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ÚVOD 

Azyl jako instituce poskytování útočiště a ochrany je 

fenomén, který je v dnešní době chápan jako součást 

základních lidských práv a je upraven právními předpisy v 

azylové politice státu. Uprchlíci, běženci a migranti 

existují pravděpodobně od počátku lidstva, ale až v moderní 

době, zejména po světových válkách se tento jev stává 

celosvětovým problémem a je nutné jej řídit, upravovat a 

regulovat1. To byl fenomén už ve středověku v náboženských 

válkách. Azyl poskytovala církev ve svých kostelech a 

klášterech. 

V České republice je problematika azylu a migrace jevem 

poměrně novým a jeho rozvoj u nás je možno zaznamenat po pádu 

komunistického režimu v roce 1989. Už po první světové válce 

byl ČSR masově poskytován azyl bělogvardějcům. Do roku 1989 

využívali azyl naši občané ve vyspělém světě ať již z 

politických, náboženských či jiných důvodů2. Inspirací pro 

uchopení azylové problematiky mohou být země s delší historií 

poskytováni ochranné instituce azylu jako jsou například 

Velká Británie nebo Francie a dále je z odborného hlediska 

zajímavé sledovat, jak k této problematice přistoupily země 

Višegrádské čtyřky, které jsou srovnatelné s Českou 

republikou. 

Azylová politika je tématem i především politickým, její 

pojetí (liberální či restriktivní model) odráží základní 

přístupy a vztah hostitelského státu k uprchlíkům (v období 

„studené války“ byli žadatelé o azyl v západním světě vítaní, 

a dokládali tak liberální postoje Západu oproti totalitě 

                                                      
1 UNHCR (Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky) bylo založeno 24. října 1950,  Ženevská 
konvence 1951, Protokol o právním postavení uprchlíků z roku 1967 (Informační centrum OSN 
v Praze: Fakta a čísla OSN : Základní údaje o Organizaci spojených národů.Praha: Informační 
centrum OSN v Praze,s.37) 
2 „30.září 1989 bylo v Rakousku 13 651 osob, kterým vláda poskytovala pomoc. Z toho bylo 5 466 
Rumunů,  3094 Čechoslováků, 1179 Poláků, 599 Jugoslávců, 533 Bulharů, 400 Maďarů,  15 
Albánců a 2 405 uprchlíků jiných národností(Jeřábek, V.: Českoslovenští uprchlíci ve studené 
válce, s.220) 
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Východu). Toto pojetí se vyvíjelo na historickém podkladě 

zkušeností (země s koloniální tradicí, demografické a 

ekonomické vlivy), ale současně reaguje i na trendy unifikace 

v globalizačním procesu boje proti terorismu. 

Azylová politika je také jednou z klíčových otázek 

Evropské unie. Je zde snaha o vytvoření jednotné azylové 

politiky v rámci evropského společenství. Vzhledem k našemu 

členství v Evropské unii je nezbytné chápat modely azylových 

politik jednotlivých členských zemí a reflektovat jejich 

historii a dopad na utváření současné azylové politiky 

Evropské unie. 

Jak své studijní zaměření, tak svou praxi v sociální 

práci jsem vždy směřovala na cílovou skupinu cizinců-

uprchlíků. V rámci stáží pod vládními i nevládními 

neziskovými organizacemi, jsem se přesvědčila, že je nezbytné 

chápat azylovou politiku, která je základním hlavním 

východiskem a determinantem pro práci v oblasti uprchlictví. 

Kromě právního povědomí o problematice se v sociální práci 

s žadateli o azyl vychází také z interkulturní psychologie a 

sociologie menšin. 

Ve své práci hodlám zachytit jak současnou podobu 

azylové politiky v České republice a srovnat ji jednak s 

politikou vybraných zemí Evropské unie, tak se zeměmi 

Višegrádské čtyřky a nastínit možnou vizi dalšího směřování a 

možnosti společné evropské azylové politiky. 

Cíl práce  

Cílem práce je popsat a vystihnout soudobý stav české 

azylové politiky, zjistit úroveň řešení problematiky azylu v 

České republice ve srovnání s praxí vybraných evropských zemí 

(země evropské 15 Velká Británie, Francie, Švédsko a země 

rozšířené Unie 25 země Višegrádské čtyřky Polsko, Slovensko, 

Maďarsko), srovnat shody a odlišnosti jejich azylových 

politik, dále chci prokázat změny azylové politiky směrem k 
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její restriktivitě po událostech z 9.11.2001 v jednotlivých 

zemích, jakož i nastínit vizi dalšího směřování české a 

evropské azylové politiky. 

Azylovou politiku daných zemí sleduji v zlomových letech 

2001 a 2004. Rok 2001 jako začátek „války proti terorismu“ a 

hledání odrazu této koncepce v azylové politice (zda se 

odrazil v sledovaných zemích) a příprava uchazečů o vstup do 

Evropské unie. Rok 2004 považuji za zlomový díky rozšíření 

Evropské unie a chci sledovat jak se tato vlna změn a 

harmonizace práv projevila do oblasti azylové a migrační 

politiky (nově přijatých zemí a jaká je reakce na tento jev 

ve vybraných zemích Evropské 15). Praxi sledovaných zemí budu 

srovnávat podle kritických bodů azylové politiky. Jsou jimi 

zahájení řízení o udělení azylu, podmínky přijímání žadatelů 

o azyl, udělení statusu uprchlíka na základě Ženevské 

konvence nebo jiných právních předpisů (Dublinská nařízení, 

národní formy azylu oblast ubytování, vzdělání, práce a 

zdravotní péče po dobu azylové procedury, dobrovolné návraty 

do země původu, ukončení azylové procedury). Srovnám, jak 

mají tyto kritické body jednotlivé země ošetřeny, v čem jsou 

si kompatibilní nebo  naopak vzájemně odlišné, kde a jak si 

stojí Česká republika a její azylová praxe, pro koho je 

azylová politika výhodná zda pro stát či pro žadatele o azyl. 

Z výsledků komparace  učiním závěry. 
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1. Teoretická východiska 

Problematika uprchlictví je speciální formou fenoménu 

procesu migrace. „Přesuny lidí, migraci, je možné dělit do 

různých kategorií. Podle motivů a důvodů se migrace dělí na 

nucenou a dobrovolnou. Dalším parametrem je překročení 

mezinárodně uznávaných hranic. Každý člověk, který překročí 

hranice a zůstává v jiné zemi déle než rok, je migrantem. 

Pokud překročí mezinárodní hranice a spadá do definice 

Ženevské úmluvy, je takový migrant uprchlíkem“3. Rozdíl mezi 

migrantem a uprchlíkem spočívá zejména v nemožnosti využít 

ochrany  své země původu a nedobrovolnosti odchodu s cílem 

nalézt bezpečí, toto jsou motivy uprchlíka, narozdíl od 

migranta, jenž dobrovolně odchází ze země veden touhou po 

vyšší životní úrovni. Geddes rozlišuje základní tři vlny 

migrace „Rozdíl mezi primární (hlavně pracovní) vlnou, druhou 

vlnou (hlavně rodiny) a „třetí vlnou“ (žadatelé o azyl, 

uprchlíci a nepravidelná migrace) dávají chronologickou a 

organizační strukturu migračním vlnám“4. „Třetí vlna migrace“ 

představuje 90. léta 20. století, kdy po skončení „studené 

války“ postoj k žadatelům o azyl se změnil, přijala se 

restriktivní opatření, nyní se na žadatele o azyl pohlíželo s 

podezřením, jako na podvodníky, kteří se chtějí vyhnout 

kontrolám v případě pracovní migrace, a tak volí jako únik 

žádost o azyl. Geddes  uvádí, že: „Kategorie „podvodného 

žadatele o azyl“ byla značně definována pokračujícími 

migračními tlaky, konflikty v různých částech světa a 

zužováním kanálů pro pracovní migraci v přijímacích zemích“5. 

                                                      
3 http://www.migraceonline.cz/abc.shtml#1  
 
4 „The distinction between primary(mainly labour), secondary(mainly family)and the „third 
wave“(asylum, refugees and irregullar migration) gives some chronological and organisational 
structure for migration flows.“ Geddes, A.: The politics of immigration in Europe, London:Sage, 
2003,s.19. 
 
5 „The category of the „bogus asylum seeker“ was thus substantially defined by countined migration 
pressure, conflicts in various parts of the world, and the narrowing of the channel for labour 
migratinon in receiving countries. Ibid s.18. 
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Azyl stejně jako jeho forma a obsah se vyvíjel a měnil 

od středověkých křesťansky motivované akci (azylová útočištná 

místa byly hlavně kostely a kláštery), které poskytovaly 

ochranu před pomstou ve středověku ukrývání jedinců, kteří 

neúmyslně zabili a ochranu před pronásledováním 

(nedotknutelnost církevní ochrany byla respektována i za     

2. světové války), přes politickou otázku6 až k dnešní formě 

mezinárodně právní ochrany.  

Právo na azyl je institut mezinárodní ochrany a je 

zakotveno v Listině základních práv a svobod v článku 43: 

„Česká a Slovenská Federativní Republika poskytuje azyl 

cizincům pronásledovaným za uplatňování politických práv a 

svobod. Azyl může být odepřen tomu, kdo jednal v rozporu se 

základními lidskými právy a svobodami“7. Dále jsou podrobně 

stanoveny podmínky udělení azylu v Zákoně 325/1999 Sb. Zákon 

o azylu ve znění pozdějších předpisů. 

V české odborné literatuře není komplexní zdroj ohledně 

azylové problematiky většinou jde o dílčí práce z 

jednotlivých společenských věd. Pro rozbor právního rámce 

čerpám z Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu 

týkajícího se právního postavení uprchlíků z 31.ledna 1967, 

Zákon 325/99 Sb. Zákon o azylu ve znění pozdějších předpisů, 

dále se opírám o internetové informace. Zejména ze stránek 

Vysokého komisařství OSN pro uprchlíky zde jsou například 

celosvětové výroční zprávy o stavu uprchlictví nebo oficiální 

stanoviska a doporučení UNHCR k azylové problematice. Dále 

čerpám informace z portálu ministerstva vnitra a jeho odboru 

azylové a migrační politiky. Problematiku evropské azylové 

politiky pokrývají například stránky Evropské rady pro 

uprchlíky a vyhnance a statistiku čerpám ze stránek UNHCR 

                                                      
6 „SRN poskytovala útočiště 5-10 tisíci osobám ročně( více bylo přijato v období represí v bývalém 
komunistickém bloku podle zákona získalo azyl do konce roku 1984  10957 občanů ČSSR, 3719 
Poláků, 3680 Maďarů, 2179 Rumunů, ale asi jen 5 tisíc občanů Etiopie, Turecka a 
Afganistánu“(Diderot Velká všeobecná encyklopedie , 1.svazek , Praha: Diderot, 1999, s. 609-610). 
7 http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html  
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výročních statistických knih, jsem si vědoma, že mohou být 

odlišné od lokálních statistik. 

2. Světové principy azylové politiky 

2.1 Mezinárodní principy azylové politiky z pohledu OSN 

Společnost národů byla předchůdkyní Organizace spojených 

národů a byla ustavena v roce 1919 a měla zajišťovat „podporu 

mezinárodní spolupráce a dosažení míru a bezpečnosti“. 

Organizace spojených národů vznikla za podmínek druhé světové 

války a oficiálně je za den vzniku považován 24.říjen 1945. 

„Dnes, kdy oslavujeme 60.výročí našich Spojených národů, si 

musíme uvědomit, že dnešní svět je velmi odlišný od toho, v 

němž žili zakladatelé naší organizace. Spojené národy musí 

reflektovat tuto novou dobu a odpovídat na její výzvy. 

Především musí reagovat na skutečnost, že stovky milionů lidí 

jsou stále bezmocní v boji proti hladu, nemocem a 

zhoršujícímu se životnímu prostředí, přestože svět má 

prostředky k jejich záchraně“8.  

