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2 As 64/2017
I. Rekapitulace rízení
[1]

V právní veci vedené u Nejvyssiho správního soudu pod sp. zn. 2 As 64/2017 zalobcc
' nar.
st. príslusnost
' zast, Mgr. Martinau Samlotovou,
advokátkou se sídlem Píikop 8, Brno, jako stèzovatcl, brojí véas podanou kasaèní stizností proti
usnesení Mèstského soudu v Praze ze dne 10.2.2017, c. j. 8 A 28/2017 - 15, jímz byla odmítnuta
jeho zaloba proti rozhodnutí Ministra vnitra ze dne 28.11.2016, c. j. MV-109952-4/VS-2016,
kteryrn by! zarnitnut rozklad ste7.ovatele proti rozhodnuti Ministerstva vnitra, odboru vseobecné
správy, ze dne 25.5.2016, c. j. VS-8585/835.3/2-2014. Rozhodnutím ministerstva vnitra nebylo
podle § 11 a § 22 odst. 3 zákona c. 186/2013 Sb., o státnírn obcanství Ceské republiky, dále
jen ,,zákon o státním obéanství" vyhovèno zádosti stèzovarele o udèlení stárního obéanství Ceské
republiky z dûvodu ohrození bezpeénosti státu.

}

.e

[2]
Ze spisu byly zjisteny tyto skuteénosti. Stèàovatel pozádal prostrednictvím Krajského
úradu Jihomoravského kraje dne 13. 8. 2014 o udèlení státního obòansrví Ceské republiky.
Stèzovatel je rozvedeny, s byvalou manzelkou L
C,
má dvè dèti, syna A
nar.
, a dceru V
, nar.
, aba jsou státnírni obèany Ceské republiky.
Stèzovatel má na území CR povolen trvaly pobyt ke dni 2. 2. 2001. V Ceské republice se zdrzuje
od roku 1999 a podniká zde prostîednictvírn nèkolika obchodních spoleéností. Ministerstvo
vnitra konstatovalo, ze stefovatel splnuje podmínky podle § 14 odst. 1 az § 14 odst. 8 zákona
o státním obèanství. V souladu s § 22 odst. 3 zákona o státnirn obèansrví si ministerstvo vnitra
vyàádalo stanoviska Policie Ceské republiky a zpravodajskych sluzeb (dále také jen ,,bezpecnostní
sluzby"). Na základè tèchto stanovisek ministerstvo vnitra dovodilo, ze stézovatel ohrozuje
bezpecnost Ceské republiky. Ministerstvo vnitra proto jeho zádost zamítlo z dúvodu ohrození
bezpeénosti statu, jak to vyplyvá z § 22 odst. 3 zákona o státním obcanství. Ministr vnitra v rámci
rízení o rozkladu opètovné posoudil negativní stanovisko pfislusné bezpecnostní sluzby,
vyhodnotil dúvody tohoto stanoviska ve vazbè na osobní situaci stèzovatele a dospèl k závéru,
ze bezpeènostní riziko u nèj trvá a je takového charakteru, ze brání udèlení státního obèanství
Ceské republiky. S ohledem na uvedené pak rozklad podle § 152 odst. 5 písm. b) zákona
c. 500/2004 Sb., správního rádu (dále jen ,,správní rád''), zamítl.
[3]
Proti poslednè uvedenému rozhodnutí poda! stèzovatel zalobu. Mèstsky soud zalobu
odmítl podle § 46 odst. 1 písrn. d) zákona
150/2002 Sb., soudního rádu správního, dále
jen ,,s. r. s.", ve spojení s § 68 písrn. e) a § 70 písm. f) s. r. s., a § 26 ve spojení s § 22 odst. 3
zákona o státním obòansrvi. Padie § 26 zákona o státním obéanstvi je rozhodnutí o zanútnutí
7.ádosti o udèlení státního obòanství Ceské republiky podle § 22 odst. 3 uvedeného zákona
vylouéeno z prezkoumáni soudem. Padie § 70 písm. f) s. r. s. jsou ze soudního prezkumu
vylouéeny úkony správního orgánu, jejichz pfezkoumání vyluéuje zvlástní zákon. Dále, podle § 68
písm. e) s. r. s., je zaloba neprípustná také tehdy, dornáhá-li se zalobce prezkournáni rozhodnutí,
které je z prezkournáni podle tohoto nebo zvlástního zákona vylouéeno. Podle § 46 odst. 1
písm. d) s. r. s. soud odmítne návrh, jestlize je návrh nepfipustny.

c.

[4]
K návrhu stèzovatele, aby mèstsky soud postupem podle § 95 odst. 2 Ústavy CR predloàil
Ústavnímu soudu návrh na zrusení § 26 zákona o státním obéansrví, mèstsky soud uvedl,
ze pokud je v souladu s ústavním porádkem CR stav, kdy správní orgán nemusí rozhodnutí podle
§ 22 odst. 3 zákona o státním obèanství odúvodriovat a správní spis neobsahuje ani stanovisko
Policie CR ani stanovisko zpravodajskych sluzeb CR, nemá mèstsky soud pochybnosti
ani ohlednè souladu § 26 zákona o státním obèanství s ústavním porádkem.
[5]
Proti tomuto usnesení brojí stèzovatel kasaèní stíznosti. Domnívá se, ze ust. § 26 zákona
o státním obèanství je protiústavní, nebot' zde není zádny ústavnè konformní dúvod
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pro to, aby urcitá skupina osob zádajídch o totéz mela znernoznèn pfísrup k poskytnutí soudní
ochrany svych práv. Bez soudního prezkumu tèchto rozhodnutí nezávislyrn a nestrannvrn soudem
múze docházet k libovúli správního orgánu a ke zneuzití mezí správního uvázení. Stèzovatel
poukazuje na nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11 /2000, dle kterého za situace,
kdy neexistuje prezkurn nezávislyrn a nestrannyrn orgánem je provèrovaná osoba prakticky
podrobena vúli jedné instituce, kterou jiz z povahy veci nelze povazovat za nezávislou
a nestrannou. Stèzovatel 12oukazuje také na disent so~dcu JUDr. Kateiiny Simáckové, Ph.D.,
a doc. JUDr. Vojtècha Simíèka, Ph.D., k nálezu Ustavního soudu ze dne 11. 10. 2016,
sp. zn. Pl. ÚS 5/16, v nemz Ústavní souci dospèl k závéru, ze § 22 odst. 3 zákona o státním
obòansrví je ústavnè konformní. Odkazuje také na vyjádrení senátorky, byvalé soudkynè
Ústavního soudu, JUDr. Elisky Wagnerové Ph.D., která s vyloucenirn soudního prezkumu
zásadné nesouhlasí.
[6]
Stèzovatel poukazuje také na rozhodnutí N ejvyssiho správního sou du ze dne
25.11.2011, c. j. 7 As 31/2011 -101, které se zabyvalo pfipustnosti soudního prezkumu
rozhodnutí z oblasti úpravy vydávání osvèdèení V rezirnu zákona o ochranè utajovanych
informad a rozsahem prezkumu rozhodnutí obsahujicího utajované skuteènosti.

