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Spor České republiky a Evropské komise 

ohledně uprchlických kvót se posouvá do 

další fáze. Dne 15. 6. 2017 Komise zahájila 

řízení kvůli nesplnění povinností vůči ČR, 

Polsku a Maďarsku, což může skončit 

odsouzením u Evropského soudního dvora. 

 

Institut pro politiku a společnost mapuje 

dění ohledně migrační krize. Nyní vám 

přinášíme aktuality z posledního čtvrtletí 

roku 2017. V textu se dozvíte: 

 

• Jak se vyvíjí uprchlická krize a zda 

opravdu dochází ke zklidnění situace. 

• Proč Evropská komise zahájila řízení  

o nesplnění povinností proti ČR, 

Polsku a Maďarsku. 

• Jaké možnosti má Česká republika 

v otázce uprchlických kvót. 

• Jaká je historie soudních sporů 

Evropské komise se členskými zeměmi 

a jaká je úspěšnost takových žalob. 

• Jaký je postoj hnutí ANO k zahájení 

řízení s ČR ze strany Evropské komise. 

 

Migrační krize opadá 

Rok 2017 znamenal podstatné zklidnění 

situace v porovnání s krizovými roky 2015  

a 2016. Dle dat UNHCR do 28. prosince 

2017 dorazilo na evropskou půdu 170 690 

migrantů. Stále tak platí, že nejvíce 

migrantů dorazilo do Evropy v roce 2015 

(1 015 078) a v roce 2016 (362 753). I počty 

utonulých klesají. Letos při pokusu  

o přeplutí Středozemního moře zemřelo 

minimálně 3081 lidí, což je ovšem nejméně 

od roku 2014. Z nejnovějších čísel se tedy 

zdá, že tzv. horká fáze migrační krize již 

pominula a nyní nastává delší a obtížnější 

fáze stabilizace a navracení odmítnutých 

migrantů do zemí původu. 

 
Dále platí, že pokud byl rok 2016 ve 

znamení uprchlíků ze Sýrie, v roce 2017 

začali výrazně převažovat uprchlíci z Afriky 

(cca 47 % všech příchozích). Z nejnovějších 

dat vyplývá, že nejčastěji deklarovaným 

státem původu (tj. dobrovolně přiznaná  

a prakticky neověřitelná národnost) byla 

Nigérie (11,3 %), dále pak Guinea (7,9 %), 

Pobřeží slonoviny (7,8 %), Maroko (6,2 %), 

Gambie (5 %), Mali (4,5 %) a Alžírsko (4,2 

%). Oproti tomu příchozích Syřanů bylo 

během roku 2017 pouze 10,7 %. Důvodům 

proměny příchozích se věnovalo minulé 

vydání policy paperu Migrační krize. 

 

Obecně jsou zimní měsíce migranty 

využívány v menší míře kvůli špatným 

povětrnostním podmínkám ve Středomoří. 

Výrazné zklidnění situace uvolnilo prostor 

pro návrhy na trvalé řešení migrační krize, 

které prosazují hlavně nejvíce postižené 

jižní státy v čele s Itálií a Řeckem. Na stole 

je proto návrh trvalého přerozdělovacího 

mechanismu (tzv. Dublin IV), který má 

však minimální šanci na úspěch. 

 

Již nyní je jasné, že samotný projekt kvót 

nebyl od svého počátku příliš úspěšný, 

jelikož od října 2015 do listopadu 2017 bylo 

z Itálie a Řecka relokováno 31 503 osob do 

zemí EU z aktualizovaného závazku 98 255 

osob. Přerozdělit se tak podařilo pouze  

32 % žadatelů o azyl (viz tabulka). 
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_annex_6_relocation_en.pdf
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Žaloba na Česko a ostatní  

Slovensko a Maďarsko se v roce 2017 

domáhaly toho, aby Soudní dvůr zrušil 

rozhodnutí o povinné relokaci migrantů. 

Země poukazovaly na fakt, že přijetí kvót 

bylo prosazeno většinovým způsobem,  

tj. faktickým přehlasováním některých 

členských států. Česká republika se 

k žalobě nepřidala kvůli postoji vládní 

ČSSD a KDU-ČSL. Žalobu v kabinetu 

Bohuslava Sobotky prosazoval pouze 

Andrej Babiš. Soudní dvůr ovšem nakonec 

žaloby Slovenska a Maďarska dne 6. 9. 2017 

zamítl v celém rozsahu.  

 

 

 

Nehledě na probíhající soud Evropská 

komise zahájila 15. 6. 2017 řízení  

o nesplnění povinností proti ČR, Polsku  

a Maďarsku kvůli nedodržení povinností 

podle rozhodnutí o relokaci, které Rada 

přijala v roce 2015. Obdržené odpovědi tří 

členských států nebyly dostačující, protože 

neobsahovaly informaci, kdy tyto státy 

začnou relokovat uprchlíky na své území. 

