû znaãné mnoÏství
osob. V Jordánsku se v roce 2014 nacházelo pod-
le údajÛ UNHCR pfies 600 000 osob, v Libanonu
pfies milion. Srovnatelná situace by v âeské re-
publice znamenala pfiibliÏnû 1,7 milionu osob,
které potfiebují ochranu, a které nemÛÏe stát na-
vrátit. Jordánsko ãi Libanon nejenÏe z poãetních
dÛvodÛ nemohou uprchlíkÛm plnû garantovat
v˘hody dané Úmluvou, tyto státy navíc ani ne-
jsou jejími smluvními stranami. Jejich povinnost
je z hlediska mezinárodního práva omezena
pouze na nenavracení dle pfiíslu‰n˘ch norem, ji-
miÏ jsou vázány. A jak bylo v˘‰e fieãeno, teore-
ticky mohou v‰echny státy osoby vracet zpût aÏ
do onûch sousedících zemí, pokud mají zaruãe-
no, Ïe tam nedojde k navrácení do domovské
zemû – a vytváfiet na tyto zemû tak velk˘ tlak, Ïe
nebudou s to fungovat, a následnû nebudou
moci zaruãit, Ïe nebudou osoby navracet do ne-
bezpeãí.

Za ãtvrt˘ krok povaÏuji jasné vyjádfiení oãe-
kávání státu od osob, které pfiijdou. Zejména je
dÛleÏité si ujasnit, zda stát v podobn˘ch pfiípa-
dech vût‰ích pohybÛ osob nabízí pfiechodné
útoãi‰tû (s relativnû nízk˘m stupnûm integrace
a jasnû formulovan˘m zájmem na roli doãas-
n˘ch hostitelÛ), anebo trvalou ochranu (vãetnû
vût‰í integrace a postupem ãasu i obãanství).
Otázkou je také role ekonomick˘ch aspektÛ
(primárnû do tûchto úvah nepatfií) a vytvofiení
koncepcí pro pfiíchod sta osob, desetitisícÛ osob,
statisícÛ osob, milionÛ. Oãekávání spoleãnosti
navazují na to, jak˘ právní nástroj stát pfii vût-
‰ím poãtu pfiíchozích vyuÏije. Vytvofiení kon-
cepce je vûcí vnitrostátních orgánÛ, ale
v pfiípadû âeské republiky do znaãné míry i Ev-
ropské unie; vÏdyÈ unijní projekt v sobû obsa-
huje vizi Evropy bez hraniãních kontrol uvnitfi
a s chránûn˘mi hranicemi navenek. 

S tímto bodem se pojí také nutnost jednotné-
ho prosazování a vysvûtlování koncepce poli-
tick˘mi pfiedstaviteli. Stát se mÛÏe pfiiklonit
k pfiístupu, fieknûme, liberálnímu, a osoby, které
pfiijdou a budou mít relevantní dÛvody, pone-
chá na území a integruje je, aÈ je jejich poãet ja-
k˘koli. Svoji strategii bude muset vysvûtlit,
ukázat, co to pro spoleãnost znamená. Vedle
zfiejmého faktu pomoci tûm, kdo pomoc potfie-

