
Resumé 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala Dublinským systémem, jehož obsah tvoří 

nařízení Rady (ES) 343/2003 za dne 18. února 2003 kterým se stanoví kritéria a postupy pro 

určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí 

země v některém z členských států a nařízení Rady (ES) č. 2725/2000 ze dne 11. prosince 2000 o 

zřízení systému Eurodac pro porovnávání otisků prstů za účelem účinného uplatňování Dublinské 

úmluvy. Cílem mé práce bylo seznámit čtenáře s touto problematikou, poukázat na nedostatky a 

přínosy stávající úpravy a vyhodnotit aplikaci obou nařízení. Fungování tohoto systému jsem se 

snažila přiblížit i pomocí judikatury ESLP a SDEU. 

Má práce je členěna do pěti kapitol. V první kapitole jsem se soustředila na vývoj 

společného evropského azylového systému před přijetím Nařízení a posléze i na samotné 

Nařízení a cíle, které sleduje. 

Druhá kapitola je věnována zásadám a kritériím určování příslušnosti členských státu. 

Poté, co jsem zmínila obecné zásady uvedené v Nařízení, jsem se zabývala samotným řízením o 

určení příslušnosti členského státu. Jsou zde vysvětlena kritéria určování příslušnosti i 

humanitární ustanovení. 

V následující kapitole popisuji procesní postupy posouzení žádosti o azyl zaměřené 

zejména na přijetí a zpět vzetí žadatele o azyl. Důraz je zde kladen na standardizované kroky 

členských států a vzájemnou spolupráci. Tato kapitola rovněž obsahuje dublinské případy 

vyskytující se na území ČR a jejich vývoj. Významnou roli zde hraje oddělení Dublinského 

střediska v rámci odboru azylové a migrační politiky na Ministerstvu vnitra.  

Dále se zabývám evropskou databází otisků prstů Eurodac, která představuje významnou 

součást dublinského systému. Zde je věnována pozornost struktuře této databáze, základní 

pravidla při předávání otisků prstů a dalších údajů a její vyhodnocení. Tato kapitola zahrnuje i 

polemiku ohledně ochrany osobních údajů a seznámení s návrhem Komise na změnu Nařízení o 

zřízení systému Eurodac. 



Poslední kapitola mé diplomové práce je nejrozsáhlejší, jelikož je věnována negativním 

dopadům Nařízení a nedostatkům této úpravy. Upozornila jsem zde na rozpor mezi zamýšlenými 

cílem Nařízení a praxí, a to zejména s ohledem na princip non-refoulement, kterého se týkají i 

oba judikáty zmíněné v této kapitole. 

Problematiku jsem v této diplomové práci zpracovala jak pomocí metody popisné, tak pomocí 

metody analytické. 