[7]
Stézovatel se dále neztotozriuje se závérern mèstského soudu, ze pokud je V souladu
s ústavním porádkem stav, kdy správní spis neobsahuje ani stanovisko Policie CR, ani stanovisko
zpravodajskych sluzeb, nemá souci co prezkoumat. Stézovatel je toho názoru, ze aèkoli
se uvedená stanoviska nestávají souéástí spisu, dopadá na ne § 17 odst. 3 správního rádu, totiz
ze se tato stanoviska uchovávají mimo spis, ovsern v dispozici správního orgánu. Stèzovatel
se domnívá, ze z gramatického vykladu § 22 odst. 3 zákona o státním obèanstvi vyplyvá,
je to právé správní orgán prvního srupnè, kdo z poskytnutého stanoviska V rámci svého
správního uvázeni vyvodí závèr o tom, zda zadatel ohrozuje bezpeénost státu, a tedy uvedená
stanoviska jsou podkladem pro vydání rozhodnutí. V pripadè, ze by tomu tak nebylo, postaéilo
by stanovisko Policie CR nebo zpravodajskych sluzeb obsahujíd pouze holy text, ze zadarel
ohrozuje bezpeénost státu, a nebylo by pak zádného dúvodu èinit takovéto stanovisko
utajovanym. Uvedl-li mèstsky souci, ze nemá co prezkoumar, pak dle stèzovatele pochybil,
nevyzadal-li si spisovy materiál správního orgánu prvního stupné, vcetné stanovisek utajované
povahy.

ze

[8]
Stézovatel v kasacni stíànosti namítl také, ze mu není známo zádné jednání, kteryrn
by mohl ohrozovat bezpeénost státu. Domnívá se, ze je V intencích vyse uvedeného rozhodnutí
Nejvysêfho správního soudu na soudu, aby si sjednal prístup k relevantním utajovanyrn
inforrnacírn a jakozto garant práva na spravedlivy proces nahradil aktivitu stezovatele, kterou
tento vzhledem ke znèni § 22 odst. 3 cit. zák. nernûze vyvinout, a prezkoumal relevanci
utajovanych informad ze vsech hledisek, které se vzhledem k povaze veci jeví byt dùleàiryrni.

ze

[9]
Stèzovatel namítá,
správní orgány svyrn postupem, kdy mu neurnoznily seznámení
se s podklady a vyjádîení k nim, porusily § 36 odst. 3 správního rádu. Stèzovatel vsak sám vyuàil
postup podle § 38 odst. 1 správního rádu a zjistil, ze spis není veden zpúsobern podle § 17
správního rádu, Zástupci stézovatele byly predloàeny pouze listiny patríd pravdèpodobnè
do spisu rykajícího se úcastníka rízení, kdy tyto postrádaly rádné oznaéení ve smyslu § 11 odst. 1
vyhlásky
259 /2012 Sb., nebot' kazdá jednotlivá strana nebyla opa trena císlern jednadm.
Zástupci stèàovatele byly pfedlozeny listiny bez obálky spisu a soupisu vsech svych soucástí
vcetné pfíloh s urcením data, kdy byly do spisu vlozerry. Stezovatel tak nemá predstavu
o tom, jaké vsechny listiny ministerstvo vnitra k jeho zádcsti shrornázdilo. Obsahem spisu
die zjistení stezovatele není ani písemná zádost ministerstva vnitra, na jejírnz základé mela
byt vyzádána stanoviska Policie CR a zpravodajskych sluzeb, a stèzovatel má proto pochybnosti,

c.
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jestli byla vûbec vy zádána,
[10]
Zalovanf ve vvjádreni ke kasacní stiznosti poukázal na nález Ústavního soudu ze dne
11.10.2016, sp. zn. Pl. ÚS 5/16, v nèrnz byla posuzována ústavnost § 22 odst. 3 zákona
o státním obcanství se závèrern, ze se jedná o ustanovení ústavnè konformní. Ztotofoil
se tak s napadenyrn usnesením Mèstského soudu v Praze, ze pokud je v souladu s ústavním
porádkem stav, kdy správní orgán nemusí rozhodnutí odúvodúovat a správní spis ani neobsahuje

stanovisko policie a zpravodajskych sluzeb, nemá správní soud co pre7.koumávat.
II. Dûvod pfedlozenl veci Ústavnímu soudu
[11]
Ze shora popsanych skutkovych okolností projednávané veci je zrejmé, ze stèzovateli byla
zamítnuta zádost o udèlení státního obèansrví podle § 11 a § 22 odst. 3 zákona o státním
obèanství proto, ze ministerstvo vnitra na základè ne~ativních stanovisek bezpecnostních sluzeb
dospèlo k závèru, ze stèzovatel ohrozuje bezpeénost Ceské republiky. Uvedené rozhodnutí nelze
die platné právní úpravy soudnè prezkoumat.
[12]
Nejvyssí správní soud pri predbèànèrn projednání veci nejprve zváèil, zda ustanovení § 26
zákona o státním obèansrví, které je povinen V konkrétní veci aplikovat, nelze V daném pripadè
vylozit ústavné konformním zpúsobern tak, aby stèzovatel nebyl zkrácen na svych právech,
zejména na právu na spravedlivy proces a právu nebyt diskriminován. Vzhledem k nernoznosti
takového vykladu dospél Nejvyssí správní soud k závéru, ze ustanovení § 26 zákona o státním
obèansrvi je V rozporu s ústavním porádkem Ceské republiky, konkrétné s principem
materiálního právního státu podle cl. 1 odst. 1 Ústavy, s principem zákazu diskriminace die cl. 1,
cl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen ,,Listina'') a s právem na pristup k soudu
dle cl. 36 odst. 1 a 2 Listiny. Nejvyssí správní soud proto podává ve smyslu § 64 odst. 3 zákona
c. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu návrh na zrusení ustanovení § 26 zákona o státním obcanství,
které vyluèuje soudní prezkum rozhodnutí o neudèlení státního obèanství z dûvodu ohrození
bezpeénosti státu.
III. Relevantní právní úprava
[13]
Padie cl. 12 odst. 1 Ústavy Ceské republiky [J1jabjvá11í a pozbjvání stát11ího obtanství Ceské
rep11bliíry stanoui zákon.
[14]
Podle § 12 zákona o státním obèanstvi [J1ja 11déle11í státuiho obtaJ1stvf éeské rep11bliíry neu!
práus! nárok.
[15]
Podle § 13 odst. 2 uvedeného zákona [s]tát11í obéa11ství éeské rep11bliíry 11elze udélit zadate/i,
kterj ohroz¡!Je bezpeé11ost stáu), jeho snrcbooanost a 1ízem11f celistvost, demokratické záklar!J, zjvo(y, zdraví, uebo
mqjetkové bodnoty.
[16]
Podle § 22 odst. 3 zákona o státním obèanství [k} zádosti o l{{/f/mí státnibo obtcmství éeské
republiíry, ktero11 poda/ zaclatel starfí 15 let, si ministerstuo 1!Jzáclá stanooisèa Policie éeské rep11bliíry
a zpravoclajskjch s!Hzcb éeské rep11bliíry; tato stauouislea se 11cstáva¡ï so11tástí spis«, pokucl obsabsi! 11ta¡ovaJ1é
iiformace. V pfípaclé, zc v rize11í '!J')rle na záklaclé stanooisea Palide Ceské rep11bliíry nebo zpravoclajské sluzl¿y,
které obsahl!J°C uta¡ova11é infonnace, najeuo, ze zaclatel ohrOZf!JC bezpeénost státn, ¡cho sorchouanost a územní
ce/istvost, clemokratické záklacfy, zjvory, zdraví, nebo ma¡etkové hoclnory, v odûiodnën! rozhod1111tí se pouze utede,
ze k zamítn11tí záclosti e/ofio z dûiod« ohrození bezpetnosti stát«.
[17]