bují a kterou bychom mohli povaÏovat za civili-
zaãní v˘dobytek, mÛÏe b˘t otevfienost dána
snahou o aplikaci implicitního pfiístupu „nûco
za nûco“ a doufání v oplácení stejného v pfiípa-
dû nouze. Pokud se stát rozhodne pro poskyto-
vání dlouhodobé ãi trvalé ochrany (nikoli
doãasné), musí – pokud chce zachovat svoji stá-
vající podobu – také klást dÛraz na integraci. Na
to navazuje zfiejmá otázka, jaké jsou ony úãinné
prostfiedky vedoucí ke skuteãné integraci, resp.
co je to integrace jako taková. Shodnou povin-
nost vysvûtlování má stát i v pfiípadû, Ïe si vy-
bere, fieknûme, restriktivní pfiístup. Za ten
povaÏuji kupfiíkladu cestu procesních institutÛ
jako tfietí bezpeãné zemû ãi první zemû azylu,
do nichÏ bude stát osoby v co nejvy‰‰ím moÏ-
ném poãtu navracet. PÛjde o pfiesouvání osob
v nouzi na pomyslné ‰achovnici s vûdomím je-
jich velmi nestabilního a nejasného právního
postavení a pravdûpodobn˘mi ztrátami na Ïi-
votech. V pfiípadû volby restriktivního pfiístupu
bude také spoleãnost srozumûna s ponûkud so-
beck˘m pfiístupem k fie‰ení problémÛ. V pfiípadû
nevyjasnûn˘ch a nekomunikovan˘ch oãekávání
dále hrozí, Ïe budou zklamány jak nadûje
uprchlíkÛ, tak i spoleãnosti. UprchlíkÛm se
zhroutí sny o lep‰í budoucnosti, která nenasta-
ne, anebo ne tak rychle, jak by si b˘vali pfiáli,
a to v‰e je podhoubím pro frustraci a radikali-
zaci. Ve spoleãnosti porostou v reakci na (témûfi
jakékoli) kroky vlády xenofobní nálady, protoÏe
kaÏd˘ ãlovûk má odli‰ná oãekávání a státní
pfiedstavitelé proto nemohou nikdy vyhovût
v‰em. 

Pát˘m krokem je nutnost plnûní právních zá-
vazkÛ státÛ. Státy mají povinnost dodrÏovat
smlouvy, jde o condicio sine qua non pro pfiedví-
datelnost jejich chování vÛãi ostatním státÛm,
pro moÏnost dÛvûfiovat si v mezinárodnûpráv-
ních vztazích. Jako zcela samozfiejmé se jeví to,
Ïe státy nebudou otevírat hranice a nechávat
procházet osoby pfies svá území dále, aniÏ by se
pokusily o provedení fiízení s nimi, a naopak,
není moÏné naprosté uzavfiení hranic bez re-
spektování závazkÛ, které vÛãi cizincÛm mají,
pfiedev‰ím povinnosti nenavrátit je tam, kde jim
hrozí urãitá vymezená újma. Bez dodrÏování
právních závazkÛ, bez toho, Ïe bude navenek ji-
n˘m státÛm jasné, Ïe ten kter˘ stát dodrÏuje své
smluvní povinnosti plynoucí z úmluv, jichÏ je
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52 Ale srov. pfietrvávající poru‰ení tohoto principu, v poslední dobû
kupfi. situace na jordánsk˘ch hranicích se S˘rií v prosinci roku
2015: UNHCR. 12,000 people stranded at Syria-Jordan border
in deteriorating conditions [online]. 8. 12. 2015 [22. 12. 2015],
dostupné na <http://www.unhcr.org/5666d4816.html> ãi
v Libanonu v fiíjnu roku 2014: Aktuálnû.cz. Libanon se obává
uprchlíkÛ. Zavfiel hranice pro Syfiany. [online]. 18. 10. 2014 
[22. 12. 2015] dostupné na
<http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/libanon-uzavrel-hranice-pro-
uprchliky-ze-syrie/r~875ed5f456f411e4aff10025900fea04/>.
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smluvní stranou, není moÏné pfiistupovat k ja-
kémukoli navracení, kupfiíkladu skrze aplikaci
procesních institutÛ typu bezpeãná tfietí zemû,
ãi bezpeãná zemû pÛvodu, anebo první zemû
azylu. V pfiípadû, Ïe stát nedodrÏuje své závaz-
ky, totiÏ není moÏné dovozovat, Ïe dostojí své
povinnosti nenavrátit osobu tam, kde ji hrozí
újma. A pak by byl odpovûdn˘ za poru‰ení me-
zinárodního práva ten stát, kter˘ navrátil osobu
do zemû, která vÛãi nûmu nedodrÏí své závaz-
ky. MoÏnost navracení do jiného státu (i tam,
kde by nemûlo hrozit nebezpeãí) by pak byla
iluzorní a pfiíchozí by zÛstávali v zemi, kam do-
‰li, a pokud by tato zemû nechtûla jiÏ dále pfiijí-
mat, znamenalo by to dÛkladné a efektivní
opevnûní hranic s dominov˘m efektem opevnû-
ní hranic v‰ech zemí na cestû k oné cílové ze-
mi.53 Ostatnû státy musejí ze stejného dÛvodu
neustále zkoumat reálnou moÏnost navrácení
osob, které dÛvody pro získání ochrany nemají.