Organizace spojených národů delegovala mandát 

monitorování, výzkumu a hodnocení světového stavu uprchlictví 

na UNHCR (Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky).9 

Základním dokumentem v oblasti uprchlictví je zde Úmluva 

o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (Ženevská úmluva) a 

Protokol týkající se právního postavení uprchlíků z 31.ledna 

1967 (Newyorkský protokol)10. Dne 28.července 1951 byla v 

                                                      
8 Generální tajemník OSN Poselství ke Dni Spojených národů 24.října 2005. 
9 „ Na základě usnesení Valného shromáždění OSN byl k 1. lednu 1951 založen Úřad Vysokého 
komisaře OSN pro uprchlíky („UNHCR“). Stanovy tohoto úřadu tvoří přílohu rezoluce 428 (V) 
přijaté Valným shromážděním OSN 14. prosince 1950. V souladu s těmito stanovami je Vysoký 
komisař vyzván – mimo jiné – k poskytování mezinárodní ochrany, pod záštitou OSN, uprchlíkům 
spadajícím do kompetence jeho Úřadu.“ http://www.unhcr.cz/dokumenty/prirucka.doc (dále 
„Příručka“),s.5, Čl.14. 
10 „ S tím, jak plynul čas a jak vznikaly nové situace uprchlíků, byla stále více pociťována potřeba 
aplikovat ustanovení Úmluvy z r. 1951 na tyto nové uprchlíky. Výsledkem toho byla příprava 
Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků. Po jeho projednání Valným shromážděním 
OSN byl 31. ledna 1967 otevřen k přístupu a 4. října 1967 vstoupil v platnost. 
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Ženevě podepsána tato Úmluva, která sjednocuje předchozí 

mezinárodní dohody týkající se postavení uprchlíků a má 

„zajistit uprchlíkům co největší možnost užívat těchto 

základních práv a svobod“11.  

2.1.1 Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951 

(Ženevská úmluva) a Protokol týkající se právního 

postavení uprchlíků z 31.ledna 1967 (Newyorkský 

protokol) 

Je zde patrný odkaz na Všeobecnou deklaraci lidských 

práv z roku 1948, kde je deklarována zásada rovnosti všech 

lidí ve svých právech a svobodách. V Úmluvě lze najít 3 druhy 

klauzulí vztahujících se k definici uprchlíka, jedná se o 

tzv. inkluzívní (zahrnující) klauzule v těch je definováno 

kdo spadá pod definici uprchlíka, jaká kritéria musí 

naplňovat, aby nabyl tohoto právního postavení. 

V článku 1.odstavci A je definice pojmu uprchlík, jedná 

se o „kteroukoliv osobu, jež se nachází mimo svou vlast a má 

oprávněné obavy12 před pronásledováním z důvodů rasových, 

náboženských, nebo národnostních nebo z důvodu příslušnosti k 

určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých 

politických názorů, je neschopna přijmout, nebo k vzhledem k 

                                                                                                                                                                 
 Přístupem k Protokolu z r. 1967 se státy zavazují uplatňovat hmotná ustanovení Úmluvy z r. 1951 
na uprchlíky tak, jak jsou v této Úmluvě definováni, ale bez časové meze 1951. Ačkoliv je Protokol 
tímto způsobem vztažen k Úmluvě, je přesto nezávislým nástrojem, přístup k němu není omezen 
na státy, které jsou stranami Úmluvy.“ Ibid, s.4Čl.9. 
 
11 http://www.unhcr.cz/basics_umluva.doc (dále „Úmluva“) Úvod. 
12„ Slovní spojení „opodstatněné obavy z pronásledování“ je klíčovou formulací celé definice. 
Odráží názory jejích autorů, pokud jde o hlavní aspekty charakteru uprchlíka. Nahrazuje starší 
metodu definování uprchlíků podle kategorií (tj. osoby určitého původu a požívající ochrany své 
země) obecným pojmem „obav“ pro relevantní motiv. Vzhledem k tomu, že obavy jsou subjektivní, 
zahrnuje definice subjektivní aspekt v osobě žádající o uznání za uprchlíka. Stanovení právního 
postavení uprchlík proto bude v první řadě vyžadovat spíše vyhodnocení vyjádření žadatele než 
úsudek o situaci v zemi jeho původu.“  „Příručka“, s.10. 
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shora uvedeným obavám, odmítá ochranu své vlasti, totéž platí 

pro osobu bez státní příslušnosti nacházející se mimo zemi 

svého dosavadního pobytu“. Tuto inkluzívní (zahrnující) 

klauzule musí každá osoba kumulativně naplňovat, aby spadala 

do definice pojmu uprchlík. Cílem těchto klauzulí je 

definovat kdo je uprchlík článek 1 A, B. Jsou případy osob, 

které naplňují podmínku oprávněných obav, ale nachází se ve 

své vlasti, jedná se o tzv. IDP’s (vnitřně přesídlené osoby) 

na ně se nevztahuje mandát UNHCR. 

Druhým typem jsou tzv.cesační (ukončující) klauzule 

blíže specifikují podmínky, při kterých přestává být jedinec 

uprchlíkem ( a to i když splňuje podmínky odstavce A definice 

uprchlíka). Ukončující klauzule představuje článek 1 C(1-6), 

jsou zde taxativně stanoveny podmínky, za kterých je úmluva 

neplatná pro osoby, které naplňují definici pojmu uprchlíka. 

Cílem je, aby se mezinárodní ochrana v podobě právního 

postavení uprchlíka vztahovala na případy, kdy je její 

využití oprávněné a nutné, tedy aby nebyla zneužívána. 

Mezinárodní ochrana formou přiznání právního postavení 

uprchlíka není oprávněná a nutná zejména v případě 

dobrovolného postavení se pod ochranu země státní 

příslušnosti, znovuusazení se tam a dále například díky 

zániku okolností, pro které byla uznána uprchlíkem (jde o 

podstatné změny trvalejšího charakteru), tzn. osoba již může 

požívat ochrany v zemi své státní příslušnosti. 

Vylučující tzv. exkluzivní klauzule definují okruh osob, 

které jsou jinak uprchlíky, ale z ochrany deklarované Úmluvou 

jsou vyloučeny. Jde o osoby využívající ochranu a pomoc od 

jiných organizací OSN než Vysokého komisaře Spojených národů 

pro uprchlíky odstavec D. Dále se ochrana nevztahuje dle 

odstavce E na osobu, jíž bylo udělena státní příslušnost z ní 

plynoucí práva a povinností v zemi, kde se usadila. Konečně v 
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odstavci F jsou definována kritéria osob „nezasluhujících si 

mezinárodní ochranu“. Jedná se o osoby, u nichž je vážná 

odůvodněná domněnka že spáchaly vážné zločiny jako je zločin 

proti míru, válečný zločin, zločin proti lidskosti.13 Cílem 

tohoto ustanovení je ochránit bezpečnost a pořádek 

přijímající země před uprchlíky, kteří spáchali zločin. Na 

druhou stranu zajišťuje zacházení s uprchlíkem po právu, 

který spáchal méně závažný trestný čin či politický zločin. 

K usnadnění a sjednocení interpretace úmluvy byla vydána 

Příručka k postupům a kritériím pro určování právního 

postavení uprchlíků, v níž je popsán výklad pojmů pro uznání 

postavení uprchlíka a slouží jako vodítko pro orgány 

rozhodující o právním postavení uprchlíků. Ve svém rozboru 

Úmluvy vybírám jen některá ustanovení a jejich části. V 

Úmluvě je kladen důraz na zákaz diskriminace uprchlíků z 

důvodu rasy, náboženství nebo země původu tak to stanoví 

Článek 3 a je jím zaručen rovný přístup ve smyslu pojmu „za 

stejných okolností“-„za účelem výkonu stejných práv jako 

ostatní občané, musí uprchlík dodržet všechny dané podmínky 

(zejména ohledně délky trvání a podmínek pobytu) s výjimkou 

těch, které uprchlík vzhledem k jejich povaze není schopen 

naplnit“14 se mu dostane stejného zacházení jako k vlastním 

občanům zejména v oblastech náboženství, přístupu k soudům ve 

smyslu svobodného přístupu ke všem soudům. V Úmluvě je na 

principu „stejných okolností“ upraveno veřejné vzdělávání, 

pracovní zákonodárství a sociálního zabezpečení15. V oblasti 

bydlení, nabývání majetku mají být uprchlíkům poskytovat „co 

nejpříznivější zacházení, a v žádném případě ne méně 

příznivé, než je poskytováno obecně cizincům za stejných 

okolností“16. Dále je zde zavedena kruciální zásada 

                                                      
13 Podrobněji viz. 1F „Úmluva“ . 
14 http://www.unhcr.cz/basics_umluva.doc Článek 6. 
15 Ibid, Článek 24. 
16 Ibid, Článek 21. 
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refoulement (zákaz vyhoštění a navracení), kdy se smluvní 

státy zavázaly, že nevrátí a nevyhostí uprchlíka za hranice 

zemí, „ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly 

ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, národností, 

příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického 

přesvědčení“17. V 2.odstavci se stanoví, že tato výhoda se 

nevztahuje na uprchlíka, „který může být z vážných důvodů 

považován za nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo 

který poté, usvědčen konečným rozsudkem ze zvláště těžkého 

trestného činu, představuje nebezpečí pro společnost této 

země“. Smluvní státy jsou zavázány k výše zmíněným článkům 

1(definice pojmu uprchlík), 3(zákaz diskriminace), 

16(1)(svobodný přístup k soudům), 33(refoulement)nemít 

výhrady. Nezměnitelné jsou také články 36 (kde je závazek 

informovat Generálního tajemníka OSN o zákonech a nařízeních 

k provádění úmluvy)a 46 kde Generální tajemník informuje o 

vzniku, změnách a zániku úmluvy18. 

 V Příručce jsou popsány také základní pravidla pro 

postupy uznávání postavení uprchlíka k zajištění rovných 

zásad zacházení. Patří zde požadavek na jednání v souladu se 

zásadou non - refoulement, žadatel by měl dostat patřičný 

návod v postupu žádosti (včetně nezbytných prostředků a 

kompetentního tlumočníka), být informován o možnosti 

spolupráce s UNHCR, mělo by mu být povoleno zůstat v zemi až 

do vyřízení jeho původní žádosti příslušnými orgány(včetně 

odvolání vůči rozhodnutí). 

V Úmluvě je možné najít několik kategorií uprchlíků, 

hovoří se o tzv. mandátových uprchlících, ti spadají pod 

definici úmluvy a vztahuje se na ně mandát UNHCR19, 

statutární uprchlíci, jsou ti na než se vztahuje mezinárodní 

                                                      
17 Ibid, Článek 33. 
18 Toto plyne z Článku 42“Úmluva“. 
19 Viz. „Příručka“ s.5,Čl.16-17. 
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ochrana před přijetím úmluvy20, uprchlíci sur place (až v 

místě) jde o osoby, které při opuštění země původu nebyly 

uprchlíky, ale díky změnám situace v zemi původu se jimi 

stali21. Národní uprchlíci, na ně se nevztahuje postavení 

uprchlíka22. Dále jsou definovány zvláštní skupiny uprchlíků 

zahrnují se zde váleční uprchlíci, dezertéři a osoby 

vyhýbající se vojenské službě, osoby uchýlivší se k násilí 

nebo spáchavší násilné činy. Existuje také skupina uprchlíků, 

u nichž se užívají specifické postupy k zjišťování tohoto 

postavení jsou to osoby s mentálním narušením a nezletilé 

osoby bez doprovodu23. Zásada sjednocení a jednoty rodiny 

není přímo obsažena v Úmluvě, ale byla přijata na Závěrečné 

konferenci k ratifikaci Úmluvy, přesto je obecně dodržován 

smluvními státy Úmluvy a Protokolu. Výkonný výbor UNHCR 

dohlíží na správnou interpretaci a naplňování závazků 

plynoucích pro signatáře Úmluvy. Dále vydává stanoviska a 

doporučení z oblasti mezinárodní ochrany. 

V současnosti24 je signatářem jednoho nebo obou 

dokumentů 146 států. Ženevská úmluva představuje minimální 

standardy ohledně mezinárodní ochrany osob v právním 

postavení uprchlíka, přijímací země mohou své povinnosti 

směrem k uprchlíkům rozšířit i nad rámec tohoto dokumentu. 

2.2 Mezinárodní principy azylové politiky z pohledu EU 

Evropská unie je strukturou, kde je zakotvena myšlenka 

společné politiky k dosažení společných cílů. K myšlence 

rozšíření Evropské unie se předseda Evropské komise Romano 

Prodi 25vyjádřil:„Vstupujeme do nové skutečnosti, do Unie o 

                                                      
20 viz. Článek 1 A (1) „Úmluva“.  
21 viz. „Příručka“s.20, Čl.94-96. 
22 Ibid , s.29 Čl.144. 
23 Ibid .s43-45, Čl.206-219. 
24 k 1.3.2006  viz. http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/protect/opendoc.pdf?tbl=PROTECTION&id=3b73b0d63 . 
25 srov. Bretherton, Ch.: The European Union as a global actor. 2.vydání, New York, NY: 
Routledge, 2006. 
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dvaceti pěti zemích. A prosazujeme nový projekt společnosti 

pro evropský kontinent, který potřebuje silnou lidovou 

soudržnost.“26 Volný pohyb a svoboda usazování spolu s 

obecným principem zákazu diskriminace se již dotýkají i 

azylové problematiky a představují první kroky směrem ke 

společné evropské azylové politice, která by měla sjednotit 

postup na tomto poli. Mezi zásadní dokumenty umožňující 

myšlenku vzniku společné azylové politiky Unie patří 

Schengenská dohoda z roku 1988, ta se vztahuje ještě na 

situaci Evropského společenství a je zde patrná zejména 

hospodářská dimenze problematiky.  

