
Územní azyl 

Abstrakt 

Cílem předložené diplomové práce je analýza územního azylu jakožto významného 

institutu mezinárodního práva. Územní azyl je v této práci zkoumán z hlediska tří rovin. Jedná 

se o rovinu historickou, rovinu právní úpravy a rovinu zkoumající existenci práva na azyl. 

V současnosti je územní azyl často zaměňován s pojmem uprchlictví nebo je v tomto kontextu 

mylně používán. Tato diplomová práce je z tohoto důvodu zaměřena na nalezení shodných 

a odlišných prvků územního azylu a uprchlictví v rámci zkoumaných rovin. Práce je rozdělena 

do tří kapitol, které odpovídají předmětným rovinám.  

První kapitola zkoumá historii institutu územního azylu. Je popsán jeho vznik 

a následný vývoj od starověku po novověk, od azylu náboženského po postupné formování 

azylu územního, včetně vyčlenění azylu diplomatického jako specifické formy azylu typické 

spíše pro Jižní Ameriku. Následuje analýza historie uprchlictví, jako relativně moderního 

institutu a jsou popsány významné historické okolnosti zásadní pro vývoj uprchlictví. V této 

kapitole je zodpovězena výzkumná otázka, zda ovlivnil historický vývoj institutu územního 

azylu vznik a vývoj uprchlictví. Druhá kapitola je analýzou právní úpravy územního azylu 

a jejího sjednávání. Byť se jedná o institut s bohatou a dávnou historií, na mezinárodní úrovni 

stále neexistuje právně závazný dokument upravující tuto materii. Kapitola je zaměřena na 

vývoj a jednání vedoucí k přijetí právně nezávazného dokumentu Deklarace o územním azylu, 

a především na snahu o přijetí právně závazné Úmluvy o územním azylu, k jejímuž přijetí 

nakonec nedošlo. Oproti tomu je uprchlictví smluvním institutem, jehož stěžejním dokumentem 

je Úmluva o právním postavení uprchlíků a Protokol. Pomocí analýzy vyjednávání o znění 

Úmluvy o územním azylu je zodpovězena druhá výzkumná otázka, zda právní úprava 

uprchlictví ovlivnila jednání a snahy o přijetí Úmluvy o územním azylu. Poslední kapitola je 

analýzou existence práva na azyl, které je možno chápat jako právo státu azyl udělit nebo právo 

jednotlivce azyl získat, a dále je rozebráno právo na udělení statusu uprchlíka. 
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