
Řízení o mezinárodní ochraně 

Abstrakt 

 

Obsahem této práce je pojednání o procesní stránce oblasti mezinárodní ochrany.  Aby 

bylo možno porozumět této tématice, je třeba si nejprve uvědomit, kde všude lze hledat 

relevantní prameny. K porozumění obecných zásad dané oblasti nám pomohou především 

prameny mezinárodního práva ve formě soft law. Právní úpravu platnou v České republice pak 

nalezneme na úrovni právních předpisů Evropské unie a na úrovni vnitrostátních předpisů 

České republiky.  

Dále je na místě vymezit některé základní pojmy. Zcela zásadní pro tuto práci je 

vymezení pojmu řízení o mezinárodní ochraně, a to za pomoci pojmu rozhodnutí ve věci 

mezinárodní ochrany. Tento zastřešující pojem prošel v minulosti vlastním vývojem. Vymezení 

hranic pojmu řízení o mezinárodní ochraně je v této práci provedeno také pomocí tzv. jiných 

řízení ze zákona o azylu. Práce se rovněž věnuje základním stavebním kamenům celého řízení, 

jimiž jsou základní zásady řízení ve věci mezinárodní ochrany a základní práva žadatele, která 

dorovnávají jeho pozici během řízení tak, aby odpovídala požadavkům spravedlivého procesu. 

Hlavní částí celé práce je pak část třetí, ve které se zabývám samotným procesem, jak 

je upraven v zákoně o azylu, v procedurální směrnici a v judikatuře soudů. V této části je 

pojednáno hlavně o institutech odlišných od obecné úpravy správního řízení ze správního řádu, 

tedy o speciálních institutech z oblasti mezinárodní ochrany. Rozebrána je zde důkazní stránka 

řízení (včetně situace tzv. důkazní nouze či úpravy pohovoru), možné varianty rozhodnutí 

včetně jeho náležitostí i zvláštní postupy jako je tzv. zrychlené řízení. 

V neposlední řadě je v této diplomové práci rozebrán prostředek nápravy v řízení o 

mezinárodní ochraně. Prostředek nápravy uzákoněný jednotlivými členskými státy EU přitom 

musí splňovat požadavky principu účinného opravného prostředku, tedy takového opravného 

prostředku, který zabrání chybným rozhodnutím v jednotlivých případech a zároveň naplní 

požadavek konzistentnosti rozhodovací praxe v dané oblasti. Po výkladu ke správní žalobě je 

v této práci krátce pojednáno i o kasační stížnosti a institutu nepřijatelnosti kasační stížnosti. 
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