Amsterdamská smlouva z 1. května 1999, představuje 

politickou reakci již Evropské unie na azylovou a migrační 

problematiku. V rámci Amsterodamské smlouvy dochází k přesunu 

tvorby azylové a migrační politiky z národních na nadnárodní 

instituce Unie (Evropská komise, Rada, Soudní dvůr a 

Parlament). Evropská rada schválila „Protokol o azylu pro 

státní příslušníky členských zemí Evropské unie (Azylový 

protokol). Tento protokol – závazný nástroj tvořící 

integrální součást Amsterdamské smlouvy - má obecně odmítat 

možnost získat azyl občanům členských zemí Evropské unie. 

Podle Azylového protokolu může členský stát přijmout 

azylovou žádost státního příslušníka EU, pokud se jeho /její 

země původu formálně odchýlila od svých závazků přijatých 

podpisem Evropské úmluvy o lidských právech a základních 

svobodách nebo pokud Rada Evropské unie rozhodla o existenci 

závažného a přetrvávajícího porušování lidských práv v tomto 

členském státě“27. Je zde tedy kladen důraz na lidsko právní 

rozměr problematiky azylu. Členskými státy Rady Evropy byla 

4.11.1950 podepsána Evropská úmluva o lidských právech, 

                                                      
26 Prodi R.: Idea Evropy. 2.svazek edice VIZE EVROPY, 1.vydání , Barrister &Principal, 2003,s.7. 
27 http://www.unhcr.cz/dokumenty/evropsky_azylovy_system.doc Směrem ke společnému 
evropskému azylovému systému: Pohled UNHCR(dále„Směrem“).s6,  článek 12. a 13. 
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zavazující státy ochraňovat základní lidská práva, občané 

mají možnost se odvolat k Evropskému soudnímu dvoru pro 

lidská práva ve Štrasburku, monitorováním lidských práv se 

také zabývá Evropská komise pro lidská práva. 

Amsterdamská smlouva a opatření, směrnice, nařízení a 

rozhodnutí mají pomoci harmonizovat azylovou politiku 

členských zemí společenství. Opatření mají být přijata do 

pěti let od platnosti smlouvy tj.do 1.května 2004. Mezi 

zásadní směrem k společnému evropskému azylovému systému 

patří opatření:  

� „(i)Kritéria a mechanismy stanovující, který členský stát 

je zodpovědný za posouzení azylové žádosti podané státním 

příslušníkem třetí země v jednom z členských států 

(Dublinská směrnice).  

� (ii)Minimální standardy v oblasti přijímání žadatelů o 

azyl v členských zemích (Směrnice v oblasti přijímání).  

� (iii)Minimální standardy v oblasti možností státních 

příslušníků třetích zemí získat postavení uprchlíka 

(Směrnice o postavení uprchlíka).  

� (iv) Minimální standardy v oblasti postupů členských států 

při přiznávání nebo odnímání postavení uprchlíka 

(Procedurální směrnice). 

�  (v) Minimální standardy pro poskytování dočasné ochrany 

přesídleným osobám ze třetích zemí, které se nemohou 

vrátit do své země původu (Směrnice o dočasné ochraně), a 

osobám, které potřebují jiný typ mezinárodní ochrany 

(Směrnice o subsidiární ochraně).  
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� (vi) Podpora rovnováhy úsilí v oblasti přijímání uprchlíků 

členskými státy a v oblasti důsledků přijímání uprchlíků a 

přesídlených osob (Evropský uprchlický fond)“.28 

 Následné závěry summitu v Tampere (15. a 16. října 

1999), který měl pomoci naplnit zásady Amsterdamské smlouvy v 

oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Byly přijaty 

čtyři pilíře společné politiky. Jsou jimi „partnerství se 

zeměmi původu; společný evropský azylový systém; spravedlivé 

zacházení se státními příslušníky třetích zemí; a řízení 

migračních toků“.29 

V současné době je pro azylovou politiku Evropské unie 

aktuální Haagský program: Posílení svobody, bezpečnosti a 

práva v Evropské unii, který byl  přijat v roce 2004 a jehož 

naplněním má dojít k úplnému zavedení společného evropského 

azylového systému, a to do roku 2010. 

2.2.1 EU a boj proti terorismu 

Komplexněji byla problematika mezinárodního terorismu 

ukotvena v rámci Amsterodamské smlouvu z roku 1999, která 

posílila bezpečnost a prohloubila spolupráci v této oblasti v 

rámci Unie. 

Teroristické útoky v New Yorku z 9.11.2001 vyburcovaly 

Evropskou unii k rychlé odpovědi na tuto otázku. Koncepce 

„boje proti terorismu“ byla zařazena do všech otázek v 

oblasti vnější politiky. V oblasti spravedlnosti, svobody a 

bezpečnosti byl v roce 200130 přijat akční plán boje proti 

terorismu. Následovala rámcová řešení, mezi něž patří  

například Evropský zatykač, definice terorismu, spolupráce 

soudních orgánu Eurojust. Tato koncepce byla v roce 2004 jako 

                                                      
28 „Směrem“ ,s.5-6,Čl. 10. 
 
29 Ibrid, s.7, Čl.17. 
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reakce na teroristické útoky z 11. 3. 2004 v Madridu 

rozšířena a obsahuje těchto sedm úkolů: 

1. posilovat mezinárodní úsilí v boji proti terorismu; 

2. omezit přístup teroristů k finančním a ekonomickým 

zdrojům; 

3. zvýšit způsobilost evropských institucí a členských 

států pro vyšetřování a stíhání; 

4. chránit bezpečnost mezinárodní dopravy a zavádět účinné 

kontroly na hranicích; 

5. posilovat koordinaci mezi členskými státy a tím i 

možnost Evropské unie předcházet důsledkům 

teroristických útoků a řešit je; 

6. identifikovat faktory, které přispívají k náboru 

teroristů; 

7. vést země třetího světa k většímu zapojení do boje 

proti terorismu.“31 

K naplnění koncepce boje proti terorismu vydává Evropská 

komise stanoviska, doporučení a snaží se nadále zvyšovat 

povědomí o této problematice, proto je 11. březen oficiálně 

stanoveným  Evropským dnem památky obětem terorismu. 

Ve své práci budu podrobněji analyzovat následující 

dokumenty Schengenskou dohodu, Dublinská nařízení a Směrnici 

Rady č.2004/83/ES ze dne 20.dubna 2004 o minimálních 

požadavcích na kritéria a status státních příslušníků třetích 

zemí nebo osob bez státní příslušnosti jako uprchlíků nebo 

jako osob, které z jiných důvodů potřebují mezinárodní 

ochranu, a o obsahu poskytované ochrany. 

                                                                                                                                                                 
30 21.9. 2001 byl schválen Evropskou radou. 
31 http://europa.eu.int/comm/justice_home/key_issues/terrorism/terrorism_0904_cs.pdf  
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2.2.2 Schengenská dohoda 

Pro usnadnění volného pohybu státních občanů 

společenství, zboží a služeb v rámci Hospodářské unie 

Evropského společenství podepsaly dne 14. června 1985 v 

Schengenu země Beneluxu, Spolkové republiky Německo a Francie 

dohodu o postupném rušení kontrol na společných hranicích. Z 

hlediska rušení kontrol osob na společných hranicích, jsou 

stanoveny postupy pro cizince, kteří žádají o azyl. Smluvní 

strany  Musí být určena smluvní strana, která je zodpovědná 

za vyřízení žádosti o azyl. Hlavními kritéria pro určování 

příslušnosti k vyřízení žádosti o azyl jsou vystavení 

kteréhokoli víza nebo povolení pobytu smluvní stranou, v 

případě udělení víz či povolení k pobytu více smluvními 

stranami, je rozhodující stranou, ta jejíž vízum či povolení 

pozbývá platnosti jako poslední. V případech, kdy cizinec 

nemá vízovou povinnost vůči smluvním stranám a kdy nevlastní 

doklady opravňujícího k překročení hranice, je pro vyřízení 

žádosti příslušná ta země, přes jejíž hranice žadatel 

vstoupil na území smluvních států.32 „Smluvní strana 

příslušná k projednávání žádosti o azyl ji bude projednávat 

dle svých vnitrostátních právních předpisů 33“. Smluvní 

strany se zavázaly se vzájemně informovat o veškerých změnách 

ve své azylové politice, počtech žadatelů a vzájemné 

spolupráci při vytváření, uchovávání a vydávání informací o 

žadatelích o azyl s ohledem na ochranu osobních údajů. Je 

zřízen Schengenský informační systém (SIS), kde každá smluvní 

strana má svou národní sekci a shromažďují se zde centrálně 

informace pro zajištění bezpečnosti a pořádku  na území 

smluvních stran. Jsou zde vedeny záznamy o věcech a osobách 

hledaných kvůli vydání a zatčení, dále cizinci, kterým nebyl 

povolen vstup na území( děje se tak zejména v případech 

                                                      
32Podrobněji viz. http://www2.euroskop.cz/data/files/10/5455729B-D446-40F1-AB59-
400EC4CD69CF.pdf , s.13,Čl. 30. 
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cizinců odsouzených za závažné trestné činy, vztahuje se to 

na cizince, jimž byla udělena deportace, vyhoštění se zákazem 

vstupu). K dohledu nad správným dodržováním této dohody je 

ustanoven Výkonný výbor. Dochází k postupné implementaci 

principů Dohody na Schengenskou konvenci je prohloubena přes 

hraniční policejní spolupráce, zostřen boj proti pašování 

drog. Schengenskými státy jsou: Švédsko, Finsko, Dánsko, 

Rakousko, Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Německo, Francie, 

Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Norsko a Island, ze 

zemí „staré Evropy“ dohodu nepodepsala Velká Británie a 

Irsko). 

2.2.3 Višegrádká čtyřka a schengenská spolupráce 

Země Višegrádské čtyřky se snaží co nejdříve po vstupu 

do Evropské unie začlenit do schengenské spolupráce za tímto 

účelem byla vytvořena „Pracovní skupina Visegrádské čtyřky 

pro schengenskou spolupráci“34, jsou stanoveny fáze přebírání 

schengenských institutů před vstupem do EU, po vstupu do EU a 

po vstupu do Schengenu. Termín plného zapojení do schengenské 

spolupráce je stanoven na říjen 2007. Do té doby se provádí 

harmonizace  evaluace implementace schengenských nařízení 

včetně zavedení Schengenského informačního systému druhé 

generace(SIS II.)35 

2.2.4 Dublinská úmluva 

Představuje jeden z nástrojů společné evropského 

azylového systému a určuje stát odpovědný za posouzení 

žádosti o azyl podané v jednom z členských států Evropských 

společenství. Uprchlíkům zaručuje ochranu v souladu s 

„ Ženevskou úmluvou a Newyorským protokolem“. Odráží také 

principy Evropského hospodářského společenství o volném 

                                                                                                                                                                 
33 Ibid, s.14,Čl.32. 
34 získali mandát 11.9. 2003, ČR měla předsednictví v období 2003/2004. 
35http://www.mvcr.cz/azyl/schengen/v4.pdf  s.17. 
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pohybu osob. Jsou zde stanovena kritéria státu pro posuzování 

žádosti o azyl. Za vyřízení žádosti o azyl je odpovědný jeden 

stát. Začátek procesu určení členského státu odpovědného za 

posouzení žádosti o azyl je od okamžiku jejího prvního podání 

u členského státu. „Každý členský stát si ponechává možnost, 

za použití svého národního práva, odeslat žadatele o azyl do 

třetího státu, za respektování ustanovení Ženevské konvence 

doplněné Newyorským protokolem“36. Smluvnímu státu 

odpovědnému za posouzení žádosti o azyl  jsou dány povinnosti 

převzetí či zpětně vzetí žadatele o azyl a rozhodnutí v jeho 

žádosti37. Princip jedné možnosti na vyřízení azylu má 

zabránit „jevu asylum shopping“, tj. situace, kdy se 

současným či postupným podáváním žádostí o udělení azylu ve 

více členských státech žadatele pokoušejí získat azyl“38. Na 

druhou stranu má zabránit nejistotě žadatele zda a jakým 

členským státem bude rozhodováno o jeho žádosti, tato situace 

právní nejistoty vznikala z užívání principu třetí země a tak 

se členské státy vzdávaly odpovědnosti za rozhodnutí žádosti. 

