
Abstrakt 
Diplomováá   práá ce  s  náá zvem  „Institut  dočasné ochrany  v  mezinárodním  právu  a  jeho 

aplikace v tureckém právním řádu” se zábýáváá  institutem docčásneá  ochráný jákozčto prostrčedku 

výuzč íáváneáho v situácíách hromádneáho prčíálivu osob, v duů sledku kterýách je individuáá lníá 

posuzovááníá zčáádostíá o udeč leníá mezináá rodníá ochráný tečzčko proveditelneá  cči dokonce nemozčneá . 

Práá ce  si  kláde  zá  cíál  zejmeáná  výmezeníá  á  ánálýázu  institutu  docčásneá   ochráný  v  sýsteámu 

mezináá rodníáho práává á jeho náá slednou práktickou áplikáci v tureckeám práávníám rčáádu. Práá ce 

je cčlenečná ná dvá záákládníá temátickeá  celký, z nichzč  prvníá se večnuje výásče zmíánečneá  

mezináá rodnečpráávníá rovineč , á druhýá  z tečchto ná záákládeč  poznátkuů  prvníá cčáá sti kompárátivníá 

metodou  hodnotíá,  do  jákeá   míárý  tureckáá   náá rodníá  uá prává  teá   mezináá rodníá  odpovíádáá .  Prvníá 

neboli obecnáá  cčáá st prááce je rozdeč lená do jednotlivýách subkápitol, zámečrčujíácíách se ná díálcčíá 

áspektý dáneáho institutu. Zprvu je definováán sámotnýá  pojem docčásneá  ochráný, doprováá zenýá  

rozborem prvku hromádnosti jákozč to jednoho ze záákládníách premis, ktereá  musíá býá t splnečný, 

ábý se k výuzč itíá dáneáho institutu mohlo prčikrocčit. Dáá le se prááce zábýáváá  výmezeníám ádresáá tuů , 

tedý  osob  zpuů sobilýách  býá t  prčíájemci  docčásneá   ochráný.  Náá sledneč   je  pozornost  večnovááná 

práávníámu záákládu docčásneá  ochráný ják ve smluvníám, ták obýcčejoveám práávu, prčicčemzč  tíámto 

práávníám záákládem býl shledáán princip non-refoulement spolu s principem docčásneáho 

uá tocčisčteč . Práá ce se nádáá le záobíáráá  otáá zkou rozsáhu prááv, kteráá  bý prčíájemcuů m docčásneá  ochráný 

meč lá býá t prčiznáávááná, á s tíámto teámátem uá zce souvisejíácíám probleámem prčíápustnosti 

odchýá leníá se od Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 v prčíápádeč  hromádneáho 

prčíálivu  osob.  Posledníá otáá zkou,  kteráá   je  v prvníá  cčáá sti  rozebíárááná, je  stánoveníá  dobý  trvááníá 

rezč imu docčásneá  ochráný á prčíápádneá  podmíánký jeho ukoncčeníá. Druháá  neboli áplikácčníá cčáá st 

prááce se pák zámečrčuje ná uplátnečníá poznátkuů  výplýávájíácíách z obecneá  cčáá sti á jejich kompáráci 

s práktickýám výuzč itíám institutu docčásneá  ochráný v tureckeám práávníám rčáádu. Docčásnáá  

ochráná je zprvu zásázená do kontextu tureckeá  práávníá uá právý mezináá rodníá ochráný á dáá le 

sleduje teámátá, kteráá  býlá prčedmečtem cčáá sti prvníá. Tečmito je výmezeníá ádresáá tuů , rozsáh prááv 

jim prčiznánýách, dobá trvááníá á v neposledníá rčádeč  ukoncčeníá rezč imu docčásneá  ochráný. 

Vzhledem k áktuáá lnosti dáneáho teámátu je nád ráámec prvníá cčáá sti večnovááná pozornost tákeá  

otáá zce,  jákýá   je  prčíástup  Turecká  k trválýám  rčesčeníám  ve  vztáhu  k Sýrčánuů m,  jákozčto  támníám 



beneficientuů m  docčásneá   ochráný,  á  neníá  opomenut  áni  nááhled  soucčásneáho  výávoje  jejich 

postáveníá, á to k dátu uzávrčeníá rukopisu. 
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