Podle § 26 zákona o státním obcanství je rozhodnutí o zamítnutí zádosti o udèlení
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státního obèansrví Ceské republiky podle § 22 odst. 3 vvlouceno z prezkoumání soudem.
[18]
Padie cl. 36 odst. 1 Lis tiny se [k]azdj (. . .) milze domábat slanovet!}m post11pem svého práua
mzcívis/ého a nestranného s011d11 a ve sta11ove1!Jch piipadech u jiného orgcí11u. Podle druhého odstavce
tohoto ustanovení [k}do lvrdí, ze f?yl na stjch právech zkráce11 rozhodmttim orgcím, vel'ejné sprá'!Y, milze
se obrátit na soud, af?y pl'ezkomna/ záko1111ost takového rozhodnutí, nestanooi-Ii zákon ;ïnak. Z praiomoc: soud«
vfak nesmi l!}t rylouce110 plezko11mávcíní rozhodt111tí ryka;icích se zák/ad11ích práu a svobod pod/e Lis!ù!J.
If

[191
Podle cl. 12 Evropské úmluvy o státním obèansrvi kaz.c!ß sm/11v11i stcít zajistí, ary roz.hod1111tí
o 11arytí, zachování, pozl¿ytí, opétov11ém 11arytí nebo ovéfe11í jeho státuibo obta11Jlvi rylo moz110 sprcív11é uebo
sondu« pí-ezko11mat pod/e jeho unitrostátnlbo práua.
IV. Odúvodnéní návrhu
[20]
Nejvysàí správní soud dospèl k závéru, ze zde neexistuje legitimní dûvod pro vylouèení
rozhodnutí o neudèlení státního obéanství podle § 22 odst. 3 zákona o státním obèanstvi
ze soudního prezkumu a to hned z nèkolika dúvodû.
[21]
Nejvyssí správní soud si je vèdorn skutecnosti, ze neudèleni obòanství Ceské republiky
zadateli neporusuje zádné základní právo zaruèené Ústavou. V prípadech, kdy státoobòansky
vztah nevzniká ex lege (ze zákona), ale na základè rozhodnutí piíslusného orgánu státu, má stát
nezadatelné právo rozhodnout, zda urcité osobè obèanstvi udèlí, a pokud tak neuéiní, neporusuje
tim zádné právo zaruéené Ústavou Ceské republiky, ústavními zákony ani mezinárodní smlouvou
ve smyslu cl. 10 Ústavy Ceské republiky. Takovy postup není rozporny anis Evropskou úmluvou
o státním obèanství (srov. usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV ÚS 586/99 ze dne 8.3.2000,
obdobnè rovnez usnesení sp. zn. II. ÚS 624/06 ze dne 17.5.2007; obè dostupná
na http://nalus.usoud.cz). Rovnèz ani Úmluva o ochranè lidskych práv a základních svobod
nezakládá zadateli právní nárok na udèlení státního obèanství (srov. napf. rozsudek Evropského
soudu pro lidská práva ze dne 12. 1. 1999 ve veci Karassev proti Finsku).
[22]
Udèlování státního obèanství v Ceské republice je zalozeno na správním uvazení
ministerstva vnitra (§ 13 zákona o státním obèanství). Obvyklá praxe správního argánu, ktery
a udèlení státního obcanství rozhodoval, nebyla zalozena na presnè definovanych kritériích
pro udèlení a správní orgán vycházel zpravidla z taha, ze pokud múze státní obèanstvi udèlit,
rozhodnè tak ucinit nemusí, pricem7. jakákaliv úvaha V tamto srnèru byla ry7.í diskrecí. Tento
princip by! v podstatè respektaván jak obecnyrni saudy rozhodujícírni a falobách proti
rozhodnutírn správních orgánú v civilním Hzení do konce roku 2002 (napf. rozsudek Vrchníha
soudu v Praze c. j. 6 A 77 /99 - 8), tak saudem Ústav1úm (usnesení sp. zn. IV. ÚS 586/99).
Se vznikem správního soudnictví byl ovsern tento názor prekonán saudní judikaturou, ze které
se jeví vhodnyrn citovat pfedevsim rozsudek Nejvyssího správníha soudu c. j. 2 As 31/2005 - 78,
die kterého naapak musí byt Hzení a udélení státního obòanství ovládáno principy pfimèrenosti,
pfezkoumatelnosti a nesmí byt zatízené svévalí. Judikatura Nejvyssího správníha saudu
V podstatè
dospèla k závéru, ze slava o absolutní diskreci jsau V právním state
neudrzitelná. Nejvyssí správní soud odkazuje na rozsudek ètvrtého senátu ze dne 28.2.2007,
c. j. 4 As 75/2006 - 52, die kterého je správní uvázeni vzdy limitováno principy vyplyvajícími
z ústavníha parádku CR. Z nich Ize vyvadit, ze i tam, kde vydání rozhodnutí závisí toliko
na uvázení správního orgánu, je tento orgán omezen zákazem libovùle a pfíkazem rozhodovat
v obdobnych vècech obdobnè a ve stejnych vècech stejnè (rûznost rozhodování ve stejnych
ci obdobnych vécech mûze byt právé projevem ústavné reprobované libovúle). V téta souvislosti
je na miste poukázat i na Doporuèení Vyboru ministrû Rady Evropy c. (80) 2 tykající se vykonu
správního uvázeni správními orgány, které upravuje fadu pozadavkú na vykon správníha uvázení
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(zákaz sledovat jini úèel nez ten, pro ktery byla diskrecní pravomoc stanovena: objektivnost
a nestrannost, rovnost a zákaz diskriminace, proporcionalita mezi negativními dopady rozhodnutí
na práva a svobody a zájmy jinych osob a zejména princip legitimního oéekávání).
[23]
Ohlednè moznosti prezkumu rozhodnutí o neudèlení státního obcanství se judikatura
Nejvyssiho správního soudu vyvíjela. Rozsíreni senát Nejvyssího správního soudu sjednotil
usnesením ze dne 23.3.2005, c. j. 6 A 25/2002 - 42, do té doby nejednotnou rozhodovací praxi
SV)1Ch senátú a pripustil, ze rozhodování o udèlení státního obèanství se doryká verejnych
subjektivních práv, a proto múze byt pfezkoumáno soudy ve správním soudnictví. Toto usnesení
také vylouéilo (z dúvodû uvedenych jiz vyse), ze by v moderním právním státè mohlo existovat
néjaké absolutní volné správní uváàení. Rozsíieny senát uvedl, ze Ministerstvo vnitra není vedeno
zcela volnou úvahou a udèlení státního obcanství není projevem neomezené státní suverenity
a nedèje se ve sfére absolutního správního uvázení. Padie závéru rozsíîeného senátu je ,,[s]práv11í
"vázmí... v prvé fade vzrjy limitová110 prù1czpy 1¿yp!jvající111i z tlstauniho pofádku éeské rep11blikçy; z 11ich
Ize l!JIVOdit, ze i tam, kde 1!Jdá11í rozhod11!(fÍ závisí toliko na /(/)(Jzení správ11ího orgá1111, je tento orgán omeze11
zákazem libov11/e, plíkazem rosbodoua: v obdobnycb »êcecl) obdob11f a ve stf!j,!ßdJ tëœcb stej11f. .. tj. principem
rouuosti, zákazem rliskriminace, plíkazem zachovávat lidsko11 dñstojnost, jakoz i pooinnost! 1!JS!ov11f 11vést, jaká
kritéria v ráma své úval.y pouzj/, jaké dûkazní prostfedkçy si opatii], jaké rlttkazy prouedl, a Jak je bodnotil,
a k jakjm sk11tko1jm a práv11ím závfn,m dospé]. .. Správ11í souri samozl1:jmf 11eplezko111nává pouze z11euz!tí
spráuuibo 11váze11í ci piekroée11í jeho mez!... ,!ßbrz i to, zda líze11í pfedcházející 1!Jdá11í 11apade11ého rozhod11utí
probfhlo /} souladu se zákonem, tj. zda V nfm byia respeetouána vfech11a processi práua zalobce. "

