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V současné době není palčivějšího problému v rámci Evropské unie, resp. celého evropského
kontinentu, než otázka migrace. Toto téma je tak předmětem vášnivých diskusí nejen na půdě orgánů
Evropské unie (Evropského parlamentu, Komise, Evropské rady, Rady EU, přičemž je velmi
pravděpodobné, že se dostane i před Soudní dvůr EU, a to v souvislosti se žalobami proti „kvótám“,
které podaly vlády Slovenska a Maďarska), ale i na půdě akademické. O tom svědčí mj. i konference
Právní aspekty migrace – legislativní výzvy, kterou uspořádala Právnická fakulta Univerzity Karlovy
v únoru roku 2016 a jejímž výstupem je publikace s názvem „Aktuální právní aspekty migrace“.
Čtenáři této publikace jsou tak zprostředkovány referáty, které přednesli účastníci uvedené
konference na téma migrace. Je asi nesporné, že o otázce migrace a jejích nejen právních
souvislostech by bylo možné popsat mnoho stran textu. Lze proto vysledovat snahy autorů o parciální
zpracování této problematiky. Téma přímo vybízí k interdisciplinárnímu přístupu k této problematice.
Z tohoto důvodu lze každou publikaci na téma migrace jen a jen přivítat, přičemž uvedené platí
bezvýjimečně i pro tuto publikaci, kterou připravil kolektiv pod vedením doc. JUDr. Lenky Pítrové, CSc.
Z formálního hlediska publikace obsahuje celkem patnáct kvalitních příspěvků (kapitol), které se
věnují problematice migrace, migračního a azylového práva z různých perspektiv. Nadto je publikace
uvozena zajímavou předmluvou od prof. JUDr. PhDr. Michala Tomáška, DrSc., proděkana pro vědu,
výzkum a edici Právnické fakulty Univerzity Karlovy, který je zároveň vedoucím katedry evropského
práva. Z hlediska obsahového se jedná o příspěvky od odborníků, kteří se této problematice věnují již
mnoho let. Za všechny mohu jmenovat doc. Dr. iur. Haralda Christiana Scheue, Mag. phil., Ph.D., jehož
doménou je právě migrační právo (srov. monografii Migrace a kulturní konflikty, Karolinum, Praha
2011), který se v této posuzované kolektivní monografii (sborníku) věnoval dichotomii migračního
a azylového práva.
V kolektivní monografii se čtenáři dostane odpovědí z různých úhlů pohledu této problematiky.
Konkrétně autoři pojednávají o legalitě cizinecké legislativy (prof. Pomahač), schengenských
pravidlech (prof. Šlosarčík), otázce slučování rodin příslušníků třetích zemí (doc. Pítrová), stálém
přerozdělovacím mechanismu (Dr. Svobodová), analýze migrační krize z perspektivy demokratické
legitimity (Dr. Grinc), směrnici o dočasné ochraně (Dr. Chmelíčková), evropském správním soudnictví
(Dr. Kryska, Mgr. Navrátil), azylovém řízení (Dr. Svoboda), správním a trestněprávním postihu za
nelegální migraci (doc. Prášková, doc. Gřivna), otázce ochrany státních hranic (Dr. Staša), omezování
práv cizinců v současném migračním právu (Eva Holá) nebo ze zahraniční perspektivy o správních
aspektech na příkladu Slovenska (prof. Vrabko, doc. Srebalová, Dr. Šrobák).
Všechny příspěvky lze označit za kvalitní a zdařile provedené, přičemž v souhrnu dávají čtenáři dobrou
představu o právních souvislostech tohoto aktuálního problému. Publikaci, která právě vyšla, lze
doporučit nejširší právnické (odborné) veřejnosti, ale i dalším zájemcům o tuto problematiku; může
být zároveň cenným zdrojem informací pro legislativu při úvahách de lege ferenda i pro aplikační
praxi.
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