Dublinská konvence byla přijata 15.6. 1990 a vstoupila v 

platnosti 1.9.1997 v současnosti se aplikuje tzv. DublinII39, 

což je Nařízením Rady (ES) č.343/2003, stanovující kritéria a 

mechanismy pro určení státu odpovědného za posouzení žádosti 

o azyl podané v jednom z členských států Evropských 

společenství. Oba mechanismy fungují na podobném principu, k 

zajištění aplikace DublinuI. a DublinuII. byl zřízen systém 

porovnávání otisků prstů EURODAC, jehož zřízení je pro 

členské státy závazné. Jsou zde centrálně uchovávány otisky 

prstů žadatelů o azyl a cizinců nelegálně překračujících 

vnější hranice Unie. Systém aplikace Dublinu II. Je složitý a 

                                                      
36 http://www2.euroskop.cz/data/files/10/97721A87-D012-4D1B-962D-BC6949220D3F.pdf s.3 ,Čl. 
3 odstavec 5. 
37 viz. Ibid,s.5, Čl. 10 a s.10,čl. 13.  
38http://www.mvcr.cz/azyl/azyl.html#dublin  . 
39 DublinII. nenahradil zcela DublinI. kvůli postavení Dánska v rámci ES. 
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byla vydána podrobná pravidla pro aplikaci Nařízení Rady (ES) 

č.343/2003 

2.2.5 Směrnice rady č. 2004/83/ES  

Směrnice Rady č. 2004/83/ES ze dne 29.dubna 2004 o 

minimálních požadavcích na kritéria a status státních 

příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti 

jako uprchlíků nebo jako osob, které z jiných důvodů 

potřebují mezinárodní ochranu, a o obsahu poskytované ochrany 

(OJ L304/12 ze dne 30.září 2004). Úkolem této směrnice je 

poskytnout závazné vodítko její interpretace v souladu s 

Ženevskou úmluvou a Newyorským protokolem. Pro analýzu této 

směrnice, proto čerpám z Připomínek UNHCR ke Směrnici Rady č. 

2004/83/ES ze dne 29.dubna 2004 o minimálních požadavcích na 

kritéria a status státních příslušníků třetích zemí nebo osob 

bez státní příslušnosti jako uprchlíků nebo jako osob, které 

z jiných důvodů potřebují mezinárodní ochranu, a o obsahu 

poskytované ochrany (OJ L304/12 ze dne 30.září 2004) a 

Příspěvku JUDr. Marcely Skalkové z pražské kanceláře UNHCR 

předneseného na konferenci o Kvalifikační směrnici, pořádané 

v červnu 2005 Právnickou fakultou MU v Brně. Směrnice 

stanovuje minimální standardy v rámci společné evropské 

azylové politiky a upravuje oblasti : „kdo se kvalifikuje 

jako uprchlík“, „komu má být přiznána subsidiární ochrana“ a 

„jaké je postavení příjemců mezinárodní ochrany“40 Přenesení 

směrnice do vnitrostátního práva členských států má být podle 

článku 38 uskutečněno do 10.října 2006. Připomínky UNHCR se 

týkají odchylných výkladů směrnice od Ženevské úmluvy a 

upozorňují na praktické důsledky tohoto výkladu. Definice 

klíčového pojmu uprchlík ve směrnici se vztahuje na 

příslušníky třetí země, čímž je jednak v rozporu s článkem 42 

Úmluvy, kde je stanoven zákaz výhrad vůči článku 1, jakož i 
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dalším jmenovaným, tak hrozí „že podobnou úpravu převezmou i 

jiné evropské země či země z ostatních regionů, což by ve 

svém důsledku vedlo ke vzniku nové geografické vylučující 

klauzule“41. Jako pozitivní přínos směrnice je hodnoceno 

UNHCR zohledňování „nestátních činitelů perzekuce“, tím 

ukotvuje tento problém pronásledování v rámci aktuální 

situace.  UNHCR  považuje za nutné, aby byly „Všechny žádosti 

budou posouzeny nejprve na základě definice uprchlíka 

obsažené v Úmluvě z roku 1951 a pouze pokud kritéria této 

definice nebudou splněna také na základě kritérií subsidiární 

ochrany“42 tímto se má zajistit přednostní ochranného 

postavení uprchlíků před principy subsidiární ochrany. Mezi 

hlavní cíle směrnice patří zajištění „spravedlivého a 

efektivního řízení“ při zajištění mezinárodní ochrany 

lidských práv. K dosažení tohoto cíle jsou stanoveny mj. 

principy pro posouzení žádosti o azyl jako zjevně 

neopodstatněné a takto označená žádost není komplexně 

posouzena na každé úrovni řízení. Výkonný výbor UNHCR 

definoval, že se jedná o případy „(i) jasně zneužívající 

řízení nebo (ii) nesouvisející s uprchlickými kritérii“43, 

přitom jsou zajištěny procedurálních záruky pro posuzování 

těchto žádostí. Cílem společného azylového systému EU je 

zajistit „efektivní (z rychlosti procesu, identifikace osob, 

které potřebují mezinárodní ochranu, rozložení finančních 

prostředků, dělení odpovědnosti) spravedlivý (jednotné zásady 

řízení) a věrohodný systém“ (důvěru v jeho efektivitu a 

spravedlnost by měla mít jak odborná tak i laická veřejnost a 

samozřejmě samotní žadatelé). 

 

                                                                                                                                                                 
40 http://www.unhcr.cz/dokumenty/Qualification_Directive_Skalkova.doc ,s.2(dále „ Příspěvek JUDr. 
Marcely Skalkové“). 
41 Příspěvek JUDr. Marcely Skalkové, s.4. 
42 http://www.unhcr.cz/dokumenty/Qualification_Directive.doc , s.5. 
43 „Směrem“, s.29, Čl.100. 
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2.2.6 Statistika 

Tabulka č.1 

    2001 2004 trendy 

  kritéria počet žádostí % počet žádostí %     

odmítnuto 85 162 86% 85 610 87% 102% negativní 

udělen žk 14 410 14% 12 925 13% 91% negativní 
nové žádosti 92 000   23 900   26% pokles 

celkem 99 572 100% 98 535 100% 99% stagnace 

V
B

 

              

odmítnuto 35 730 83% 89 609 85% 102% pozitivní 

udělen žk 7 328 17% 15 866 15% 88% negativní 
nové žádosti 47 291   22 900   48% pokles 

celkem 43 058 100% 105 475 100% 245% nárůst 

F
 

              

odmítnuto 10 644 98% 42 562 100% 101% pozitivní 
udělen žk 165 2% 138 0% 21% negativní 

nové žádosti 23 515   35 276   150% nárůst 
celkem 10 809 100% 42 700 100% 395% nárůst 

S
 

              

                

   2001 2004 trendy 

  kritéria počet žádostí % počet žádostí %     

odmítnuto 2 995 95% 1 053 87% 92% negativní 

udělen žk 174 5% 158 13% 238% pozitivní 

nové žádosti 9 554   776   8% pokles 
celkem 3 169 100% 1 211 100% 38% pokles 

M
a

d
 

              

odmítnuto 2 846 91% 1 998 87% 95% negativní 
udělen žk 271 9% 305 13% 152% pozitivní 

nové žádosti 4 506   1 521   34% pokles 

celkem 3 117 100% 2 303 100% 74% pokles 

P
 

              

odmítnuto 130 88% 1 532 99% 113% pozitivní 

udělen žk 18 12% 15 1% 8% negativní 
nové žádosti 8 151   4 653   57% pokles 

celkem 148 100% 1 547 100% 1045% nárůst 

S
R
 

              
odmítnuto 6 032 99% 4 696 97% 98% negativní

udělen žk 75 1% 142 3% 239% pozitivní

nové žádosti 18 087   5 746   32% pokles C
Z
 

celkem 6 107 100% 4 838 100% 79% pokles 
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Komentář ke statistice 

Vysvětlivky pro interpretaci: Údaje se vztahují pouze k 

prvoinstančním rozhodnutím, tudíž může vzniknout určité 

zkreslení a vychází se z počtu nových žádostí nikoli 

celkového počtu žádostí. Údaje čerpám ze statistiky UNHCR44. 

Problematické se jeví vůbec celé definování pojmů a 

započítávání žádostí, některé jsou v případě vícestupňového 

řízení započteny několikrát, na druhou stranu některé 

kategorie žadatelů bývají různě zahrnuty. 

Velká Británie vykazuje stabilní situaci v sledovaných 

letech 2001 a 2004, i když bylo nabráno zhruba stejný počet 

nových žádostí tak počet udělení azylu klesl z 14% na 13%. 

Oproti tomu situace ve Francii se počet žadatelů o azyl 

více než zdvojnásobil z 43 058 na 105 457. Při relativně 

vysokém podílu udílení azylu. 

Švédsko zaznamenalo také v sledovaných letech nárůst a 

to čtyřnásobný, nicméně šance získat azyl jsou zde minimální 

okolo 1%. 

V roce 2001 se Česká republika vyrovnávala s velkou 

vlnou žadatelů, bylo podáno největší počet žádostí (18 087) 

od roku 1990 tedy od počátku azylové politiky (téměř 60% 

tvořili žadatelé z Evropy) tento jev se interpretuje změnou 

azylového zákona a s vyhlídkou možností pracovat, čtvrtinu 

všech žadatelů tvořili Ukrajinci. Jinak ČR patří k zemi s 

nejnižším podílem azylů a to i v rámci Višdgrádské čtyřky. 

 

 

                                                      
44 http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?id=3dcb7f9e4&tbl=STATISTICS, 
s.113,s.121, s.129 a pro rok 2004 jsou údaje z http://www.unhcr.org/cgi-
bin/texis/vtx/events/opendoc.pdf?tbl=STATISTICS&id=42b283744 s.35. 
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3. Evropská azylová politika vybrané státy  

3.1. Základní modely imigrační politiky 

Ve světě se prosadily následující modely:  

� „Diskriminační model (tzv. differential exclusion)je 

založen na dočasném návratném pobytu cizinců. Imigranti 

jsou začleněni do určité společenské sféry(např.na trh 

práce), ale není jim umožněno vstoupit do ostatních 

oblastí- jako např.do široce definovaného systému sociální 

péče, nemohou získat občanství, participovat na politickém 

životě(účastnit se voleb) apod. Právní mechanismy i praxe 

působí ve směru odrazení a znemožnění přístupu cizincům do 

mnohých sfér života, což ve svém důsledku cizince 

socioekonomicky znevýhodňuje. Například Německo, Švýcarsko 

a Rakousko dnes více méně praktikují tento model. 

� Asimilační model stojí na jednostranném procesu rychlé a 

„jednoduché“ adaptace imigranta do nové společnosti. 

Očekává se, že za rychlé umožnění získání občanství, práv 

a povinností majoritní populace imigrant zaplatí ztrátou 

svého  mateřského jazyka, svých specifických kulturních a 

sociálních rysů, což má vést k rychlé asimilaci do 

majoritní společnosti. Nejblíže tomuto modelu je imigrační 

politika a praxe Francie. 

� Multikulturní(pluralitní) model podporuje odlišnost 

minority od majoritní populace. Obě se liší jazykem, 

kulturou, sociálními vztahy i spolkovým životem po několik 

generací.Imigrantům jsou dána stejná práva ve všech 

společenských sférách, aniž by se očekávalo, že se vzdají 

svých specifik. Naopak, na specifice minorit se staví a 

stát všemožně intervenuje ve směru podpory jejich rozvoje. 
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Kanada, Austrálie, Švédsko, ale do jisté míry i Nizozemsko 

a USA dnes reprezentují tento model.45“ 

Dnes se nevyskytuje žádný z uvedených modelů v čisté formě, 

ale spíše najdeme spojování jednotlivých prvků. 

3.2. Migrační a azylové  modely ve vybraných zemích  

Pro své srovnávání jsem vybrala země VB, F a S, 

reprezentující země staré Evropy, evropskou 15 a země 

rozšířené EU , konkrétně země Višegrádské čtyřky. 

3.2.1 Velká Británie  

Pojímá migrační politiku odchylně od EU, ve smyslu 

nepřijetí Schengenských dohod a stanovení vlastních přísných 

migračních podmínek, kontroly vnějších hranic a směřování 

více k severoamerickému pojetí imigrace. Tento postoj nazývá 

Geddes46 „udržování pevnosti Británie“ je odrazem změn pojetí 

role Velké Británie po 2.světové válce, kdy se změnil její 

post koloniální a globální mocnosti  na roli regionální moci 

v Evropě. Geddes47 vidí příčiny vzniku pojímání žadatelů o 

azyl jako podvodných a zneužívajících azyl na konci 90.let, v 

procesech dekolonizace, která vedla také ke ztrátě povinnosti 

k dřívějším koloniím a následná ekonomická krize v 70. a 

80.letech a tlak wellfare státu. Na konci 90. let byl zaveden 

poukázkový systém místo peněžitých dávek sociálního 

zabezpečení a systém rozptýleného bydlení, aby se odlehčilo 

Londýnu a jihovýchodu země.48 Z hlediska integrace imigrantů 

a etnických minorit představuje Británie liberální 

multikulturní model s prvky „národních norem přijatelnosti“. 

