
Abstrakt 

Tato práce se zabývá návrhy změn v oblasti azylového a migračního práva Evropské 

unie ve světle současné uprchlické krize. Jedná se o dvě samostatné oblasti, které však na sebe 

vzájemně úzce působí a existuje mezi nimi „komplexní souvislost“. Práce popisuje základní 

normy azylového a migračního práva  EU, vymezuje  pojem „uprchlické  krize“  a  rozebírá 

konkrétní kroky Unie, respektive změny, které ve zkoumaných oblastech EU navrhuje.

Diplomová  práce  je  rozdělena  do  třech  hlavních  kapitol.  V  první  kapitole  práce 

vymezuje  a  podrobně  popisuje  právní  rámec  zkoumané  problematiky  na  úrovni 

mezinárodního práva (Ženevská úmluva o právech uprchlíků a další), primárního práva EU 

a sekundárního práva EU. Druhá část je věnována obsahové stránce pojmu „uprchlická krize“, 

krizovým faktorům a úvahám o „uprchlické krizi“ coby výjimečném stavu. Poslední kapitola, 

která je vnitřně rozdělena na podkapitoly věnující se azylovému a migračnímu právu, zkoumá 

jednotlivé změny v reakci na uprchlickou krizi.  Podkapitola věnovaná azylovému právu je 

rozdělena na jednorázová opatření ve prospěch Itálie a Řecka a návrhy systémových změn 

(návrh na zřízení stálého relokačního mechanismu, reforma Dublinského systému, dokončení 

reformy Společného evropského azylového systému, etc.), jejímž kýženým výsledkem má být 

„spravedlivější  sdílení  odpovědnosti  mezi  členskými  státy“,  jakož  i  zajištění  rovnějšího 

zacházení s žadateli o mezinárodní ochranu či zabránění druhotných pohybů těchto žadatelů 

o mezinárodní  ochranu  a  spekulativní  podávání  žádostí  o  azyl (tzv.  Asylum  shopping). 

Podkapitola  věnující  se  migračnímu  právu  se  věnuje  reformě  Schengenského  systému, 

změnám  v oblasti  ochrany  vnějších  hranic  (EUROSUR,  Evropská  pohraniční  a  pobřežní 

stráž),  jakož  i  readmisním  dohodám,  společnému  seznamu  EU  bezpečných  třetích  zemí 

a dohodě  EU  s Tureckem  i  dalšími  třetími  zeměmi,  které  mají  zabránit  přílivu  osob 

bez nároku na mezinárodní ochranu.

Závěr  práce  pak  zdůrazňuje doposud  poměrně  nekonzistentní  přístup  Unie 

ke zkoumané  problematice  a  upozorňuje  na  snahu Evropské  komise  přivlastnit  si  některé 

pravomoci  na  úkor  členských  států.  Práce  se  věnuje  rozboru  jednotlivých  právních  aktů, 

návrhů  právních  aktů,  relevantní  judikatuře  Soudního dvora  Evropské  unie  a  Evropského 

soudu pro lidská práva a připomínkám akademické a odborné veřejnosti.
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