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Pou?ítá ustanovení evropských p?edpis? (práva EU):
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms [1] > Article 5 [2]
European Union Law > EN - Charter of Fundamental Rights of the European Union [3] > Article 8
[4] > Art 8.2
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26
June 2013 (recast Dublin II Regulation) [5] > Article 2 [6]
European Union Law > EN - Dublin III Regulation, Council Regulation (EC) No. 604/2013 of 26
June 2013 (recast Dublin II Regulation) [5] > Article 28 [7]

Shrnutí :

?eský krajský soud projednával ?ádost, týkající se protiprávnosti usnesení, vykonaného podle §
129 (1) zákona o pobytu cizinc?. Po provedení textové a teleologické analýzy vý?e zmín?ného
státního ustanovení soud rozhodl, ?e zákon p?edlo?ený v ?lánku 28 Dublinského na?ízení III
není pou?itelný v ?eské republice, proto?e tento ?lenský stát nebyl schopen stanovit objektivní
kritéria k posuzování rizika út?ku.

Skutkový stav :
?adatel a jeho dv? nezletilé d?ti byl zadr?en státními ú?ady na základ? ustanovení § 129 (1)
zákona o pobytu cizinc? a ?lánku 28(2) Dublinského na?ízení. ?adatel uplat?oval nárok na
zru?ení pravomocného usnesení o svém zadr?ení prokazováním nezákonnosti ustanovení § 129
(1), které neobsahuje seznam objektivních kritérií pro posuzování skute?nosti, zda existuje vá?né
riziko út?ku, jak to vy?aduje ?lánek 2 Dublinského na?ízení III.

Rozhodnutí a od?vodn?ní:
Soud nejprve rozhodl, ?e nezletilí ?adatelé m?li locus standi a byli legitimními stranami v ?ízení,
projednávajícím omezování svobody jejich rodi??, jeliko? jejich právo na rodinný ?ivot by mohlo
být rozhodnutím ?ízení p?ímo ovlivn?no, i kdy? oni sami nebyli svobody zbaveni.
Dále se soud zabýval podstatným problémem ve v?ci otázky, zda ?adatel mohl být zadr?en na
základ? ustanovení § 129(1) zákona o pobytu cizinc? ve spojení s ?lánkem 28(2) Dublinského
na?ízení i tehdy, kdy státní právo nestanovilo objektivní kritéria pro posuzování existence vá?ného
rizika út?ku.
Soud zahájil tvrzením, podle n?ho? musí být na základ? ?lánku 2(n) Dublinského na?ízení ?riziko
út?ku? zalo?eno na d?vodech, které jsou podlo?eny objektivními kritérii, vymezenými právními
p?edpisy. Následn? soud vykonal komparativní jazykovou analýzu ustanovení aby zjistil, zda
kritéria musí být stanovena ve form? ?zákona? a nikoliv v n?které jiné, legáln? pod?adné form?.
A?koliv na?ízení EU v?eobecn? nevy?adují transpozici do zákon? stát?, Dublinské na?ízení je
díky své formulaci výjimkou z pravidla - ukládá ?lenským stát?m stanovit objektivní kritéria k
posuzování rizika út?ku jako zákon státu.
Soud dále pokra?oval zhodnocením skute?nosti, zda usnesení § 129 (1) zákona o pobytu cizinc?,
obsahuje po?adovaný seznam objektivních kritérií. Textová analýza prokázala, ?e neobsahuje.
Teleologická analýza prokázala, ?e podle státního ustanovení, leda?e by cizinec vstupoval a ?il v
zemi nepravideln?, by v?bec nebylo mo?né jej podle ?lánku 28 Dublinského na?ízení zadr?et. Za
p?edpokladu, ?e je nepravidelný vstup a pobyt pova?ován za jediné nezbytné objektivní kritérium,
pak ve v?ech p?ípadech, kde státní zákon vy?aduje zhodnocení mo?nosti zadr?ení podle
Dublinského na?ízení, by riziko úniku existovalo. Tato interpretace ov?em nemohla být p?ijata,
proto?e slou?í pouze svým vlastním ú?el?m. Navíc byl tento zákon p?ijat p?ed tím, ne? se ?eská
republika stala ?lenem EU a rozhodn? nebyl reakcí na pln?ní povinností Dublinského na?ízení.
Jeliko? státní zákon neudává objektivní d?vody k posouzení rizika út?ku, legislatura ?lánku 28
Dublinského na?ízení není v ?eské republice aplikovatelná a usnesení ?alovaného bylo tedy
protiprávní.

Výsledek:

?ádost u soudu byla p?ipu?t?na.

Následující ?ízení:
Policie se proti rozsudku odvolala a p?ípad byl p?edán Nejvy??ímu správnímu soudu.
10. senát Nejvy??ího správního soudu rozhodl o p?eru?ení ?ízení a doporu?il p?ípad ECJ k
p?edb??nému soudnímu rozhodnutí s následující otázkou:
Je skute?nost, ?e zákon nedefinoval objektivní kritéria k posouzení vá?ného rizika út?ku
dostate?ným d?vodem k tomu, aby [?l. 2 (n) na?ízení ?. 604/2013)..] zadr?ení podle ?lánku
§ 2 Dublinského na?ízení bylo neaplikovatelné? (neoficiální p?eklad).
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Nejvy??í správní soud argumentuje, ?e ?zákon? není pouze legislaturou, ale i justi?ním a
správním postupem. Podle Nejvy??ího správního soudu byl postup ?eské policie, týkající se
zadr?ení cizinc? podle ?lánku 28 Dublinského na?ízení, p?edvídatelný a ne svévolný, a byl
podlo?en zákonem, tak jak je interpretován Nejvy??ím správním soudem. Podle Nejvy??ího
správního soudu by bylo p?íli? formální vy?adovat legislativní definici vá?ného rizika út?ku, a
taková definice by ?ádným zp?sobem nep?isp?la k právním jistotám cizinc?. Celé usnesení je zde
k dispozici.
Komentá?e/Poznámky:
Dle soudu je toto usnesení první svého druhu v ?eské republice. P?ede?lé rozhodnuté p?ípady se
zabývaly pouze situacemi, ve kterých státní ú?ady nále?it? neposuzovaly riziko út?ku, nebo jej
neposuzovaly v?bec. Toto je první usnesení, které se zákonností tohoto na?ízení zabývá.
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