[24]
Na toto usnesení rozsíieného senátu Nejvyésiho správního soudu pak navázal rozsudek
"obyòejného" senátu v téze veci ze dne 20.7.2006, c. j. 6 A 25/2002 - 59, v nemz soud
jiz pristoupil k vècnému prezkumu rozhodnutí o neudèlení státního obéanství CR a shledal
je nezákonnyrn z dúvodu porusení principu legitimního ocekávání zadatele, jenz spini! zákonné
podmínky pro udèlení státního obèanství, byl mu udèlen závazny pfíslib udèlení státního
obcansrví, jestlize predlozí doklad o tom, ze se vyvázal ze svého dosavadního státního obéanství,
a presto mu posléze obèanstvi udèleno nebylo.
[25]
Ideovè pak na V)1Se zrnínèné usnesení rozsíieného senátu navázal rozsudek ze dne
4. 5. 2006, c. j. 2 As 31/2005 - 78. V nèrn Nejvyssí správní soud vyresil otázku, co vlastnè z cl. 12
odst. 1 Ústavy vyplyvá pro zadatele o státní obcansrví, tak, ze na jeho udèlení není sice právní
nárok (takze zadatel splnivsi vsechny zákonem stanovené podmínky se nernúze automaticky
domaci vûéi státu toho, aby mu státní obéanstvi bylo udèleno), je na ne ale subjektivní právo
(takàe cizinec múze o státní obèanství pozádat a o téta zádosti musí byt Ministerstvem vnitra
rozhodnuto s vylouéenim libovúle, diskriminace a dalsích nectností zapovèzenych orgánu verejné
moci demokratického právního státu). Navíc zde soud oznacil onen V)1Cet podmínek vyslovnè
uvedenych v zákoné c. 40/1993 Sb., o nabyvání a pozbyvání státního obéanství, za taxativní
a vylouéil tak, ze by si k tèmto podmínkám mohlo ministerstvo vnitra "pfimyslet" nové, byt'
by to bylo ve "státním zájmu". Právè vstiícnost téchto rozhodnutí k právúm zadatelù o státní
obòansrvi CR a také jistá subtilnost rozdílu mezi právním nárokem a subjektivním právem se staly
dúvody pro obtiznou vstrebatelnost judikatury Nejvyssího správního soudu V otázce státního
obèanství ze strany ministerstva vnitra i pohnutkou pro nekteré V)1Se zmínené snahy o legislativní
zmenu zákonné, ba i ústavní úpravy téta problematiky (v podrobnostech viz Komentár k zákonu
c. 186/2013 Sb., o státním obcanství, systém ASPI).
[26]
Kompetencní vyluka soudního prezkumu podle § 26 zákona o státním obcanství se jeví
jako neprijatelná a V rozporu se vsemi dosavadními dosazenymi standardy právní jistoty,
ze postup státu, kter)rm rozhoduje o priznání nejV)1Zl1amnejsího statusového práva, je V nekterych
prípadech postaven zcela mimo soudní prezkum. Zákonodárce se V téta otázce V podstate snazí
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o legalizaci úplné svévole. Za nepiijatelné je treba povazovat predevsírn to,
jakékoliv zneuziti
této procedury je soudem neidentifikovatelné. Jakkoliv je obecná potreba uchránit nèkterè
informace pred prístupem osob, kterych se t)'rkají, obecnè akceptovatelná, tak zvolenv zpúsob
je zjevnè nepiirnèfeny s ohledem na dosazeny úéel, Platné procesní právo zná nástroje,
jak uchránit tyto informace pied úèastníky soudního rizení, a to dokonce V Hzení o statusu rnéné
vyznamném (bezpeénostní provèrka) a typovè na tyto informace bohatsí (Kucera, V., Státní
obéanství, komentár, Linde Praha, 2006).
[27]
Jak jiz bylo uvedeno, Nejvyssí správní soud si je vèdorn skuteénosti, ze na státní obcanství
neexistuje právní nárok (§ 12 zákona o státním obèanstvi), a ze zde neexistuje ústavnè zaruéené
právo na získání obéansrví. Presto povaèuje ustanovení § 26 zákona o státním obèanství
za protiústavní a to pro porusení základních principú právního státu, zejména zákazu svévole
pri rozhodování správních orgánú, zákazu diskriminace a práva na pfísrup k soudu.
[28]
Krome toho, dúsledkern neudèlení státního obèanstvi je také druhotné dotcení ústavnè
zaruèenych práv neúspèsnvch zadatelu. Dotèeno je napr. aktivní a pasivní volební právo, rozsah
sdruzovací svobody, ci právo na pfístup k volenym a jinyrn verejnyrn funkcím. Nejvyssi správní
soud pfipomíná, ze Ústavní soud nálezem ze dne 9. 12. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 26/07, zrusil
vylouèení soudního prezkumu u rozhodnutí o správním vyhostèní cizince, ktery se neopr~vnene
zdrzoval na území Ceské republiky nebo V tranzitním prostoru mezinárodního letistè. Ustavní
soud konstatoval, ze ,,ackoliv s11bjektiv11í ústavnf zarucené právo âzù1cit 11a pol:ryt 11a území éeské rep11blikjy
11eexish!)e, Listina (. . .) cizincûm nepoc!¿yb11é zarucuje práua, která mohou l?Jt 1!)lhoftf11ím dotiena:" Jako dalsí
pfiklad, kdy Ústavní soud zrusil soudní vyluku pro druhotné dotèeni základních práv, Ize zmínit
nález ze dne 12.7.2001, sp. zn. Pl. ÚS. 11 /2000, jímz Ústavní soud zrusil soudní vyluku
v prípade rozhodnutí, opatrení a jinych úkonû Bezpecnostní inforrnacni sluzby podle zákona
c. 148/1998 Sb., o ochranè utajovanych skutecnosti. Ústavní soud shledal, ze protiústavnost byla
zalozcna V prvé rade na tom, ze se dané úkony projevovaly V konecnérn dúsledku V moznérn
dotóení práva na svobodnou volbu povolání, procez nesmèly byt ze soudního prezkumu
vylouceny.