3.2.2 Švédsko   

                                                      
45 Šišková T.: Menšiny a migranti v České republice:my a oni v multikulturní společnosti 21.století 
1.vydání, Praha: Portál, 2001, s. 25. 
46 viz kapitola „Maintaining „Fortress Britain“? Geddes, A.: The politics of immigration in Europe, 
London:Sage, 2003,s.31-52. 
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Švédsko představuje multikulturní pojetí azylové a 

migrační politiky v kombinaci wellfare státu. Švédsko 

přijímalo velké množství migrantů vzhledem k relativně malému 

počtu obyvatel ,což vedlo k narušení sociální stability a 

růstu proti imigračních a xenofobních nálad v zemi. 

Následovala tedy opatření zavedení vstupních požadavků 

k ztížení přijetí  žadatelů o azyl do země .Víza v tomto 

procesu regulace azylu hrála důležitou roli. Geddes uvádí, že 

v roce 1993 „Švédsko nemá dostatek zdrojů k integraci nových 

imigrantů49“ a tak bylo rozhodnuto, že povolení k trvalému 

pobytu dostanou ti uprchlíci, kteří jsou již v zemí a ostatní 

nově příchozí musí mít víza. Tato reforma znamenala zastavení 

migračních vln. Ve Švédsku jsou dva hlavní druhy uprchlíků 

tzv. kvótní uprchlíci a uprchlíci, kteří spadají pod 

Ženevskou konvenci.  „Od roku 1997 se uznávají uprchlíci také 

na základě třech dalších důvodů: oprávněná obava z trestu 

smrti a tělesných trestů; ochrana před nestátními zdroji 

pronásledování (občanská válka, vnější konflikt, přírodní 

katastrofa); oprávněná obava před pronásledováním z důvodu 

pohlaví nebo sexuální orientace.“50 Centrální je snaha o 

udržení Švédska jako pluralitní země, která udržuje migrační 

politiku na principech nediskriminace. 

3.2.3 Francie 

Francie představovala koloniální mocnost a její vztahy k 

muslimským bývalým koloniím se odráží do migrační politiky(na 

základě schopnosti přizpůsobit se byli neevropští imigranti 

charakterizováni jako „nepřízpůsobivý ostrov“51. Hlavní 

                                                                                                                                                                 
47 Ibid, s.52. 
48 Immigration and Asylum Act, Ibid.s43. 
49 Ibid, s.111. 
50  „Since 1997 , Sweden also recognises three  other grounds : a well- founded fear of capital or 
corporal punishment; protection from non-state persecution( civil war, external conflict or 
environmental disaster)and; a well- founded fear of persecution because of gender or sexual 
orientation.“ ,Ibid,s.108. 
51 Ibid,s.55. 
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debata je vedena o národnosti a občanství. Francouzské 

národní zákony byly  široce otevřené vůči imigrantům, přičemž 

byly ale vedeny směrem k asimilaci a homogenitě migrantů, 

nabytí francouzského občanství. Díky systému „národní 

integrace“, jehož cílem je emancipace imigrantů od statusu 

minorit, kolektivit a komunit se imigranti stanou součástí 

francouzské společnosti a budou sdílet její hodnoty a normy. 

Francouzský individualismus a asimilace je v kontrastu s 

britským etnickým pluralismem a multikulturalismem. 

3.3. Země Višegrádské čtyřky 

Tyto země jsou považovány za střední pásmo mezi Východem 

a Západem a problematika uprchlíků a žadatelů o azyl se jich 

ve zvýšené míře týká až od 90. let. 

3.3.1 Polsko 

Polsko představuje spíše tranzitní zemi. Většina 

uprchlíků žádá o azyl v Polsku buď v rámci toho, že byli 

zatčeni při nelegálním překročení hranic, nebo byli v rámci 

dohod o zpětněvzetí poslání sem z Německa. 

3.3.2 Maďarsko 

Po roce 1990 se muselo Maďarsko, země s  migrační a 

etnickou historií, postavit čelem k otázce směřování své 

migrační politiky. Řešilo se dilema mezi inspirací plynoucí z 

dohod o zpětněvzetí a předvstupními dohodami s Evropskou 

komisí na druhé straně na veřejnost orientovanou migrační 

politikou ve smyslu minorit žijících v sousedních zemích za 

hranicí EU a jejich migrací do země. Rakouská vláda tlačila 

Maďarsko k zpřísnění vízové politiky a zvýšení bezpečnosti a 

hraničních kontrol k boji proti nelegální migraci, jinak je 

proti rozšíření (to platilo i pro případ ČR). Maďarsko začalo 

implementovat nařízení a směrnice ohledně azylu a migrace a 

rozhodlo se tak pro řešení azylové a migrační politiky po 

vzoru EU. 
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3.3.3 Slovensko 

Migračním trendem v současnosti je mírné zvyšování 

cizinců na Slovensku, zvláště z východních a sousedících 

zemí, což je změna oproti dřívějšímu tradičnímu vzoru migrace 

směrem ven ze Slovenska. Slovensko v rámci ČSFR mělo upravenu 

problematiku uprchlictví v zákoně o uprchlících z roku 1990. 

Situace v uprchlictví zvláště pak Balkánská válka a následné 

migrační vlny a rozdělení federace si vynutily změnu. 

Ministerstvo vnitra musí povinně spolupracovat s UNHCR, a to 

může zasahovat do azylové procedury v kterémkoli stupni 

řízení. V současnosti tj. od 1.5.2004 je Slovensko členem EU 

a tak aplikuje nařízení a směrnice v oblasti azylu a migrace. 

3.3.4 Česká republika 

Česká republika je díky své poloze zemí tranzitní 

migrace. Migrační vlny z Východu směřovaly na Západ do 

Rakouska či Německa. Od roku 1995 byl proto vyvíjen na ČR 

tlak k zesílení hraničních kontrol a omezení nelegální 

migrace. V zemi se tak zdržují ti, kteří nepřešli přes 

restriktivní migrační politiku Rakouska a Německa, nebo byli 

zde převzetí na základě principu refoulement. 

3.4. Právní rámec azylové politiky v zemích EU 15 za 

sledované období52 

3.4.1 Francie  

Francie je signatářem Ženevské konvence(dále ŽK) 

(23.6.1954) a Protokolu(03.2.1971). Kromě právního postavení 

uprchlíka dle Ženevské konvence jsou zde ještě 2 formy azylu. 

Jedná se o územní azyl a ústavní azyl. Obě tyto doplňkové 

formy jsou užity velmi řídce a poskytují menší žadatelům 

menší ochranu než Konvence. Územní azyl může dle zákona z 

11.5. 1998 získat „cizinec, jehož život a svoboda jsou v jeho 

                                                      
52 sledovaným obdobím jsou roky 2001 a 2004. 
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zemi původu ohroženy a je vystaven zacházení v rozporu s 

článkem 3. Evropské úmluvy o lidských právech“53 tento azyl 

zajišťuje cizinci právo pobytu na jeden rok a není záruka 

automatického prodlužování. Ústavní azyl se vztahuje k článku 

4. Francouzské ústavy z roku 1946 a zajišťuje „ochranu osobám 

pronásledovaným kvůli osvobozovacím akcím“. Francie patří k 

Schengenským státům, podepsala Dublinskou konvenci. Žadatele 

o azyl, kteří spadají pod Dublinskou úmluvu nemají přístup k 

národnímu přijímacímu systému a ani k sociálním právům. 

Francie přijala v roce 2001 60,3% představuje to 1 604 54 

žádostí od ostatních států na základě Dublinské konvence. Ve 

Francii se neužívá koncept návratu do třetích zemí. Od roku 

2004 jsou platné 2 zákony měnící azylovou a migrační 

politiku55. Mezi nejzásadnější změny patří zkrácení 

postoupení žádosti z jednoho měsíce na 21 dní, při zrychleném 

řízení je vydáno rozhodnutí do 15 dnů, respektive rozhodnuto 

do 96 hodin v případě osoby v dentenčním zařízení, územní 

azyl je díky implementaci Kvalifikační směrnice ES nahrazen 

principem subsidiární ochrany. Kdy jedinec získává přechodné 

povolení k pobytu, které je možno obnovit pouze v případě, že 

podmínky k jeho povolení stále přetrvávají. Rozšíření 

označení a zacházení se žádostí jako zjevně nedůvodnou na 

celou azylovou proceduru, doposud tak mohly být označeny jen 

žádosti podané na hranicích, zamítnutí zjevně nedůvodné 

žádosti může být i bez provedení pohovoru se žadatelem. Dále 

je v novém azylovém zákoně zaveden princip „ nestátních 

původců pronásledování“. 

3.4.2 Velká Británie 

Velká Británie podepsala ŽK 11.3. 1954 a Protokol 

4.9.1968 není součástí Schengenského systému, podepsala 

                                                      
53  http://www.ecre.org./country01/France.pdf ,  s.65( všechny překlady v této práci jsou mé 
vlastní). 
54 viz. statistika , Ibid,s.68. 



 29 

Dublinskou konvenci. V sledovaném roce 2001 byla významná 

reforma zákona o azylu, migraci a občanství, která platí od 

dubna 200256. Nastalé změny jsou v zvětšování kapacit 

detencí, zřizování detenčních zařízení i pro rodiny, zavedení 

horkých imigračních linek, kde může veřejnost nahlásit 

přestupky imigrantů, zvyšování návratových programů 

neúspěšných žadatelů o azyl, upřednostňování peněžitých dávek 

před poukázkami, systém rozptýleného ubytování žadatelů57. 

Dále byl přijat Protiteroristický, protikriminální a 

bezpečnostní zákon58, vláda má právo prověřovat případy, 

které ohrožují národní bezpečnost a podezřelých z 

mezinárodního terorismu. Například v článku 23 se povoluje 

detence osoby podezřelé z mezinárodního terorismu. Zákon o 

Lidských právech z roku 1999 a Azylový zákon z téhož roku, 

nabyly platnost 2.10. 2000 a znamenaly radikální změnu v 

oblasti imigračních kontrol a azylu. Změny v azylové 

proceduře. V Doveru a Croydonu zavedlo Ministerstvo vnitra 

pilotní projekt, kde žadatel o azyl nevyplňuje standardní 

evidenční formulář, ale dostane 10-ti denní zápis z 

důkladných pohovorů59. Jsou užívána nová přijímací střediska 

v Doveru a dál je v plánu v Gatwicku, kde jsou žadatele o 

azyl seznámeni se svými právy a povinnostmi, projdou 

zdravotním vyšetřením,je s nimi veden azylový pohovor, před 

opuštěním střediska podepisují žadatelé formulář, že rozumí 

tomu, čemu se podrobili. Novela pravidel azylové procedury v 

roce 2001 znamená, že Ministerstvo vnitra rozhoduje o 

deportaci neúspěšného žadatele o azyl, dříve to byl soudce. 

                                                                                                                                                                 
55 Azylový zákon přijatý 10.12.2003 a platný od 1.2.04 a Imigrační zákon z 26. 11.2003. 
56 http://www.ecre.org./country01/united%20kingdom.pdf (dále ECRE UK 01)  White Paper Secure 
Borders, Safe Haven s. 250: 
57 srovnej Baršová, Barša: Přistěhovalectví a liberální stát: imigrační a integrační politiky v USA, 
západní Evropě a Česku.1.vydání ,Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 
2005, s.112-113. 
58 Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001(ATCSA),ECRE UK 01, s.250. 
59„ The Home Office is piloting a procedure at Dover and at  the  Asylum Sceeening Unit in 
Croydon, where asylum applicants are not given the standard Statement of Evidence Form(SEF) to 
complete, but instead are given ten working days notice of a substantive interview“. Ibid, s.257. 



 30 

Vláda navyšuje počty imigračních úředníků a 150 policistů 

bude druhotně pomáhat při návratových procedurách neúspěšných 

žadatelů o azyl. 

V roce 2004 byl vydán Azylový a imigrační zákon znamená 

změnu přesunutí odvolání vůči rozhodnutí Azylového a 

imigračního soudu k vyšším soudům, kde bude však posuzováno 

jen právní hledisko věci. Dále je rozšířen pojem přestupků 

při poškozování imigračních dokumentů a nespolupráci při 

návratech. Další změnou v proceduře je pilotní projekt, kde 

by jeden případový pracovník měl na starosti celou žádost 

(týká se to žádostí které jsou vyřizovány v zrychlené 

proceduře) od podání, k rozhodnutí, návratu či integraci60. V 

únoru 2005 vláda představí Nový azylový model strategii na 

dalších 5 let. Azylanti nebudou nově dostávat povolení k 

trvalému pobytu, ale budou co 5 let obnovovat svůj status. 