Je moÏné, Ïe se státy domnívají, Ïe dodrÏová-
ní práva není v jejich zájmu, a pfiikroãí k jeho po-
ru‰ení. Ale respekt vÛãi právním normám je pro
jak˘koli právní systém zcela zásadní. Pokud ne-
ní urãitá úprava vyhovující, mohou se státy sna-
Ïit o její zmûnu, ale ne pfiestat dodrÏovat
závazky.54 V oblasti uprchlictví by zmûna zna-
menala vedle úvah o revizi Úmluvy o právním
postavení uprchlíkÛ i potfiebu zji‰tûní rozsahu
obyãejov˘ch norem vztahujících se k postavení
nucen˘ch migrantÛ.

MoÏné právní odpovûdi 
pro souãasnou situaci

Z textu je zfiejmé, Ïe v právu existuje nûkolik
moÏn˘ch odpovûdí. Ani mezinárodní, ani ev-
ropské právo nedávají státÛm povinnost jedné
konkrétní odpovûdi. Státy mají samozfiejmû zá-
vazky, které vypl˘vají ze smluvních instrumen-
tÛ, a ty musejí ctít. Nemají ale pfiedepsáno, jak
má konkrétnû vypadat jejich reakce, její v˘bûr je
do znaãné míry politickou vûcí. MoÏné odpovû-
di níÏe krátce pfiedstavuji.

Individualizované fiízení s garancí statusu.
Tento pfiístup státy EU nyní aplikují, byÈ se od
nûj, zdá se, pomalu odklánûjí. Spoãívá v indivi-
dualizovaném fiízení, které je v pfiípadû, Ïe má
osoba pfiíslu‰né dÛvody, ukonãeno udûlením
ochrany. S tím je v evropském právu spojena zá-
ruka pfiístupu k zamûstnání, vzdûlávání, i k pfií-
padn˘m integraãním programÛm a vstup do
systému sociální podpory a péãe, pokud ji oso-
ba potfiebuje. Pfii vût‰ím poãtu osob, coÏ je pfií-
pad souãasnosti, je tento pfiístup obtíÏn˘
s ohledem na limitované kapacity státu pro pro-
vádûní fiízení ãi poskytované standardy pfiijímá-
ní. Deset tisíc osob bude mít jiné standardy

ubytování neÏ milion osob, pro milion osob bu-
de doba fiízení del‰í, anebo bude nutno nav˘‰it
pfiíslu‰né pozice ve státní správû.

Individualizované fiízení bez garance statusu.
Tento pfiístup zatím státy masivnû neuplatÀují.
Jedná se o do urãité míry individualizované fií-
zení, s nímÏ je ale spojena aplikace procesních
institutÛ tfietích bezpeãn˘ch zemí ãi prvních ze-
mí azylu. Stát dojde bez posuzování merita vû-
ci k závûru, Ïe osoba mÛÏe b˘t odeslána do jiné
zemû, a uãiní tak. Osoba, o jejíÏ Ïádosti nepro-
bûhlo fiízení proto, Ïe mÛÏe b˘t odeslána do tfie-
tí bezpeãné zemû, dostává od státu pouze
v jazyce pfiíslu‰né zemû sepsané vyjádfiení
o tom, Ïe její Ïádost nebyla vûcnû posouzena.
Neexistuje záruka, Ïe jí bude v oné zemi jak˘-
koli ochrann˘ status udûlen, a zároveÀ hrozí 
reálné riziko jejího odeslání dále, do z na‰eho
pohledu „ãtvrté bezpeãné zemû“. Ve spojení
s tím, Ïe ona tfietí bezpeãná zemû mÛÏe apliko-
vat niÏ‰í standardy pro tyto dal‰í bezpeãné ze-
mû, to znamená riziko fietûzového refoulement –
a odpovûdnost pÛvodního státu za navrácení
osoby tam, kam b˘t navrácena nesmí.55 Ve své
stávající úpravû neplní institut bezpeãné tfietí
zemû pÛvodnû zam˘‰len˘ zámûr alternativní
odpovûdi na pfiíchod vût‰ího poãtu osob. Pfii vy-
uÏití této cesty je tak pravdûpodobné, Ïe se stá-
ty budou snaÏit o úãelové prohla‰ování
nûkter˘ch státÛ za bezpeãné jen kvÛli usnadnû-
ní návratu osob. Zde by mohlo také dojít k re-
zignaci na poÏadavek vazby mezi tfietí zemí
a navracenou osobou.56

