
ABSTRAKT 

Tato diplomová práce s tématem ,,Pojem vážné újmy v uprchlickém právu“ měla tři 

základní cíle. Prvním z nich bylo analyzovat jednotlivé pojmy, které spadají pod vážnou újmu. 

Druhým cílem této diplomové práce bylo provést komparaci pojmu vážné újmy podle 

kvalifikační směrnice se zákonem o azylu. Prostřednictvím výkladu jednotlivých pojmů u 

vážné újmy a komparace kvalifikační směrnice se zákonem o azylu jsem následně zodpověděla 

otázku ,,kdo je chráněn ustanovením článku 15 kvalifikační směrnice a §14a odst.2 zákona o 

azylu,“  jež byla třetím základním cílem této diplomové práce a zároveň její výzkumnou 

otázkou. 

Diplomová práce je členěna do 6 kapitol, dále obsahuje seznam zkratek, úvod, závěr, 

seznam použité literatury, český a anglický abstrakt, a klíčová slova. Kapitola první pojednává 

o vývoji pojmu vážné újmy od roku 2001 až do současné verze kvalifikační směrnice z roku 

2011, a začlenění tohoto pojmu do českého zákona o azylu. Díky vykreslení historie pojmu 

vážné újmy v této kapitole vyplynulo, jak nesnadné bylo pro členské státy Evropské unie 

shodnout se na závěrečném znění pojmů spadajících pod vážnou újmu.  

Hlavním těžištěm této diplomové práce je pak druhá, třetí, čtvrtá a pátá kapitola, které 

analyzují jednotlivé pojmy spadající pod vážnou újmu. K analyzování pojmů jsem použila 

judikaturu Evropského soudu pro lidská práva, Sněmovny lordů, Odvolacího soudu a 

Azylového a imigračního tribunálu Velké Británie, stejně jako rozsudky českého Nejvyššího 

správního soudu. Dále provádím komparaci kvalifikační směrnice a zákona o azylu, z níž jasně 

vyplynulo, že český zákon o azylu ne zcela přesně transponoval tuto směrnici. Díky 

analyzování jednotlivých pojmů a provedené komparaci zodpovídám na základní výzkumnou 

otázku této diplomové práce, a to ,,kdo je chráněn čl. 15 kvalifikační směrnice a § 14a odst. 2 

zákona o azylu.“  

Šestá kapitola této práce se věnuje ,,Pojmu vážné újmy v širších souvislostech,“ neboť 

považuji za důležité vykreslit i související otázky s tímto pojmem. V této kapitole se zabývám 

původci vážné újmy, poskytovateli ochrany před ní, jejím důkazním břemenem a standardem 

vnitrostátní ochrany.  

 

 