[29]
U obou uvedenych nálezû se jednalo o zrusení ryluky soudního prezkurnu
pro mozne nepnmé, resp. druhotné, dotéení základního práva. Nejvyssi správní soud
má za to, ze u vyloucení soudního prezkurnu rozhodnutí o neudèleni státního obèanství
jde o obdobnv pfípad, kdyz jeho neudèlením mohou byt (druhotnè) dotéena základní práva
zadatele, at' jiz jde o právo nebyt diskriminován, aktivní a pasivní volební právo, rozsah
sdruzovací svobody, právo na prísrup k volenyrn a jinym veîejnyrn funkcírn, apod. Jiz na základè
uvedeného by bylo Ize shledat § 26 zákona o státnim obèansrví, tedy vyloucení soudního
prezkumu rozhodnutí o neudèlení státního obcanství pro ohrození bezpeénosti státu,
za protiústavní s ohledern na znèní cl. 36 odst. 1, 2. Listiny, die kterého nelze vyloucit soudní
pfezkum rozhodnutí tykajících se základních práv a svobod podle Listiny.
[30]
Pokud by Ústavní soud neshledal porusení cl. 36 odst. 1, 2 i11Jìne Listiny, Nejvyss] správní
soud dále uvádí, ze uvedené ustanovení je v rozporu také s cl. 1 odst. 1 Ústavy a cl. 1 a 3 odst. 1
Listiny. Nejvyssí správní soud je tobo názoru, ze podmínky pro udèlení státního obcanství musí
byt v souladu se zásadami právního statu, zejména ze musí byt nediskriminující a nesmí vyvolávat
nedúvèru zadatelú V postup správních orgánu, krery není elle stávající právní úpravy rnozno
jakkoli prezkoumat nezávislyrn a nestrannyrn orgánem, a nelze tak vylouéit jejich svévoli. Nejvyssí
správní soud se domnívá, ze bez umoznèni soudního prezkumu rozhodnutí podle § 22 odst. 3
zákona o státním obèanstvi nelze svévoli rozhodujících správních orgánu jakkoli vylouéit,
[31]

Podle cl.
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aby rozhodnutí o nabytí, zachování, pozbytí, opètovnérn nabytí nebo ovèfení jeho státního
obèanství bylo mazno správné nebo soudné prezkoumat poc:11e jeho vnitrostátního práva,
coz sice soucasná právní úprava forrnálnè umozriuje, kdyz je proti rozhcdnutí o neudèlení
státního obéansrví pro ohrození bezpecnosti státu mazné podat rozklad, o kterém rozhoduje

minis tr vnitra, nicrnénè fakticky je tato rnoznost velice ornczcna, jak bucle uvedcno níze.
[32)
Moznost obrátit se na soud samozrejrnè není absolutní. Muze byt omezena, ale jenom
pîípadè, pokud toto omezení sleduje legitimní cil a je pfirnéfené. Nejvyàáí správní soud
má za to, ze § 26 zákona o státním obèanstvi predstavuje krak zpátky, pokud jde o právo
na pfistup k soudu, nebot' se dc Jacto jedná o prezkum tim sarnym orgánem, ktery napadené
rozhodnutí vydal, jenz navíc není nezávislyrn a nestrannyrn orgánem. Nejvyàsi správní soud také
nijak nezpochybñuje nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 5/16, die nejz prevazuje zájem
na ochranè bezpeénosti Ceské republiky nad zájmen neúspèsného zadatele o státní obéansrví
na seznámení se s dúvody zamítavého rozhodnutí, jsou-li dány urajovanymi skutecnostmi,
die nichz zadatel mûze predstavovat bezpeénostní riziko.
V

[33]
Jak jiz bylo uvedeno, Nejvyâsí správní soud nezpochybnuje vysledek tcstu proporcionality
ve vztahu k odúvodnèní negativního rozhodnutí podle § 22 odst. 3 zákona o státním obéanství,
avsak omezení soudního prezkumu s abledern na mazné ohrození bezpecnosti státu je nejen
neproporcionální, nebot' zde neexistuje zádn)r racionální dûvod, proc by soud uvedené
rozhodnutí nemohl prezkoumat, ale jedná se rovnèz o úpravu vyrvárejicí nedúvodnou nerovnost
mezi cizinci zádajídmi o státní obèansrví.
[34)
Neúspèsny zadatel podle § 22 odst. 3 zákona o státním obcanství je znevyhodnèn oproti
ostatním neúspèsnym zadatelum jiz ve vztahu k podání rádnèho opravného prostredku, nebot'
mu nejsou sdèleny dùvody, proti nirnz rnúze brojit. Proti takovému rozhodnutí pak nernúze podat
zalobu ke správnímu soudu. Vsechna ostatní negativní rozhodnutí, která obsahují rádné
odúvodnèní a u nichz neúspèsny zadatel má V rozkladovém rízení garantována vsechna procesní
práva, naopak soudnímu prezkumu podléhají. Padie Nejvyssího správního soudu je tento postup
v rozporu jak se zákazem diskriminace, tak is clánkem 12 Evropské úrnluvy o státním obèanstvi.
Zákonodárce totiz bez relevantních dúvodú vytvofil dvé skupiny neúspèsnych zadatelu, z nichz
jedna zná dûvody negativního rozhodnutí, proti nirnz mûze uplatnit jak rádny opravny
prostîedek, tak i následny soudní prezkum, kdeàto druhá obdrzí negativní rozhodnutí
bez uvedení jakychkoli dûvodú pouze s citad ust. § 22 odst. 3 zákona o státním obcanstvi,
má velice omezenou rnoznost brojit proti takovému rozhodnutí rádnym opravnyrn prostîedkern
a je u ní vyloucena moznost nechat postup správního orgánu prezkournat nezávislym
a nestrannyrn soudem. Nejvyssí správní soud zde nenachází jediny legirirnní a racionální dûvod
pro uvedenou diferenciaci zadatelu a pro vyloucení soudního prezkurnu rozhodnutí vydanych
podle § 22 odst. 3 zákona o státním obcansrvi. Bezpeénost státu zde die zdejsího soudu nehraje
zádnou zásadní roli, nebot' i V soudním rízení existují moznosti, jak uréité informace pred
úcastníkern rízení utajit. Inspiraci Ize hledat u obdobné úpravy v zákonè c. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizincú na území Ceské republiky, nebo v zákonè
412/2005 Sb. o ochranè
utajovanych informad a o bezpeènostní zpúsobilosti

c.