Doãasná ochrana ãi podobná hromadná od-
povûì. Obdobné cesty prima facie statusu vyuÏí-
vají mnohé státy na jin˘ch kontinentech. Pro
státy EU by tento pfiístup – pokud by vyuÏily
existující smûrnice – znamenal poskytnutí sta-
tusu doãasné ochrany s pfiístupem do ‰kol, na
trh práce, s ubytováním a nezbytnou zdravotní
péãí. V pfiípadû, Ïe by osoby nemûly dostateãné
prostfiedky, obdrÏely by sociální dávky. Pfii tom-
to pfiístupu není zdÛraznûna integrace, ochrana
je naopak explicitnû povaÏována za doãasnou.

Celoevropská odpovûì bude velmi pravdû-
podobnû provázána s pfiede‰l˘mi odpovûìmi.
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53 Nicménû pfii urãitém poãtu lidí by jakákoli ochrana hranice stejnû
selhala.

54 Je zfiejmé, Ïe se státy mohou ocitnout v situaci, kdy dojde
k takovému konfliktu právních závazkÛ, Ïe nebudou schopné
v‰em dostát. Zejména to mohou b˘t ony státy sousedící
s domovsk˘mi zemûmi uprchlíkÛ a dal‰ích nucen˘ch migrantÛ.
Aã zde neexistuje právní povinnost pro ostatní státy, je zfiejmé,
Ïe toto jsou situace, kdy by mûlo mezinárodní spoleãenství
prostfiednictvím kupfiíkladu Organizace spojen˘ch národÛ jednat;
zatím je moÏné – teoreticky – vidût urãité dílãí v˘chodisko
v ãinnosti Úfiadu vysokého komisafie pro uprchlíky. Bez urãité
solidarity není moÏné situaci hromadného pfiílivu uprchlíkÛ
vyfie‰it.