Předpokládá se rozšíření výše popsaného pilotního projektu. 

Cílem je zajistit služby případové práce od začátku do konce, 

a tak urychlit proceduru a návraty. 

3.4.3 Švédsko 

Švédsko podepsalo ŽK 26.10.1954 a Protokol 4.10.1967, 

25.3.2001 Švédsko podepsalo Schengenskou dohodu a je státem 

Dublinské dohody. S přijetím Schengenské dohody se 

zkomplikovala a zpomalila procedura zpětněvzetí s Dánskem a 

Německem, s kterými měla již dříve smlouvy.  V roce 2001 bylo 

2 148 žádostí uznáno o zpětněvzetí žádosti ze strany Švédska 

k ostatním státům dohody61. Změny v azylové politice. V roce 

2001 parlamentní komise, kde byl expertem Švédský červený 

kříž, probírala problematiku sjednocení rodiny, obchodování a 

pašování lidí. Řešily se i otázky nezletilých dětí bez 

doprovodu a gesce k jejich  řešení, v cizineckém zákoně je 

                                                      
60 http://www.ecre.org./country04/UK%20-%20FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf (dále ECRE UK 
04). s. 9. 
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zaručeno povolení k pobytu adoptovaných nezletilých bez 

doprovodu. Uvažuje se o připojení aspektu gender do definice 

uprchlíka. 

V roce 2004 došlo k následujícím změnám v cizineckém 

zákoně na základě žádosti prokurátora může být žadateli 

uděleno povolení k dočasnému pobytu pro účely pokračování 

předběžného vyšetřování a hlavní proceduře. Při rozhodnutí 

neudělení azylu se toto rozhodnutí dá vědět zemi, kde bude 

neúspěšný žadatel o azyl navrácen nebo deportován. Vládní 

výbor vydal návrh „nového systému žádostí a procedur ohledně 

cizinců a občanů“ a byl přijal nový cizinecký zákon, který 

nahradí ten z roku 1989. Cílem změn v systému odvolání proti 

rozhodnutí je rozeznat motivy povolení pobytu za účelem 

ochrany od ostatních důvodů. 

3.5. Právní rámec zemí Višegrádské čtyřky v sledovaném 

období. 

3.5.1 Maďarsko  

Maďarsko podepsalo ŽK i Protokol 14.3.1989, není státem 

Schengenské dohody, ani Evropské unie, tudíž mohlo sledované 

dokumenty ratifikovat. V roce 2001 byly schváleny 4 zákonné 

úpravy, které budou platné od 1.1.2002 (Zákon XXXXIX o vstupu 

a pobytu cizinců, který nahradí cizinecký zákon z roku 1993, 

Zákon XXXVIII novelizující zákon CXXXIX z roku 1997 o azylu, 

a novelizace zákonu o občanství a ochraně hranic62). Nastaly 

změny zejména v pravidlech udílení povolení k pobytu původní 

dočasné povolení k pobytu – platné na rok, dlouhodobé 

povolení k pobytu (15 let) a trvalý pobyt byly nahrazeny. „ 

Unifikované povolení k pobytu“ uděleno na 2 roky a může být 

prodlouženo ještě o 2 roky. Tzv. „povolení k usazení“ 

nahrazuje předchozí trvalý pobyt. Tato nová povolení k pobytu 

                                                                                                                                                                 
61 http://www.ecre.org./country01/sweden.pdf (dále ECRE S 01), s.232. 
62 http://www.ecre.org./country01/Hungary.pdf (dále ECRE Mad 01), s.106. 
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umožňují míň práv jejich držitelům než dřívější povolení, 

podle kterých měli imigranti téměř stejná práva jako občané 

Maďarska a tato povolení navíc byla zneužívána kvůli 

snadnější práci v zahraničí. B - status „osoba s povolením 

zůstat“ byl přesunut z azylového do cizineckého zákona a 

představuje strpění cizince v zemi, kvůli nemožnosti navrátit 

ho do země původu, protože mu tam hrozí násilí. Jsou 

naplánovány změny v detencích. Dvě nové formy jsou tzv. 

„odmítací detence“ (ne více než 3O dní) a „ „předvyhošťovací 

detence“ (pobyt ne delší než 30 dní) bude to uplatňováno v 

případech nejasné identifikace a pobytu osob. Maximální délka 

pobytu v detencích klesla z 18 na 12 měsíců. Hlavní změny v 

azylovém zákoně žadatel o azyl bude přešetřen kompetentním 

úředníkem Ministerstva Vnitra ten rozhodne, pokud je podána 

žaloba žádost (lhůta 15 dní) je postoupena k druhé instanci, 

soud rozhodne o odmítnutí žádosti do 15 dnů místo dřívějších 

5 dnů) a kromě rozhodnutí Nejvyššího soudu bude takováto 

žádosti vyřízeny v zrychleném řízení. Nynější řízení o 

udělení azylu je čtyřstupňové. 

V roce 2004 byly v souvislosti s přístupem Maďarska do 

Evropské unie přijaty nové zákony a změny v Azylovém zákoně 

do května 2004 mělo Maďarsko 4 instanční azylový systém (2 

administrativní a 2 soudní stupně), od května dochází k 

jejich redukci na dvoustupňové řízení. V první instanci 

vydává rozhodnutí Ministerstvo vnitra a v druhé instanci 

Městský soud v Budapešti a jeho rozhodnutí je konečné a 

nebude dále přezkoumáno. Ministerstvo je povinné vydávat 

rozhodnutí o neudělení nebo odejmutí azylu v souladu s 

principem non - refoulement a dočasné ochrany. Nezletilí bez 

doprovodu budou mít opatrovníka, co bude s nimi u řízení a 

jako experti mohou být u řízení také psychologové a forensní 
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lékaři v případě nejednoznačného věku nezletilého63. Dočasná 

ochrana se řídí dle směrnice Rady Evropy 55/2001 při 

masivnímu přílivu přesídlených osob. Přístup žadatelů o azyl 

na trh práce dle novelizovaného § 16 mají žadatelé o azyl 

přístup na trh práce po jednom roce od podání žádosti o azyl. 

Během tohoto prvního roku mohou žadatelé o azyl pracovat jen 

v rámci přijímacího centra. Eurodac a Dublin II. Ministerstvo 

vnitra je zodpovědné za vedení agendy k nařízení ER a založí 

národní databázi otisků prstů a připojuje se k mechanismu 

Dublinské konvence určující stát odpovědný za posouzení 

žádosti. Omezená práva azylantů volit v komunálních volbách a 

referendu dle §17, dříve neměli azylanti žádná volební práva. 

Detence - soud je povinen přezkoumat rozhodnutí proti 

nařízení detence. Automatický přezkum nutnosti pokračování 

detence je po 90 dnech (dříve po měsíci). 

3.5.2 Polsko   

Polsko podepsalo ŽK a Protokol 27.9.1999. V sledovaném 

roce 2001 není Schengenským státem a nemohlo ani ratifikovat 

Dublinskou konvenci. Změny v azylové politice v roce 2001 v 

červenci byla provedena novelizace Cizineckého zákona. 

Možnost dočasné ochrany je zavedena pro uprchlíky ze zemí 

postižených válkou. O poskytnutí dočasné ochrany rozhoduje 

polská vláda a na realizaci dohlíží nevládní organizace. V 

Polsku není humanitární status uprchlíka, neúspěšní žadatelé 

o azyl, kteří nemohou být navráceni do své země původu nejsou 

prakticky schopni naplnit podmínky pro zisk přechodného 

pobytu (zajištěné bydlení na 2 roky, práci a finanční 

podporu), tak zde pobývají nelegálně64. V případě nezletilých 

bez doprovodu, se v případě pochybností může navrhnout 

                                                      
63 podrobně změny Azylového zákona viz. http://www.ecre.org./country04/Hungary%20-
%20FINAL.pdf ,s.4. 
64 http://www.ecre.org./country01/poland.pdf  (dále ECRE P 01), s. 187. 
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přezkum jejich věku, při odmítnutí podrobení se se s nimi 

zachází jako s dospělými. 

V roce 2004 patří mezi nejzásadnější změny vstup Polska 

do Evropské unie 1.5. 2004. S tím souvisí novelizace 

Cizineckého zákony zajišťující ochranu cizinců na území 

Polska ve smyslu minimálních požadavků EU na sjednocení 

rodiny. Azylant může podat žádost o sloučení rodiny (týká se 

to chotě, nezletilých děti, dospělých dětí a rodičů i 

vzdálenějších příbuzných). Jedinou podmínkou je prokázat 

vzájemný příbuzenský vztah a závislost na osobě podávající 

žádost o sloučení rodiny. Osoby, které jsou přijaty do Polska 

za účelem sjednocení rodiny dostanou povolení k dočasnému 

pobytu, ten může být po určité době nahrazen povolením k 

trvalému pobytu. Nový zákon zaručuje vydání polských 

cestovních dokumentů osobám pod subsidiární ochranou a 

rozšiřuje jejich socioekonomická práva ve smyslu, že nyní 

mohou být zapsání jako nezaměstnaní. 

3.5.3 Slovensko 

Slovensko podepsalo ŽK i Protokol 4.2.1993, v sledovaném 

roce 2001 není Schengenským státem a ani státem Dublinské 

konvence. Změny v azylové politice parlament přijal nový 

cizinecký zákon 48/2002, který bude platný od 1.4. 2002. 

Článek 1F Ženevské konvence bude implementován do návrhu na 

nový azylový zákon. Nový azylový zákon, schválený 27.4.2002 

vycházející z rozhodnutí o minimálních požadavcích azylové 

procedury zajišťuje možnost podat odvolání proti rozhodnutí 

Ministerstva vnitra (v první instanci)pokud žadatel nemá 

status azylanta a nebo pokud je mu azyl odejmut. Dle novely 

azylového zákona je druhou odvolací instancí nezávislý soud. 

Probíhá také intenzivní příprava na implementaci podmínek k 

přijetí Dublinské konvence. 
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V roce 2004 se Slovensko stalo členem EU(1.5.2004), v 

souvislosti s tímto přijalo řadu dodatků k zákonům v azylové 

oblasti. Dodatek k zavedení Nařízeni o minimálních 

standardech v poskytování dočasné ochrany v případě masového 

přílivu přesídlených osob. Dodatek k provádění Směrnice o 

minimálních standardech v přijímání žadatelů o azyl. V 

souvislosti se Směrnicí o minimálních standardech v 

poskytování dočasné ochrany je přijata koncepce zrychleného 

řízení a nové pravidlo zastavující azylový případ, v případě 

že žadatel o azyl se nachází víc než 7 dní bez povolení mimo 

azylové zařízení. Zrychlené řízení se vztahuje na případy 

zjevně nedůvodných žádostí o azyl, Ministerstvo vnitra v 

těchto případech vydá rozhodnutí do 7 dní. V souvislosti s 

Přijímací směrnicí byly provedeny následující změny65. Jsou 

tři typy zařízení na Slovensku - záchytová střediska, 

pobytová střediska a integrační střediska. Do 30 dnů od 

přijetí do záchytového střediska je provedeno lékařské 

vyšetření a dále jsou žadatelé přemístěni do pobytových 

středisek, kde čekají na vyřízení své žádosti o udělení 

azylu. Jsou označena místa, kde mohou uprchlíci požádat o 

azyl. Nezletilí bez doprovodu mají nyní opatrovníka ve věcech 

soudního řízení a ubytování. Žadatelé o azyl mají přístup na 

pracovní trh pokud jejich žádost nebyla do jednoho roku 

rozhodnuta, toto se nevztahuje na případy zjevně nedůvodných 

či nepřípustných žádostí. Povinně musí azylanti absolvovat 

kurz základů slovenského jazyka. Stát může žádat žadatele o 

krytí nákladů na pobyt v určitých případech. Bylo zavedeno 

lékařské potvrzení určující věk nezletilých bez doprovodu v 

případě odmítnutí se s jedincem zachází jako s dospělou 

osobou. 

3.5.4  Česká republika 

                                                      
65 http://www.ecre.org./country04/Slovak%20Republic%20-%20FINAL.pdf ,s.2 
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Česká republika podepsala ŽK a Protokol 11.5.1993 není 

státem Schengenské dohody, ani Dublinské konvence. Změny v 

azylové politice na konci roku 2001 došlo k změnám azylového 

zákona č. 329/1999 a tyto změny jsou platné od 1.2 2002. 