[35)
Zákon o pobytu cizincú obsahuje v § 169m odst. 3 úpravu vesmès totoznou s § 22 odst. 3
zákona o státním obéansrví, kdyz stanoví, ze [v]yjde-li v íize11í 11a základé i11Jom1ace uebo stauouistea
politie uebo zpravodajské s!Hzry Ceské rep11bliK9', které JSOfl Ntajova11011 ùiformací, 11q/evo,
cizinec ohroz,je
bezpeb1ost stát», jeho sorcbouauost, tÍzem11í ceùstoost, demokratické záklacfy, zjvo!)1 uebo zdraví osob, nebo
vede-Ii tato ùiformacc uebo toto sta11ovisko k d/11;or/11én111 podezlc11í, ~e ry cizi11ec mol)! pi"'i svém pobyt« 11a !Ízemí
ryto hod11o(y ohrozit, v informac: o d11vodech 11c11déle11í dlonbodobil» víza nebo v od11vod11é11í ro:(/1od1111tí pod/e
to/Joto ;z_áko11a se po11ze 111Jede, z..e rh,vodem 11C11déle11í víza nebo ro:(j;od1111tíje ohroz..e11í bezpcCnosti stát11. Pok11d

ze
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je spráun! orgá11 V iize11í pod/e tohoto záko11a povi11e11 posoudi: pl'ùnéfe11ost dopadit rozhod11utí, V odlmod11é11í
rozhodmrtí pod/e vé91 prun! 11avíc uoede irvaly, kte,jmi se pi'i bodnoceni p!iméfenosti dopad/t rozhodnuti, zejmé11a
ve vztahu k obsabtt stauooiska, fidi!,· obsah stanoviska ¡;Jak v od11vod11é11í neuuádi. Podle § 169m odst. 1
uvedeného zákona se písemnosti nebo záznamy, které obsahují utajované informace, uchovávají,
obdobnè jako V rízení o udèleni státního obéansrví, oddèlenè mimo spis a nestávají se jeho
souèástí. Soudní prezkum takového rozhodnutí vsak vylouéen není, jak to plyne mj. z § 172
odst. 9 zákona o pobyru cizincû, Ackoli se tedy v rízení rovnèz vyskytují utajované informace
o moznérn ohrozeni bezpecnosti Ceské republiky zadatelem, zákonodárce tady nestanovil postup,
kteryrn by mu zcela odeprel právo na pristup k soudu, ale stanavi! prijatelná omezení jeho
. procesních práv.
[36]
Zákon c. 412/2005 Sb., o ochranè utajovanych informad a o bezpeénostní zpùsobilosti
(dále jen ,,zákon c. 412/2005 Sb.") upravuje mimo jiné tzv. bezpeènostní Hzení, ve kterém
se rozhoduje o vydáni /zruàeni osvèdéení fyzické osoby, jestli mûze mit prístup k utajované
informaci. K tomu se váze i podmínka bezpeénostní zpúsobilosti, kterou splñuje osaba,
u níz není zjistèno bezpeènostní riziko, piièernz zákon v § 14 upravuje vyèet téchto r:izik. Zákon
zárovefi obsahuje zvlástní úpravu odùvodnováni rozhodnutí (§ 122 odst. 3) a úpravu, ze úéastník
Hzení a jeho zástupce nemají právo nahlízet do té éásti bezpeénostního svazku (§ 124), která
obsahuje utajovanou informaci (§ 89 odst. 7 zákona). Soudní prezkurn rozhodnutí
vycházejídch z utajovanych informad zde vsak rovnèz není vylouéen. Zákon navíc obecnè
nevyluéuje dokazování ani ohlednè obsahu utajovanych informad, ale pokud to není mazné,
obsahuje pro úcely soudního rízení zvlástni úpravu oddèlení èásti spisu (§ 133 odst. 3 zákona
c. 412/2005 Sb.).
[37]
V téta souvislosti Ize plné poukázat na rozsudek Nejvyssiho správního soudu ze dne
25. 11. 2011, c. j. 7 As 31/2011 - 101, v nèrnz tento soud uvedl, ze si je vèdorn toho,
ze V bezpeènostním rízení je ,,mt/110 nqjít rovnouábu mezi dvéma legitimními, avfak navzt!Jem
protichud,rymi zt!Jmy. Na jed11é stra11é zcjjmcm na zqjiiténí spraoedlaëbo procesu pro tobo, jehoz bczpeénost11í
zpltsobilostje zkoumána, a na dmhé strani zcjjmem na utqjení irformac! potfeb1!ßch k ochranë velejného zt!Jm11.
Této rounouáby vfak v zád11ém pNpadé mlze dosáhnout, pokud nebude zqjifténa útitmá soadni, a tec!J
na exekutivé nezávislá a ve sporu mezi irtastníkem fizení a exeeutiion nestranná kontrola relevance itiformaci,
na základé nichzje v bezpeùwst11ím i'íze11í rozhodováno. Protoze mezi obéma proticMdr!ßmi legitim11ími zt!Jmy
je n11h10 nqjít rounouáhu, musí mít soud v rámci soudnibo prezkumu pfistup ke vfem informacím, na základé
11ichz ~lo rorbodnuto v bezpeù1ostnim fizeni. [en tak mltze l?ßt zqjifténa iréinná soudni kontrola. S 011dje zde
ve zryíené míf-e nezpfi ,,bézném" sotidnon fíze11í, v némz !Íéast11ík má k diJpozici st'!Jné i11/ormace Jako souci,
garem/em práua na Jpravedlù¿j proces, coz 1!J'zaduje i zryíenou aktivi//1 soudu v11li postttpu vef'!Jné Jprá'!)'.
