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Dohoda o přidružení s Ukrajinou 
 

Tato diplomová práce je věnována dohodě o přidružení s Ukrajinou. Jako inovativní a 

rozšířený nástroj vnější činnosti EU tato dohoda o přidružení představuje aktuální téma, které 

upoutává pozornost nejen odborné veřejnosti. Diplomová práce je členěna do úvodu, tří částí 

a závěru. 

Úvod diplomové práce nastiňuje její záměr a obsah, vytyčuje několik bodů zkoumání, 

na které se diplomová práce soustřeďuje, naznačuje důvody její aktuálnosti a také vysvětluje 

členění diplomové práce. 

První část diplomové práce popisuje právní rámec relevantních změn v oblasti 

vnějších vztahů EU po Lisabonské smlouvě a zkoumá možné právní základy dohody o 

přidružení s Ukrajinou v rámci těchto změn. Zde jsou stručně popsány základní zásady 

vnějších vztahů EU, právní subjektivita EU, nové orgány EU pro vnější vztahy po Lisabonské 

smlouvě, pravomoci EU ve vnějších vztazích. Dále se tato diplomová práce věnuje 

problematice článku 8 Smlouvy o Evropské unii (SEU) jako nového možného právního 

základu ve vnějších vztazích EU, jeho vztahu k jiným právním základům a možným 

perspektivám jeho uplatnění. Dále se rozebírá článek 217 SEU jako „klasický“ široký základ 

pro přidružení. Konec první části diplomové práce je věnován právnímu základu dohody o 

přidružení s Ukrajinou. 

Druhá část diplomové práce se zabývá vývojem vztahů EU a Ukrajiny jako 

předpokladu uzavření dohody o přidružení, počínaje dohodou o partnerství a spolupráci z r. 

1994 přes Evropskou politiku sousedství, Východní partnerství a Asociační agendu. 

Pozornost je také věnována lidskoprávnímu aspektu ve vnějších vztazích EU a financování 

relevantních vnějších vztahů EU. 

Třetí část diplomové práce je věnována samotné dohodě o přidružení s Ukrajinou. Její 

jednotlivé části, včetně rozšířené a ambiciózní části o obchodu a obchodních záležitosti, jsou 

zkoumány jak z hlediska systematiky samotné dohody o přidružení, tak i v kontextu jiných 

dohod o přidružení EU. Diplomová práce také popisuje okolnosti a zvláštnosti uzavření 

dohody o přidružení s Ukrajinou. 

V závěru diplomové práce se autor vrací k jednotlivým bodům zkoumání a posuzuje je 

z hlediska poznatků, ke kterým dospěl při zpracování práce. Pozornost je také věnována 

novému mezinárodněpolitickému významu a ambicím EU ve světle Lisabonské smlouvy a 

dohody o přidružení s Ukrajinou.  
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