55 Srov. úvahy ve v˘‰e zmínûném rozsudku Hirsi Jamaa a ostatní
v. Itálie.

56 Srov. ãl. 38 odst. 2 písm. a) procedurální smûrnice.
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Odpovûì na vût‰í poãet pfiíchozích uÏ nemÛÏe
b˘t z povahy vûci jen odpovûdí jednotliv˘ch
státÛ, ne tehdy, pokud má b˘t EU prostor bez
hraniãních kontrol. Spoleãn˘ evropsk˘ azylov˘
systém podrobnû rozebírá to, jaké mají mít jed-
notlivé státy standardy pro fiízení a pfiijímání
osob, ãi jak interpretovat pojmy, do znaãné mí-
ry unifikuje pravidla pro to, kter˘ stát je odpo-
vûdn˘ za fiízení o konkrétní Ïádosti osoby. Ale
nemá ucelenou koncepci, která by ukázala, jak
chce reagovat EU jako celek. Pfiitom je právû ta-
kováto koncepce nutná pro dal‰í existenci spo-
leãného azylového systému, potaÏmo i pro
Schengensk˘ systém. Nabízí se koncepce chrá-
nûn˘ch vnûj‰ích hranic spojená s masivní pod-
porou prvních zemí azylu, zemí na cestû
a pfiesídlováním. Nutné by patrnû byly tábory
na vnûj‰ích hranicích EU, pfiíp. v zemích, které
sousedí se státy mimo EU. Na nû mÛÏe navazo-
vat mechanismus, kter˘ zajistí za prvé to, aby
do zemí EU mohli pfiijít jiÏ jen ti, kdo mají dÛ-
vody pro získání ochrany – coÏ je zcela zásadní,
pokud nebudou domovské státy pfiijímat zpût
ty, kdo nepotfiebují ochranu –, a za druhé to, aby
v rámci EU nebyla zátûÏ na nûkolika státech, pa-
trnû obdoba tolik diskutovan˘ch relokací. Ved-
le otázek spojen˘ch s legitimitou pfienosu zátûÏe
mimo státy EU ãi s povinností ochránit Ïivoty
osob na mofii je v této koncepci mnoho proble-
matick˘ch bodÛ. Lze zaãít neochotou státÛ pfie-
nést agendu mezinárodní ochrany a migrace na
EU, pfies obtíÏnost zaji‰tûní ochrany vnûj‰ích
hranic, po moÏn˘ odmítav˘ postoj státÛ na hra-
nicích vÛãi pfiípadn˘m uprchlick˘m táborÛm
na jejich území a neshod na tom, jak bude vy-
padat cesta, kterou se EU vÛãi pfiijat˘m osobám
vydá (individualizované fiízení s relativnû trva-
l˘m pobytem? Doãasná ochrana?). Je také otáz-
kou, zda bude v migraãní a uprchlické oblasti
úpravy nadále – po zku‰enostech z posledního
roku – fungovat mezistátní dÛvûra v dodrÏová-
ní závazkÛ. To se mÛÏe promítat i do nedÛvûry
v to, Ïe orgány jiného státu ohlídají de facto i je-
jich území (pokud chceme nadále „Evropu bez
hranic“, mÛÏe b˘t fie‰ením evropská pohraniãní
sluÏba), ãi Ïe standardy, za nichÏ budou rozho-
dovat jiné státy, jsou pfiijatelné i pro nû (pokud
chceme nadále „Evropu bez hranic“, fie‰ením
mÛÏe b˘t jeden evropsk˘ rozhodovací úfiad),
anebo Ïe pozornost, s jakou provûfiují cestovní
doklady, je podle nich adekvátní. Mezi základní
témata také patfií uvûdomûní si odli‰ností práv-
ních statusÛ uprchlíkÛ a dobrovoln˘ch migrantÛ,
zde míním zejména to, Ïe u prvnû uveden˘ch si
státy nemohou vybrat, koho pfiijmou, zatímco
u dobrovoln˘ch migrantÛ je to na jejich vÛli.
Podle toho je také tfieba pfiem˘‰let o tom, co zna-
mená integrace, zda chceme opravdu integro-

vat (v nynûj‰ím pojetí jde o cestu k trvalému po-
bytu a implicitnû i k obãanství) i ty, kdo se chtû-
jí navrátit domÛ, zda není namístû spí‰e role
hostitelÛ a hostÛ.

Odpovûì zcela nová. Není to cesta bez rizika,
a ani se nezdá nejvhodnûj‰í, protoÏe by byla
ovlivnûna souãasnou situací, která je vnímána
jako krizová. DÛvodem pro urãitou skepsi jsou
rÛznorodé zájmy státÛ, a tedy pomûrnû nízk˘
potenciál pro vyjednání kompromisní varianty.
Otázkou také je, zda by se státy shodly byÈ i jen
na v˘chodiscích nûjaké budoucí úpravy a zda
by nebyla v˘sledkem jen zmûna Úmluvy
o právním postavení uprchlíkÛ smûrem k men-
‰í ochranû tûchto osob. Zmûna celého systému
bude ale na pofiadu dne v kaÏdém pfiípadû, byÈ
by to mûlo b˘t cestou roz‰ífiení ochrany v regio-
nálních smlouvách, jako tomu bylo dosud. Be-
zesporu totiÏ budeme svûdky dal‰ích a dal‰ích
skupin osob, které budou opou‰tût své domovy,
a právo jim bude pravdûpodobnû postupnû pfii-
znávat urãité postavení.