Za spl11é11í tëclno podmínek pak m11ze 1!ß pfíst11p k ùiformacím v 11CZ~h!ßch pfípadech odepie» 1Í[ast11íkûm
fízmí l'i dalfím 11a 1"íze11í participt!JÏCÍm osobám (zástupc11111 1Íéast11iktt, ZfÍéast11h!ßm osobám q/). Ostat11é právé
proto mq;f také so11dci pod/e 11st. § 58 odst. 1 pism. e) a odst. 2 zâko11a o ochra11é 11tqjovaJ!ßch ùiformací plístup
k 11tqjovaJ!ßm ùiformacím vfech stuplùt 11tqjmí bezplat11ého osvédtení ode dm jmenovâ11í do j,mkce po dob11 j'!Jího
ryko1111 a v rozsahu nez~t11ém pro }l!JÏ rykon. S 011d11í kontrola, které 11em11ze l?ßt za zâd,!ßch okolností odeplen
plís!!p k ùiformacím releva11tním pro rysledek bezpet11ost11ího i'íze11í, tak mûze v mífe jefté dostal11jící zq¡ïstit
1!Jlo11te11í libovûle II zpravodqjskjch sl11zeb a Nârod11í bezpetnost11í 1ífad pri zachová11í 11tqje11í té mz~tné éásti
ùyòrmad releva11t11ích pro bezpe61ost11í Nze11í,j~jichzposl:çyt1111/Í 1íl'ast11ík11m fízení ry ~lo V rozpom S Vell!J.1!)111
zcjjmem 11a j'!Jich Ntqjení. Nemél-li ry vfak so11d k takorym ùyòrmacím pfistup, o 1íi'i1111ou so11dní ko11trolu
ry se 11ejed11alo, coz ~ rylo 1/t(IIIO povazovat za protùístavní stav (viz také arg11me11taci V rozS!ldk11 Ne/1!Jffího
správ11ího soudu ze dm 3.3.2011, é.j 7 As 39/2010- 64). Souri ry totiz ryl v takovém plípadé ve skutkové
roviné ,,slepf: musei ~ se spole/mout pouze na správ11ost názoru zpravodqjskych sluzeb a prezkoumával
~y pouze procesní námitl:çy. Exekutiva má tec!J právo za 11râ/fch okolností tomu, kdo je podrobován bczpcé!1ostní
provércc, l!)j/imeéné nefíci, z jakych ko11krétních skutkorych dûvodtt ne~/ shledán bezpetnostné zpûsobi!ßm.
Je vfak vzrfy povùma, chce-li, a~ její rozhodnutí obstálo pi'i soudní kontrolc, umoznit v plném rozsah11, terfy
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Z!)mét1a ve sk11tkové rovi11é, plezk11m téchto d11vod11 soudem. Toho ne Ize dosáhnontß11ak, nez ze it1Jormace, o t1éz
se rozhod11utí v bezpet11ost11ím i'íze11i opirá, mns! l¿jt souiást! spis« Národnibo bezpel11ost11ího IÍladu, spol« s 11ím
musi /¿ji poskyt1111!J soud« v ráma plezk11m11 a soud z úi'ed11í pomnnosïi, i nad rdmec zalob11ích námilek,
plezkoumá releuauci téch ùiformaci, Jez 1ítast11ikovi i'ízení uel?y!J zplíst11p11él!Y a ve vztahu k nimz
ji' 11111 z11emoz11é110, li pli11~jme11fím zásad11é omeze110, právo na/niia] )o/ïch nezáko1111os!, véc11011 uespráunost nebo
releuami pro rizení. "
[38]
Obdobné ostatnè na vèc nahlízel Nejvyssí správní soud v rozsudku ze dne 15.7.2010,
c. j. 9 As 9/2010 - 94. V tomto pripadè soud prislusné skutkové podklady me! k dispozici, nebot'
byly souéástí spisu, a proto je mahl vècnè prezkoumat a uvést k nirn mimo jiné.: ,,Zpráva o irjsledku
feti'e11í zpravodajské sl11zJry zaloz_C11á 11a é. list« 77 obsah,!)e zcela ko11krét11i, 11celC11é, podrob11é iiformace rykq¡fcí
se chouán! a zp11sob11 zj.vota stezova!ele, které /) l!JIIÍ projednáoan» veci l/1llOZ,IÍlljí plezko11111at releuauci
pledmell!ßch zjifte11í ve vztah11 k bezpeèí1ost11í spoleh/ivosti stezovate/e. (. . .) Cbouáui stezovate/e je dostateèí1e
podrobuë a pl'esvldûve popsáno ve irjsledné zpráve zpravodq¡.ské sl11zqy a die 11ázom kasé11ího sottdu
má nepocl!Jlbne vliv 11a jeho dl1veryhod11osl a tm,ze ouhuni: jeho scbopnost utq¡"ovat ùiformace." Jak je z ci tace
patrné, soud do odûvodnèní svého rozsudku neuvedl, o jaké konkrétní informace se jedná, nebot'
me! za to, ze V dané veci nad právem úéastníka se s nimi seznárnit, aby se k nim mahl vyjádrit,
prevaàuje zájem na jejich utajení. Dále to pro soudní prezkum znamená, ze ve vztahu
k informacím, jez nejsou úéastníku rízení zpfístupnény, neplatí,
se tento zásadnè drzí pouze
v mezích zalobních bodú. Ustanovení § 75 odst. 1 s. r. s. je proto v daném piipadé nepouàitelné,
nebot' jeho aplikací by doslo k faktickému odepreni soudní ochrany. Úcastník rízení nernúze
efektivnè namítat nezákonnost urèitych zjistèní, nevi-li ani, co je jejich obsahem. V téta specifické
situaci to naopak musí byt soud, ktery ,,supluje" aktivitu úcastníka rízení a prezkoumá relevanci
utajovanych informad ze vsech hledisek, která se vzhledem k povaze veci jeví dulezitymi.