Žadatelé o azyl mohou pracovat jen na pracovní povolení, o 

které mohou zažádat po roce od podání žádosti. Finanční 

příspěvek pro jedince žijící v soukromí mimo azylová zařízení 

je omezen na 3 měsíce a mohou o něj žádat jen ti žadatelé, 

kteří jsou poprvé v proceduře, to platí i pro osoby s vízem 

za účelem strpění. Omezující charakter nového zákona takto de 

facto ztěžuje žadatelům možnosti života mimo azylová 

zařízení. Druhoinstanční procedura je nahrazena soudním 

přezkumem. Odvolání proti  negativnímu rozhodnutí musí být 

podáno do 15 dnů, respektive 7 dnů v případě jedinců v 

detenčním zařízení, v přijímacím středisku na letišti, nebo v 

případě posouzení žádosti jako zjevně nedůvodné. Právo udělit 

azyl náleží jen Ministerstvu vnitra, soudy rozhodují o 

potvrzení nebo zrušení jejich rozhodnutí. Je rozšířen princip 

třetí bezpečné země u zjevně nedůvodných žádostí, všechny 

sousedící země jsou považovány za třetí bezpečné země. 

Opakovaná žádost o azyl může být podána nejdříve po dvou 

letech od skončení první procedury. Azylová procedura je 

ukončena v případě pokusu o nelegální vstup a vstup na území 

dalšího státu. Sdružení nevládních organizací pod Konsorciem 

kritizuje tento nový azylový zákon v tom, že neřeší hlavní 

problém české azylové politiky, a to je na jednu stranu 

masivní zneužívání procedury a na druhou stranu nedostatečná 

ochrana skutečných uprchlíků. Dále poukazují na to, že 

procedura soudního přezkumu bude ještě více prodloužena (nyní 

trvá okolo dvou let) a neumožňuje žadatelům o azyl 

spravedlivou proceduru66. 

                                                      
66 viz. http://www.ecre.org./country01/Czech%20Republic.pdf ,s.31. 
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V roce 2004 byly v souladu s implementací nařízení EU a 

vstupem ČR do Unie (1.5.2004)byla přijata řada dodatků k 

azylovému zákonu a harmonizace v souvislosti s Dublinskou 

konvencí a směrnicemi o minimálních standardech (Směrnice 

ES2003/9 o minimálních standardech přijímání žadatelů o 

azyl). Změnami v azylové politice je povinnost Ministerstva 

vnitra informovat žadatele o azyl o jeho právech do 15 dnů od 

nabrání jejich žádosti. Pozitivním aspektem nového azylového 

zákona je specifické zacházení s osobami se zvláštními 

potřebami (nezletilí bez doprovodu, těhotné ženy, postižení 

lidé, oběti mučení a týrání, traumatizovaní jedinci). Dále je 

stanoveno, že žadatelé o azyl mají mít stejný přístup ke 

vzdělání jako občané ČR. 

3.6. Sociální rámec azylové politiky ve vybraných zemích za 

sledované období. 

3.6.1 Francie   

Skupiny uprchlíků, na něž je kladen specifický zájem 

jsou v roce 2001 Kurdové – je popsán první případ ve Francii 

kdy velké množství žadatelů o azyl přijelo na lodi najednou, 

jednalo se o 900 Kurdů se na lodi jménem „Východní moře“. 

Skupina se později rozdělila, nicméně 50 z nich byl udělen 

azyl67. Kosovští Albánci – Vyjádřením Ministerstva vnitra z 

22.2.2001 se Kosovanům kteří vstoupili do Francie před 

12.10.1999 dostane specifické ochrany,jsou smluveny podmínky 

obnovy jejich povolení k pobytu. Kosované, kteří jsou již 

držitelé jednoročních dočasných povolení k pobytu, bude 

jejich obnova automatická, při prokázání že jsou skutečně 

příslušníky Albánské komunity v Kosovu. Přijímací systém 

žadatelů o azyl kapacita přijímacích středisek se zvýšila o 1 

500 míst, přesto však není vzhledem k nárůstu počtu žadatelů 

dostačující. V roce 2001 byly přijímací podmínky zvláště 

                                                      
67 viz. ECRE France01, s. 69. 
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dramatické, protože tisíce žadatelů bylo ubytováno po 

hotelích, následovala reorganizace národního přijímacího 

systému v souvislosti s harmonizací pravidel a praxe EU: 

přijímací centra přijímají a nabírají žadatele, zajišťují 

administrativní, sociální a zdravotní pomoc, zajišťují školní 

docházku a volnočasové aktivity, organizují návraty 

odmítnutých žadatelů. Poskytují materiální zajištění 

žadatelům, tak aby mohli naplňovat každodenní potřeby. 

 Sociální zabezpečení žadatelů o azyl. V roce 2000 

vstoupil v platnost systém „Univerzální zdravotní ochrany“68 

tohoto systému mohou využívat žadatele, kteří mají povolení k 

pobytu, nebo pozvání na Prefekturu. 

 Specifickými skupinami byli v roce 2004 byli Čečenci, 

počty jejich žádostí se navyšují a podíl udílení azylu je 

celkem vysoký. Návraty jsou ve většině případů nemožné, kvůli 

pronásledování a momentální situaci v Čečensku. 

Změny v přijímacím systému, přestože bylo v roce 2004 

vytvořeno dalších 3 000 míst je ubytovací kapacita 15 300 

míst pro 60 000 žadatelů stále nedostatečná. Navíc je velká 

disproporce v ubytovacích kapacitách v rámci regionů 

například region Paříže hostí 43% žadatelů o azyl69. Problém 

nedostatku ubytování ztěžuje žadatelům o azyl přístup do 

azylového systému. 

Sociální zabezpečení azylantů. Žadatelé o azyl mají 

přístup k formě sociálního zabezpečení zvaného CMUC – je to 

univerzální zdravotní systém vytvořený na pokrytí základních 

zdravotních potřeb osob s nedostatečnými finančními zdroji. 

Od 1.ledna 2004 byly změny v přístupu k tomuto systému. Nyní 

je do systému zařazen žadatel o azyl jen když o to požádá, 

dříve to bylo automaticky. Žadatele musí čekat jeden měsíc 

                                                      
68 Couverture Maladie Universelle(CMU/ Universal Health Protection) Ibid,s. 72. 
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než je jejich žádost o vzetí do systému vzata70, paradoxně v 

prvním měsíci tak nejsou sociálně pokryti vůbec, často nemají 

přístup k ubytování a ani zdravotní péči, za nutná ošetření 

musí zaplatit. 

3.6.2 Velká Británie  

V roce 2001 specifickými skupinami, na něž byla kladena 

zvýšená pozornost byli Afgánci, neúspěšní žadatelé o azyl 

nyní dostanou výjimečné jednoroční povolení k pobytu71 místo 

dřívějšího čtyřletého. Jen Somálci z jihu Somálska získávají 

výjimečné jednoroční povolení k pobytu, ostatní neúspěšní 

žadatelé jsou navracení na sever země, který je nyní 

považován za bezpečný. Sierra Leone a její žadatelé o azyl 

nemají poskytnut institut dočasné ochrany. Palestinci - 

Ministerstvo k nim změnilo přístup a nyní se na ně pohlíží 

jako na ostatní žadatele o azyl. Irák - neúspěšní žadatelé o 

azyl z Iráku nejsou momentálně navraceni zpět, ale oblast 

autonomního Kurdska je považován za stabilnější, proto se 

přezkoumává a uvažuje o možném návratů tam. Změny v 

přijímacím systému. Mezi hlavní změny patří zavedení nových 

azylových registračních karet a od 8.dubna dostávají žadatelé 

o azyl peněžitou podporu (představující 30 liber týdně), 

místo dřívějších poukázek.72 Zkouší se také pilotně projekt 4 

Pobytových středisek s kapacitou pro 750 klientů každé. 

Žadatelé mohou žádat jen o životní minimum a bydlení, což 

vede k tomu, že jsou rozptýlení pod vládou pronajatými 

pobytových středisek bez možnosti jiné volby. Co se týká 

sociálního zabezpečení mají žadatelé o azyl přístup k dávkám 

sociální péče a příspěvkům na bydlení jako občané Velké 

Británie. 

                                                                                                                                                                 
69 http://www.ecre.org./country04/France%20-%20FINAL.pdf (dále ECRE F 04), s.10. 
70 ECRE F 04,s. 11. 
71 Exceptional leave to remain(ELR)ECRE UK  01, s.249. 
72 je to součástí „ reformy systému“, kterou navrhl nový ministr pro Imigraci a občanství David 
Blunkett. 
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V roce 2004 se do specifické skupiny, jíž byla věnována 

zvýšená pozornost patřili žadatelé o azyl ze Zimbabwe, vláda 

prováděla násilné návraty navzdory protestům UNHCR, kvůli 

důkazům o porušování lidských práv v Zimbabwe. Stejně tak 

docházelo k násilným návratům Afgánských žadatelů navzdory 

nestabilitě oblasti. Vláda navrhla pilotní projekt návratů a 

dobrovolných repatriací. Dobrovolné repatriace vznikají na 

základě podpisu žadatele, že cestuje na vlastní riziko a 

zvolená trasa je považována za bezpečnou, k tomu je podepsán 

dohoda o zpětněvzetí s vládou země původu. Při uskutečnění 

dobrovolných návratů se spolupracuje s Mezinárodní organizací 

pro migraci(IOM). V případě násilných návratu žadatelů ze 

Somálska, UNHCR požaduje, aby nebyli navráceni na jih 

Somálska a ne do regionu jejich původu. Demokratická 

republika Kongo byla označena za zemi kde nehrozí žadatelům 

riziko pronásledování a byly tam provedeny návraty, i přes 

odlišné stanovisko Human Rights Watch ohledně bezpečnosti 

země73. Na konci roku odložila vláda návraty žadatelů o azyl 

z oblastí postiženými tsunami bez vzniku nároku na azyl. 

3.6.3 Švédsko 

V roce 2001 se sledovanými specifickými skupinami stali 

žadatelé z Kosova, Bosny, Afganistanu, Iránu, Konga- 

Kinshasa, Kolumbie a Středoasijských republik dle záznamů 

NGO´s74. 

V roce 2004 se změnila politika vůči žadatelům ze 

Somálska, většina z nich může být vyhoštěna zpět, pokud je 

přijme jejich klan (dřívější praxe byla udělení 12 měsíčního 

dočasného pobytu a následně trvalého pobytu na základě 

humanitárních důvodů75. 

                                                      
73 ECRE UK 04, s.7. 
74 viz. ECRE S 01, s.233. 
75 viz. http://www.ecre.org./country04/Sweden%20FINAL%20FINAL%20FINAL.pdf ,s.8. 
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3.7. Sociální rámec azylové politiky v zemích Višegrádu 

3.7.1 Maďarsko 

V roce 2001 se přesouvali žadatelé o azyl do přijímacího 

střediska v Debrecíně. Otázka žadatelů o azyl byla velmi 

významnou, vzhledem k protestům veřejnosti bylo nové 

přijímací středisko v Kalocse , které bylo původně určeno pro 

žadatele a azyl z Afganistánu, nakonec ubytovalo evropské 

žadatele zejména z bývalé Jugoslávie. Integrace se rozšířila 

i na osoby s povolením zůstat. Pomoc byla zejména v oblasti 

zdravotní a přístupu k zaměstnání (zejména Menedék – Maďarská 

asociace pro migranty a Maďarský helsinský výbor)76. 

V roce 2004 byly patrné nepokoje ve Vojvodině, kde žije 

mnoho etnických Maďarů. Další specifickou skupinou jsou 

žadatelé ze Somálska a Iráku, ve sledovaném roce 2004 se 

počet udělení azylu u těchto národností významně zvýšil 

oproti předchozímu roku. Poprvé byly vedeny samostatně 

žádosti o udělení azylu uprchlíků z Čečenska. 

Změny v přijímacím systému. Maďarsko nebylo schopné 

naplnit požadavky Přijímací směrnice (v oblasti informací 

není legislativně ukotvena povinnost informovat o právech 

žadatelů, informační brožury nejsou přístupné ve všech 

jazycích, není náležitá dokumentace o a životní podmínky osob 

v detenci). 

3.7.2 Polsko 

Speciální skupinou jsou nezletilí žadatele bez 

doprovodu. V roce 2001 jsou umístěni do oddělené Centrálního 

střediska pro uprchlíky. Středisko mohou opouštět za účelem 

školní docházky, je jim přidělen opatrovník pro právní část 

procedury. Sociální zabezpečení dodatek k zákonu s sociálním 

zabezpečení z ledna 2000 přesouvá integraci azylantů na 
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centra rodinné pomoci, kde je nabídnuta  efektivní pomoc v 

oblasti sociálních dávek na pokrytí běžných potřeb, bydlení a 

výuky polštiny77. 

V roce 2004 tvoří většinu žadatelé o azyl z Čečenska. 

