
Vyhoštění v mezinárodním právu - Abstrakt 
Cílem mé diplomové práce je analyzovat úpravu vyhoštění v mezinárodním právu veřejném a 

srovnání této úpravy s návrhy článků Komise OSN pro mezinárodní právo, která toto téma 

zpracovává již několik let. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda současné mezinárodní 

právo poskytuje dostatečnou ochranu práv cizinců nebo zda upřednostňuje právo státu 

vyhostit cizince a porovnat dnešní situaci s prací Komise OSN pro mezinárodní právo, které 

by mohla vyústit v novou mezinárodní úpravu. 

Práce se skládá z osmi kapitol, které se zabývají různými aspekty vyhoštění. Každá kapitola 

obsahuje dílčí závěr. 

První kapitola je úvodní a popisuje výzkumnou otázku a vysvětluje obsah následujících 

kapitol. Druhá kapitola definuje použitou metodiku a analýzu použité literatury. Třetí kapitola 

je rozdělena do pěti částí. První dvě části popisují právo státu vyhostit cizince a jeho vývoj. 

Třetí část se věnuje limitům práva státu vyhostit cizince, zejména popisuje lidská práva, do 

kterých může být vyhoštěním zasaženo. Čtvrtá část je zaměřena na vymezení cílové zemi 

vyhoštění a pátá část se zaměřuje na vymezení pojmu cizinec. 

Čtvrtá kapitola vymezuje základní pojmy používané v předkládané diplomové práci a obecně 

v migračním právu. Pátá kapitola se zaměřuje na hromadné vyhoštění a tato kapitola se skládá 

ze šesti částí. První část se věnuje hromadnému vyhoštění během války a po válce. Část druhá 

zjišťuje, které mezinárodní smlouvy se zabývají vyhoštěním v době míru. Třetí část se zabývá 

definicí hromadného vyhoštění a čtvrtá a pátá část poskytují analýzu hromadného vyhoštění 

dle Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a Africké charty lidských práv a práv národů. 

Šestá kapitola se zaměřuje na problémy vyplývající z ochrany rodiny a rodinného života 

cizince, který čelí vyhoštění z hostitelské země. Tato kapitola je rozdělena do dvou částí a 

poskytuje přehled o příslušných ustanovení Paktu o občanských a politických právech a 

Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a související judikatury. Kapitola sedmá je 

analýzou vyhoštění vlastních občanů státu. 

Závěr práce je zpracován v osmé kapitole. Závěrem práce je, že právo státu vyhostit cizince je 

nepopiratelné, ale současně je limitováno. Lidská práva jsou jedním z těchto limitů. 

Navrhované články Komise OSN pro mezinárodní právo na sjednocení pravidel se jeví jako 

přínosné. Navrhované článků obsahují nejvyšší stupeň ochrany cizinců, kterého bylo 

dosaženo podle platného mezinárodního práva. 