ze

[39]
Nejvyssi správní soud má za to, i s ohledem na shora popsané právní úpravy, v nichz
se rovnèz projednávají utajované informace, 7.e zde není legitimní dûvod pro vylouèení soudního
prezkumu rozhodnutí podle § 22 odst. 3 zákona o státním obòansrví. Lze pochopitelnè
namítnout, ze s rnozností soudního prezkumu rnûze byt ochrana utajovanych informad snízena,
kdyz se s ni.mi. bucle moci seznárnit více osob. Nicménè, jak jiz bylo uvedeno, v souladu s § 58
odst. 1 písm. e), ve spojení s § 2 zákona c. 412/2005 Sb., mají soudci v nezbytném rozsahu
pfistup k utajovanyrn informacím vsech srupàú utajení. Jak dokazuje zákon c. 412/2005 Sb., nebo
zákon o pobytu cizincû, zákonodárce je (i pod tlakem judikatury) schopen prijmout právní úpravu
tak, aby byly jednotlivé zájmy vyvázeny, véetnè ochrany utajovanych informad.
[40]
Logi.kou, která vedla navrhovatele napadené právní úpravy k vylouéení soudního
prezkurnu, byla také skuteénost, ze pokud nejsou dûvody zamítnutí zádcsti V rozhodnutí uvedeny
a je to povazováno za legitimní, pak není co soudem prezkournávar. Zohlednèni bezpeènostního
rizi.ka není vsak V rízení o udèlení státního obcanstvi niéim novyrn. Povi.nnost posoudit zádost
o udèlení státního obéanství melo ministerstvo jiz za úéinnosti predchozi právní úpravy podle
§ 10 odst. 3 zákona c. 40/1993 Sb., o nabyváni a pozbyvání státního obéansrví, ktery byl zrusen
k 1. 1. 2014 právè zákonem o státním obèanství, Ani. podle piedchozí právní úpravy se informace
bezpecnostních sluzeb podléhající utajení nestávaly souéástí státoobéanskèho spisu a úéastník
rízení se s 11.Ín1.Í nemei moznost seznámit, Jiz v té dobé, kdy nebyl soudní prezkum uvedenych
rozhodnutí zákonem vylouèen, byl pfísrup ministerstva takovy, ze uvedená rozhodnutí
odúvodriovalo pouze rninirnálnè a soudûm utajované skuteénosti nepredkládalo, tudíz soudy
nernèly k dispozici vsechny dostupné podklady. Uvedeny postup rninisterstva vsak správními
soudy nebyl tolerován a napr. Méstsky soud v Praze v rozsudcích ze dne 10. 5. 2012,
c. j. 7 A 129/2010 - 51, nebo ze dne 20.4.2015, c. j. 5 A 83/2011 - 39, uvedl, ze ,,ú]akkoli zákon
stanoví, ze ryto podklacjy se 11emusijí stát soutástí spi.ru, a ter/y irjrazt1e omez,!)e právo útast11íka Hze11í se s temilo
podklacjy sezt1ámit, 11ic to nemél1í na tom, ze takové podklacjy musí existoval a musíje mít k dispozici pfedt1e
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orgá11 rozl;odt!Jfcí o zádosti. V plipadé spráun! zalo/_ry pak musí Ministerstro 1mitra takové podklar/y pi'edlozit
sond« rozhorh!Jidmu o spráo»! zalobéproti 71yda11ém11 roz!1odt111tí. Opat!j 11ázor /_ry z11ame11al pi'ipufté11í naprosté
libov,ïle píi rozhodování o zádosti o udélení státnibo obiansti», nebot'jakoukoli zádost /_ry l¿_ylo moz110 zamít11011t
pod/e § 10 odst. 3 zcíko11a o stát11í111 obta11ství a zadatel /_ry nemél moznost se domati tobo, a/_ry postup
píi roshodouani o jeho zádosti /_ry! v úpl11osti plezkoumá11 nezávis!jm orgá11em. Tim 1!31 /_ryl zadate//1111 o státni
obianstoi v podstatë odepie» piistup k sondu." Není tedy pravdou, ze by soudy nernèly
co prezkoumávat.
[41]
Pokud jde o ony utajované informace a jejich nezarazeni do spisu, je podle dùvodové
zprávy k návrhu zákona o státním obéanství cílem ochránit smysl policejní a zpravodajské práce
v zájrnu ochrany bezpeénosti státu. Prístup zadatele k tèrnto informacím by mohl zhatit práci
bezpeénostních slozek, a je proto podle zprávy legitimní a piimèrené v daném rozsahu pfísrup
k nim omezit. Dúvodová zpráva dále poukazuje na relativnè nízkou éetnost piípadú zarnítnutí
zádosti o udèlení státního obèansrvi z dúvodu bezpeénosti státu, Jako dostateénou záruku
vylouéení rizika arbitrárnosti uvádí dúvodová zpráva fakt, ze státoobèanské stanovisko
je podepsáno reditelem dané zvlástni slozky Policie CR a zpravodajské sluzby, popîipadè jejich
zástupcern, címz je garantováno,
toto stanovisko je zalozeno na ovèrenych a zcela
dúvéryhodnych poznatcích a skuteénostech a ze V pfípadé zadatele skuteènè existuje
bezpeénostní riziko pro Ceskou republiku. Nejvyssi správní soud ale jiz v minulosti judikoval,
ze uvedené nepîedstavuje dostateénou záruku proti zneuziti libovúle správního orgánu.
V rozsudku ze dne 17.6.2016, c. j. 4 Azs 255/2015 - 49, totiz Nejvyssí správní soud vyloàil,
proé postavení autora utajované informace nernùze samo o sobe vést k závéru o její
vèrohodnosti, presvèdôivosti a relevanci. Tento názor by ad absurdm» znamenal,
státní orgány
by mohly libovolné ze soudního prezkumu vyloucit jakékoli podklady pro rozhodování správních
orgánú pouze tím,
by je oznaèily za utajovanou informaci, V dûsledku èehoz by taková
informace musela byt automaticky povazována za pravdivou a relevantní. Takovy postup vsak
v právním státè nemá místo, coz bylo potvrzeno téz nedávnyrn usnesením rozsíîeného senátu
Nejvyèsiho správního soudu ze dne 1.3.2016, c. j. 4 As 1/2015 - 40. Kdyby totiz obsah
informace pocházel napríklad z oblasti nacházející se zcela mimo púsobnost autora informace,
jistè by bylo nutno k obsahu piisrupovat se znaénou mírou obezretnosti. Na druhou stranu nelze
rovnéz vyloucit moznost, ze i tak kompetentní orgány, jakyrni jsou zpravodajské sluzby, mohou
byt napi. uvedeny v omyl svyrni informaénimi zdroji, popripadè mohou ze správnych informad
vyvodit nesprávné závéry. Pokud správní orgány skuteènè postupují tak, jak je uvedeno
v dûvodové zprávé, totiz
stanoviska zpravodajskych sluzeb zádnym zpûsobern nehodnotí
a povaàují je za vèrohodné a správné jiz pouze s ohledem na to, kdo je vydal, je taková jejich
praxe nezákonná, avsak bez umoznèni soudního prezkumu nijak nekontrolovatelná
a nenapravitelná.

ze

ze

ze

ze

[42]
S ohledem na vyse uvedené dospèl Nejvyssl správní soud k závèru, ze ustanovení § 26
zákona o státním obéansrví vyluéující soudní prezkurn rozhodnutí o neudèlení státního obòanství
z dûvodu ohrození bezpeénosti státu je V rozporu s ústavním porádkem Ceské republiky.
Uvedené ustanovení bez jakéhokoli legitimního dûvodu vytvárí dvè skupiny neúspèsnych zadatelu
o státní obèanství ve vztahu k soudnímu prezkumu, címz jednu z nich neodûvodnènè
znevyhodriuje. Uvedená soudní vyluka vyboéuje z jiz nastoleného standardu, pokud
jde o prezkurn rozhodnutí zalozenych na utajovanvch informacích. Jak bylo vyse uvedeno,
rozhodnutí z jinych oblastí obsahující utajované informace soudy zcela befoe (i kdyz s jistymi
procesními odchylkami od ,,befoého" rízenQ prezkoumávaji. Bez rnoznosti soudního prezkurnu
navíc nelze zádnym zpúsobern vyloucit svévoli správních orgánú, Zákon tedy rnúze odepîít
prístup k utajovanyrn skuteénostern, nesmí vsak souéasné odejmout soudní prezkum rozhodnutí
z nich vycházejících.
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[43]
Uvedená právni uprava je podle Nejvyssfho správního soudu v rozporu s principern
materiálního právního státu podi e
1 odst. 1 Ú stavy, s principem zákazu diskriminace die
1,
3 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a s právem na prístup k soudu die
36 odst. 1 a 2

cl.

cl.

cl.

cl.

Lis tiny.

V. Návrh Nejvyssfho správního soudu
[44]
Nejvyàsí správní soud proto podává návrh, aby Ústavní soud nálezem rozhodl,
ze ustanovení § 26 zákona c. 186/2013 Sb., o státním obéansrví, ve znèní pozdèjsích predpisû,
se zrusuje.
[45]
Jako úéastník Hzení souhlasíme s upustènim od ústního jednání pred Ústavním soudem
této veci.

V
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Za správnost vyhotovení:
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