Shrnutí a perspektiva

Îijeme v dobû, kdy ve svûtû pfiib˘vá uprchlíkÛ
a dal‰ích lidí, ktefií potfiebují ochranu. Nemálo
z nich splÀuje podmínky pro udûlení nûkterého
z existujících druhÛ ochrany, ale ne vÏdy v nûja-
ké zemi pomoc získají, pfiípadnû nemá získané
útoãi‰tû vÏdy podmínky odpovídající základ-
ním standardÛm dan˘m pfiedev‰ím Úmluvou
o právním postavení uprchlíkÛ. ¤ada tûchto
osob nyní pfiichází do zemí Evropské unie a na
rozdíl od minulosti jsou souãástí hromadného
pfiílivu.

Evropské státy na tento pfiíliv odpovídají in-
dividualizovan˘m fiízením s ponecháním osob
na území, coÏ pro tuto situaci není zcela vhod-
ná odpovûì. Nûkteré z nich proto uvaÏují o ob-
dobnû nevhodné cestû individualizovaného
fiízení s pouÏitím procesních institutÛ bezpeã-
n˘ch tfietích zemí ãi prvních zemí azylu. Zatím
o své odpovûdi rozhodují státy samy, a kaÏd˘
z nich aplikuje nûkterou z moÏn˘ch cest, kterou
– v mezích právní úpravy – leckdy pozmûÀuje
podle svého. Z pfiedestfien˘ch informací vypl˘-
vá, Ïe státy stojí na pomyslném právním rozces-
tí, zda pÛjdou nadále cestou reakcí jednotliv˘ch
státÛ, anebo pfiijmou spoleãnou odpovûì za Ev-
ropskou unii, která umoÏní zachování Evropy
bez hranic. Souãasné sladûní právních poÏadav-
kÛ není funkãní odpovûdí a jediné stávající sku-
teãnû evropské fie‰ení alespoÀ ãásti agendy skrze
dublinsk˘ systém selhává kvÛli tomu, Ïe státy
nedodrÏují závazky z nûho plynoucí.

Evropské fie‰ení ale je moÏné. Pfiedpokládá
shodu na tom, jak bude probíhat spolupráce se
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tfietími zemûmi s ohledem na moÏné problémy
spojené s navracením, resp. pfiijímáním osob
zpût domovsk˘mi státy. Jistû bude také tfieba
dohodnout spolupráci se zemûmi, kde se osoby
v nouzi nacházejí, aÈ jiÏ skrze finanãní spolu-
práci, anebo pfiesídlení. Jistû je tfieba chránit hra-
nice. Státy se ale musejí domluvit ohlednû toho,
jaké formy ochrany nabízejí a co od nich ãekají.
Mnohé z toho ale jiÏ nyní dûlají, i kdyÏ stále ne
dostateãnû. To, co státy potfiebovaly, byl odde-
chov˘ ãas, kdy by si byly mohly ujasnit svoji po-
zici. Proto mûly zváÏit aktivaci doãasné ochrany
pro osoby, které jiÏ na území EU jako souãást
hromadného pfiílivu pfii‰ly, a zvaÏovat kroky,
které pfiíliv zastaví. I nyní je namístû o její apli-
kaci uvaÏovat, byÈ i jen jako symbolu pro to, co
od pfiicházejících osob státy ãekají, tedy patrnû
doãasnost pobytu v pfiípadû, Ïe nepotfiebují tr-
valou ochranu jako uprchlíci. Takto pÛvodní
právní formulace odpovûdi vypadala a jeví se
pro stávající situaci jako vhodná. Lze totiÏ oãe-
kávat, Ïe budoucí odpovûì bude vypadat jinak,
neÏ si nyní umíme pfiedstavit. V úvahách je to-
tiÏ nutno vzít v potaz fiadu faktorÛ a snaÏit se
najít komplexní odpovûì, coÏ je v období, které
je vnímané jako krize, témûfi nemoÏné. Je ostat-
nû vhodné o reakcích na hromadn˘ pfiíliv osob
znovu uvaÏovat, lze si totiÏ pfiedstavit, Ïe bude
pokraãovat i v dal‰ích letech. Navzdory souãas-
n˘m polemikám je zfiejmé, Ïe státy mohou
zvládnout pfiíchod i opravdu velkého mnoÏství
osob, pokud musí. Je jen otázkou, jaké standar-
dy by uplatÀovaly. MÛÏe se totiÏ stát, Ïe bude
EU postavena pfied podobnou situaci s men‰ími