Většina dostane povolení k pobytu za účelem strpění. Žadatelé 

z Afganistánu nedostávají uprchlický status, protože jsou tam 

nyní demokratické poměry, přesto zvláště zranitelné skupiny 

mohou dostat subsidiární ochranu78. Žadatelé o azyl mohou 

pracovat pokud po jednom roce nebyla jejich žádost 

rozhodnuta. 

3.7.3 Slovensko 

Nárůst žadatelů si vyžádal otevření nového Pobytového 

střediska v Rohovce. V rámci zlepšení přístupu na pracovní 

trh mohou žadatelé absolvovat polytechnickou přípravu79. 

V roce 2004 byl značný nárůst žadatelů z Indie, je to 

odůvodněno domněnkou, že došlo ke změně převaděčských tras. 

3.7.4 Česká republika 

V roce 2001 byl nárůst počtu žádostí o 106% oproti 

předchozímu roku, přičemž významnou vlnou žadatelů byli 

Čečenci. Nařízením vlády z 18.července 2001 poskytla vláda 

dočasnou ochranu 250 žadatelům o azyl z Čečny, která je jim 

poskytnuta do 30.června 2002 bez možnosti žádat azyl po 

skončení dočasné ochrany, této možnosti využilo jen 8 lidí. 

Nezletilí v posuzování jejich žádosti nyní jsou posuzovány 

individuálně(dříve byli zahrnuti pod rodičovské žádosti) a je 

přezkoumána jejich situace. 

                                                                                                                                                                 
76 podrobně ECRE Mad 01, s.165. 
77 ECRE P 01, s.188. 
78 http://www.ecre.org./country04/Poland%20-%20FINAL.pdf , s.3. 
79 http://www.ecre.org./country01/slovak%20republic.pdf, s.210. 
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Azylová procedura. Cizinec musí projevit úmysl požádat o 

azyl a může tak dle § 3a učinit jen na označených místech 

(hraniční přechod, přijímací středisko, zařízení pro 

zajištění cizinců, na odboru cizinecké a pohraniční policie, 

na ministerstvu v případě hospitalizace, výkonu vazby nebo 

trestu odnětí svobody. Poté dostane vstupní vízum a je 

povinen se dostavit do přijímacího střediska, kde absolvuje 

vstupní prohlídky a procedury, poté je přemístěn do 

pobytových středisek nebo může bydlet i v soukromí (pokud má 

dostatek finančních prostředků nebo zažádal o finanční 

příspěvek), čeká na pohovor a následné rozhodnutí. 

Sociální zabezpečení. Žadatelé žijící v pobytových 

střediscích mají ubytování, lékařskou péči a stravu zdarma. 

Dále dostávají měsíční kapesné ve výši 12Kč na den dospělý, 

dítě polovinu. Děti musí povinně absolvovat základní školní 

docházku. Jinak mají žadatelé o azyl stejný přístup ke 

vzdělávání jako občané ČR.  

V roce 2004 byli za specifickou skupinu považování dle 

NGO Čečenci, dále Bělorusové a Kyrgyzové. Přístup k žadatelům 

z Čečenska se změnil, více jich získalo azyl, nebo strpění 

než v předchozích letech80. Změny v přijímacím systému 

aplikuje se Směrnice ES 2003/9 Evropské rady o Minimálních 

standardech přijímání žadatelů o azyl do českého zákona o 

azylu jako dodatek od 27.ledna 2005. 

 

 

 

 

                                                      
80 http://www.ecre.org./country04/Czech%20Republic%20-%20FINAL%20FINAL.pdf ,s.3. 
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Závěr 

Srovnávat azylové a migrační politiky v zemích evropské 

15 je velmi obtížné, jelikož každá z těchto zemí aplikuje 

jiný model přístupu k azylantům ( britský multikulturalismus, 

francouzsky asimilacionismus švédský pluralitní wellfare 

přístup), přesto lze říci, že na přelomu 20 a 21.století se 

všechny země přichýlily k restriktivnějším pojetím azylových 

politik (koncepce „podvodných“ žadatelů o azyl, nárůst 

detenčních zařízení Velká Británie, víza pro vstup do země 

Švédsko) tomuto faktu došlo pod vlivem sociálních, 

politických (nástup krajní pravice např. Francie 2002 Le Pen) 

i ekonomických změn, dále se na celkovém pocitu nejistoty  

podezřívavosti vůči žadatelům o azyl podepsaly teroristické 

útoky z let 2001 a 2004, které se odrazily v přijetí 

protiteroristických opatření (Británie Protiteroristický 

zákon, Švédsko vyhoštění žadatelů z Egypta podezřelých z 

terorismu). 

 Poslední čtyři roky od roku 2004 se  snižuje  dle 

statistik UNHCR počet žadatelů o azyl. Británie, Francie i 

Švédsko patří k zemím s největšími počty přijatých žadatelů. 

Francouzská azylová politika musí čelit nedostatečnému počtu 

ubytovacích kapacit oproti počtu žadatelů a celkovým špatným 

ubytovacím podmínkám a jejich nerovnoměrnému rozmístění jakož 

i ztíženému přístupu k sociálním dávkám a zdravotní péči. 

Británie odstranila nefunkční nákladný systém poukázek a 

nahradila jej peněžitými dávkami, kritiku si vysloužil i 

rozptýlený systém  ubytování, který narážel na odpor místních 

komunit. Švédsko rozšířilo kategorie uprchlíků z důvodu 

nestátní persekuce, hrozby trestu smrti a příslušnosti k 

gender. Zajímavá je snaha Británie o zavedení jednoho 

případového pracovníka pro celou dobu řízení zjevně 

nedůvodných žádostí, celou proceduru to může zefektivnit z 
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hlediska rychlosti a nižší finanční zátěže, na druhou stranu 

musí být zajištěno jednání po právu a zajištění právních 

záruk žadateli. 

V souvislosti s implementací Amsterodamské smlouvy a 

následných směrnic se rozšířilo užívání nakládání žádostí 

jako zjevně nedůvodných, zavedl se systém subsidiární ochrany 

pro osoby nespadající do definic uprchlíka a přesto si 

zasluhujících mezinárodní ochranu. V těchto západních zemích 

je třeba udržet zavedené standardy azylové politiky. 

Situace zemí Višegrádské čtyřky je velmi odlišná od 

předchozích států. Tyto země prošly změnami režimů (pád 

komunismu) a následnou transformací směrem k zemím západní 

demokratické Evropy (vstup do EU 1.5.2004), proto je u nich 

problematika azylu a migrace téma nové ještě stále 

nezpracované. Je otázkou zda se tyto země stanou „novým 

valem“ proti migrantům či budou polosamostatné střední zónou 

mezi Západem a Východem81. 

Díky vstupu do EU se jejich azylová politika musela 

harmonizovat a přiblížit. Přesto existují řady problému 

Polsko zaostává v přípravách na vstup do Schengenského 

systému82, Maďarsko se potýká s přelidněnými pobytovými 

tábory a nedostatečně rychle implementuje nařízení směrem k 

společnému evropskému azylovému systému. Česká republika má 

velké množství neuzavřených žádostí. Česká republika má jako 

jediná z těchto zemí odchylný trend, a to ve směru poklesu 

počtu žadatelů o azyl, zatímco u zbývajících zemí Višegrádské 

čtyřky je zaznamenán mírný nárůst. 

                                                      
81 srov.. Wallace C., Stola D.: Patterns of migration in Central Europe. 
82 viz. 24 hodin ze dne 30.března 2006 str.7. 
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Azylová a migrační politika se musí vyrovnat s 

následujícími trendy patrnými v západní euroamerické 

civilizaci: 

� stárnutí populace, 

� nízké natalitě, 

� prodlužování střední délky života, 

� nedostatek pracovní síly k zajištění stávajících 

důchodových a solidárních systémů sociálního zabezpečení. 

Je proto potřebné najít optimální bod a podporu legální 

migrace (například přes pilotní projekty soustředěné na výběr 

kvalifikovaných pracovníků) a ulehčit tak azylovým kanálům, 

zůstává však nejen etickou otázkou zda „odliv mozků“ 

neprohloubí sociální nůžky v zemi původu. Azyl by měl být 

skutečně formou ochrany v případě pronásledování, nikoli 

možností jak legalizovat svůj pobyt v přijímací zemi. 

Integrace azylantů by měla tedy díky na praktické potřeby 

reagující integrační program přispívat k rozšíření 

sociálních, kulturních i ekonomických hodnot země azylu. V 

současnosti při restriktivních kontrolách vnějších hranic se 

Evropa stala „pevností“, do které se nejsou uprchlíci schopni 

dostat legálně a často tedy musí volit cestu ilegální. Přísné 

kontroly by měly řídit a regulovat pracovní migraci ne bránit 

osobám potřebujícím mezinárodní ochranu v přístupu k tomuto 

právu. 

Vyhlídky azylové politiky jsou obsaženy v Haagském 

programu, který se má naplnit do roku 2010. Kromě společného 

evropského azylového systému je zde koncepce řízení 

migračních toků, prohloubení policejní a soudní spolupráce. 

Pro léta 2005-2010 je zřízen Evropský fond pro uprchlíky, 

který má spolufinancovat akce dle článku 4 podporující 
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podmínky přijímání a azylového řízení, začleňování uprchlíků 

ze třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti, osob pod 

subsidiární ochranou, které v dané zemi pobývají trvale, 

třetí oblastí je podpora dobrovolných návratů těchto osob v 

případě, že nezískají novou státní příslušnost a neopustily 

zemi. 

Zatím je tato vize v polovině svého naplnění a tedy 

stanovovat výsledky by bylo předčasné. 
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Svou práci soustřeďuji kolem problematiky osob v právním postavení uprchlíka žádajících 
mezinárodní ochranu formou azylu. Vycházím z mezinárodních principů , které  si 
stanovila OSN,  připojuji koncepci  Evropské unie a konečně i praxi v jednotlivých státech.  
Analyzuji a srovnávám, způsob jakým  mají vybrané státy  azylovou  problematiku 
ošetřenou,  komu a na základě  jakých kritérií tuto ochranou instituci udělují. Dále sleduji,  
jak  se jejich přístupy vzájemně  odchylují či přibližují  a jestli  směřují k naplňování vize 
 jednotného společného evropského azylovému systému. V neposlední řadě zkoumám,  
jestli  se na pojetí politiky udělování azylu odrazily mezinárodní  teroristické útoky. Vývoj 
sleduji za léta 2001 a 2004 ve vybraných evropských zemích. Zahrnuji zde dvě skupiny 
zemí, země s koloniální tradicí a delší zkušeností s problematikou ( Velká Británie, 
Francie, Švédsko) a země Višegrádské čtyřky( Česká republika, Polsko, Maďarsko a 
Slovensko), které jsou vzájemně porovnatelné díky podobné  historicko- politické 
platformě a kde se vlivem  této zkušenosti azylová politika nově konstituuje.  
Komparativní analýzou právního rámce a sociálních dimenzí popisuji současný stav 
azylové politiky . Mezi hlavní právní nástroje mezinárodní ochrany uprchlíků , žadatelů o 
azyl patří Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951(Ženevská konvence) a 
Protokol z roku 1967 (Newyorský protokol), které jsou východiskem i pro definování 
společného evropského azylového systému, jehož  počátky jsou v zrušení kontroly na 
vnitřních hranicích Evropského společenství(Schengenská dohoda) dále přes určování 
odpovědnosti státu EU za vyřízení žádosti o azyl(Dublinská konvence) k Haagskému 
programu, jehož  cílem je vytvořit jednotnou koncepci azylové politiky v rámci Evropské 
unie do roku 2010. K naplňování této koncepce jsou vydávány směrnice, podrobněji 
analyzuji Směrnici rady č. 2004/83 ES.  Pro rozbor sociální dimenze azylové politiky  
čerpám z výročních zpráv Evropské rady pro uprchlíky a vyhnance , které vydává o 
jednotlivých zemí Unie. K sociální dimenzi řadím ubytování, přístup k sociálnímu 
zabezpečení, vzdělání a práci  pro žadatele o azyl. Pro srovnání jednotlivých zemí čerpám  
i ze statistik,  ze statistických ročenek UNHCR(Úřadu Vysokého komisaře OSN pro 
uprchlíky). 
Země západní Evropy mají modely pojetí imigračních politik odlišné od zemí Višegrádské 
čtyřky . Země s delší tradicí azylové politiky spíše udržují standardy, zatímco v zemích 
s kratší zkušeností se standardy a podmínky udělování azylu budují. Přesto lze 
vypozorovat shodné  zpřísnění podmínek pro získání azylu po teroristických útocích 
z 9.11.2001 a dalším společným rysem je přibližování se a naplňování požadavků směrnic 
k společnému evropskému azylovému systému.  

 