V reakci na to Evropská komise přistoupila 

26. 7. 2017 k druhému kroku v právním 

řízení a zaslala výše uvedeným státům 

odůvodněná stanoviska kvůli nedodržení 

právních povinností. Obdržené odpovědi tří 

členských států byly stále nedostačující. 

Evropská komise tedy 7. 12. 2017 rozhodla, 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-09/cp170091cs.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194081&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=815426#Footnote*
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_cs.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1607_cs.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-2103_cs.pdf
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že přistoupí k další fázi řízení a celou věc 

předloží Soudnímu dvoru EU. 

 

Slovensko v tomto případě není žalováno, 

protože na rozdíl od ostatních států V4 

nahlásilo počet uprchlíků, které by chtělo 

v budoucnu přijmout. Zbylí tři členové 

skupiny V4 velmi zřetelně deklarovali, že na 

základě povinných kvót nepřijmou 

v budoucnu žádného uprchlíka. Státy jsou 

ale ochotny udělit azyl určitému (jimi 

zvolenému) počtu imigrantů na základě 

kvót dobrovolných. 

 

Jaké má ČR možnosti? 

Spor Evropské komise a České republiky 

má v tuto chvíli dvě roviny: politickou  

a právní. Z politického hlediska jde 

především o otázku, zda je vůbec  

v pobrexitové EU udržitelné trestat členský 

stát za to, že neplní nařízení, proti kterému 

hlasoval jeho politický reprezentant  

(v tomto případě například český ministr 

vnitra) a které rovněž odmítá většina 

občanů daného státu. Nyní je v Bruselu 

hlavním tématem Brexit, ale na jednání  

o žalobě také určitě dojde. Vzhledem  

k tomu, že žaloba a případné udělení pokut 

jednoznačně zhorší vztah zemí Visegrádu  

a EU, je možné, že argumenty odpůrců kvót 

převáží a žádný odsuzující rozsudek 

nakonec nepadne.  

 

Pro novou českou vládu pak bude do 

budoucna velkým úkolem zapracovat na 

lepší a efektivnější koordinaci jednání  

s polskými a maďarskými partnery. Navíc 

členské státy V4 mohou do jisté míry 

počítat s podporou Rumunska a Finska, 

které se zdržely hlasování právě kvůli 

uplatnění většinového principu. Ani 

současný rakouský premiér Sebastian Kurz 

se nijak netají svým odmítavým postojem 

vůči povinným kvótám. 

 

Soudní řízení bude podobné tomu 

klasickému, takže jestli k procesu dojde, 

Česká republika musí využít všech 

dostupných prostředků, aby se efektivně 

bránila. Kdo bude ČR zastupovat, zatím 

jasné není, ale špičkových právníků má ČR 

dostatek. Předjímat výsledek soudního 

rozhodnutí je však v tuto chvíli předčasné.  

 

Věděli jste, že: 

1) v posledních letech mají žaloby ze strany 

Evropské komise úspěšnost mezi 80-90 %? 

2) v minulém roce Evropský soudní dvůr 

projednal celkem 28 žalob Evropské 

komise, přičemž ve 23 případech rozhodl 

v její prospěch?  

3) problémy s EK nemají pouze nové 

členské státy? Například Francie byla po 

dlouhé právní bitvě odsouzena k zaplacení 

pokuty 77 milionů eur každých 6 měsíců za 

nedodržení evropské směrnice o rybolovu. 

Česká republika tuto pokutu schválila. 

4) Česká republika vyhrála například spor 

s Evropskou komisí o účtování DPH  

u cestovních kanceláří? V této soudní při 

ČR navíc podpořilo Řecko, Španělsko, 

Francie, Polsko a Finsko. 

5) naopak Česko prohrálo spor ohledně 

uznávání vysokoškolských diplomů a bylo 

nuceno zaplatit náklady soudního řízení? 

 

Teze hnutí ANO k žalobě vůči ČR 

1. Uprchlické kvóty neřeší problém 

nelegální migrace. Kvóty jsou 

nefunkční byrokratické řešení, které 

bylo přijato v krizovém roce 2015 pod 

tlakem a bez dostatečné diskuze. 

2. Většinové hlasování nesmí být 

z principu využíváno v oblastech, které 

jsou zcela ve výhradní působnosti 

členských států. Takovouto oblastí je 

jednoznačně i imigrační politika. 

3. Solidaritu v rámci EU nelze vynucovat 

hrozbami, sankcemi či pokutami. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5002_cs.pdf
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4. Přijmout migranty dle přidělených 

kvót a doufat, že se většina později 

přesídlí do západní Evropy, nebo se po 

čase vrátí zpět do svých domovských 

států, není trvale udržitelným ani 

akceptovatelným řešením. 
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