právními moÏnostmi odpovûdí. Pfiedstavme si
roz‰ífiení konfliktu na Ukrajinû a pfiíchod nûkoli-
ka milionÛ osob, které nebude právnû moÏné
z dÛvodu non-refoulement odmítnout na hrani-
cích, ale ani nebude existovat Ïádn˘ tfietí stát, do
nûhoÏ je moÏné je vracet. Proto se skuteãnû jeví
dÛleÏitou otázka vyjasnûní si oãekávání, co státy
v mantinelech sv˘ch závazkÛ nabízejí, zda
ochranu doãasnou, anebo trvalou.

Vedle fie‰ení aktuální situace pfiíchodu vût‰í-
ho poãtu osob je nutné ponechat status uprchlí-
ka s jeho v˘hodami, ov‰em skuteãnû pro osoby,
které naplní pfiíslu‰nou definici. Dorovnávání
postavení osob s doplÀkovou ochranou vidím
právnû jako sporn˘ krok, byÈ je lidsky lákav˘.
Samozfiejmû je moÏné uvaÏovat o revizi stávají-
cího systému ochrany v EU, ãemuÏ napovídá
neochota státÛ dodrÏovat své závazky v dané
oblasti práva. Ov‰em to v‰e s rizikem sklonu
k velmi restriktivnímu pojetí odpovídajícímu
tlaku, kter˘ státy cítí. Proto vidím jako velmi
dÛleÏité pamatovat na korekce opaãn˘m hod-
notov˘m smûrem, aÈ jiÏ vyberou jakékoli smû-
fiování. âlenské státy Evropské unie by nemûly
rezignovat na to, Ïe jsou – fieãeno slovy soudce
Paula Pinto de Albuquerque v souhlasném sta-
novisku k rozsudku Hirsi Jamaa – kolébkou ide-
álu lidsk˘ch práv a místem zrození vlády
práva,57 byÈ tomuto mohou dostát rozliãn˘mi
zpÛsoby.
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57 Souhlasné stanovisko soudce Paula Pinto de Albuquerque
k rozsudku Hirsi Jamaa v. Itálie, s. 79 rozsudku.

Náklady obãanského soudního fiízení
a rovn˘ pfiístup úãastníkÛ ke spravedlnosti
Jan Hurdík

Autor se v knize vûnuje otázkám „procesní ekonomie“ z pohledu
úãastníkÛ soudního fiízení, ekonomick˘m a sociálním rizikÛm
spojen˘m s vedením civilního procesu a mífie „privatizace“ sluÏeb
spojen˘ch s poskytováním spravedlnosti. Zkoumá právní regulaci
hrazení nákladÛ fiízení, jejich v˘‰e, rozloÏení a koneãné zátûÏe mezi
stranami sporu, soudy, resp. tfietími osobami, a dospívá tak k závûrÛm
o úãinnosti a dopadu systému nákladÛ fiízení uplatnûného v civilním
procesu âeské republiky z pohledu základních práv, která se stále
intenzivnûji prosazují i do oblasti práva soukromého a do rozhodovací
praxe soudÛ (tzv. horizontální úãinek základních práv
v soukromoprávních vztazích). Úskalí soudního fiízení zejména

z formální a ekonomické stránky jsou tak konfrontována s pfiístupem ke spravedlnosti jako jedním
z nejv˘znamnûj‰ích lidsk˘ch a obãansk˘ch práv moderní doby. Autor tak popisuje tendence, které
jsou silné v judikatufie Evropského soudu pro lidská práva, potaÏmo v judikatufie Ústavního soudu
âR, ale jiÏ slab‰í v oblasti obecné justice a v literatufie z oblasti civilního procesu.
BroÏ., 250 Kã

Tituly objednávejte na www.obchod.wolterskluwer.cz 
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