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Počet žádostí o azyl se v roce 2018 snížil na úroveň před krizí, počet 
nevyřízených případů však zůstává vysoký 
 
Počet žádostí o azyl v zemích EU+ v roce 2018 klesá již třetí rok v řadě a vrátil se na úroveň 
před krizí. Navzdory nárůstu počtu žádostí v prvních pěti měsících roku 2019 je stále příliš 
brzy na to, aby bylo možné tento vývoj označit za významný dlouhodobý posun v posledních 
trendech. 
 
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO) v Bruselu dne 24. června 2019 představil svou Výroční 
zprávu za rok 2018 o situaci v oblasti azylu v zemích EU+. Zpráva je stěžejní referenční publikací, jejímž 
cílem je poskytnout ucelený přehled o situaci v oblasti azylu v zemích EU+ a o praktickém fungování 
společného evropského azylového systému (CEAS). 
 
Jak uvedl úřad EASO na začátku tohoto roku, v roce 2018 bylo v zemích EU+ podáno 664 480 žádostí o 
mezinárodní ochranu, což představuje pokles třetí rok v řadě, tentokrát o 10 %. Asi 9 % těchto žádostí 
podali opětovní žadatelé. I když počet žádostí zůstal po celý rok 2018 pozoruhodně stabilní, skrývají se 
za relativní stabilitou na úrovni EU+ velké rozdíly mezi členskými státy a mezi jednotlivými státními 
příslušnostmi žadatelů. 
 
Celková míra uznaných žádostí v zemích EU+ u rozhodnutí v prvním stupni v roce 2018 činila 39 %, 
což je pokles o 7 procentních bodů oproti předchozímu roku. Ačkoli celkově bylo vydáno méně 
kladných rozhodnutí, kladná rozhodnutí ve vyšším podílu přiznávala postavení uprchlíka (55 % 
kladných rozhodnutí). 
 
Třemi hlavními zeměmi původu žadatelů v zemích EU+ byly v roce 2018 Sýrie (13 %), Afghánistán a Irák 
(v obou případech 7 %). K deseti nejčastějším státním příslušnostem původu patřil též Pákistán, 
Nigérie, Írán, Turecko (každá země po 4 %), Venezuela, Albánie a Gruzie (po 3 %). V roce 2018 podali 
téměř jednu pětinu všech žádostí státní příslušníci ze zemí, u nichž není vyžadováno vízum pro vstup 
do schengenského prostoru, včetně Venezuelců, Kolumbijců, Albánců a Gruzínců. 
 
Pokud jde o přijímající země, byla v roce 2018 podána většina žádostí o azyl v Německu, Francii, Řecku, 
Itálii a Španělsku. Žádosti podané v těchto pěti zemích společně tvořily téměř tři čtvrtiny všech žádostí 
podaných v zemích EU+. 
 
Nejvíce žádostí obdrželo Německo (184 180) – již sedmým rokem v řadě, navzdory 17% poklesu oproti 
roku 2017. Počet žádostí ve Francii se již čtvrtým rokem v řadě zvýšil, přičemž v roce 2018 bylo podáno 
120 425 žádostí, což je dosud nejvyšší hodnota zaznamenaná ve Francii. Zemí s třetím největším 
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počtem žádostí podaných v EU+ se v roce 2018 stalo Řecko, kde se počet žádostí zvýšil pátým rokem 
v řadě na 66 965 žádostí. 
 
Mezi pět nejčastějších zemí přijetí v přepočtu na počet obyvatel patřil Kypr, Řecko, Malta, 
Lichtenštejnsko a Lucembursko. 
 
Na konci roku 2018 zůstával počet nevyřízených případů vysoký, přičemž v zemích EU+ čekalo na 
konečné rozhodnutí přibližně 896 560 žádostí. Ve srovnání s koncem roku 2017 to představovalo pouze 
mírný pokles o 6 %. 
 
 
Zvýšení počtu žádostí na začátku roku 2019 nemusí nutně znamenat významný dlouhodobý posun v 
posledních trendech. 
 
V prvních pěti měsících roku 2019 bylo v zemích EU+ zaregistrováno více než 290 000 žádostí 
o mezinárodní ochranu. To odpovídá 11% nárůstu oproti témuž období v roce 2018. V tomto období 
byly hlavními zeměmi původu Sýrie (8 %), Afghánistán a Venezuela (v obou případech 7 %), které 
dohromady tvoří téměř jednu čtvrtinu žádostí v zemích EU+. 
 
V tomto období byl také zaznamenán nárůst žádostí podaných státními příslušníky zemí Latinské 
Ameriky. Venezuelští státní příslušníci podali přibližně 18 400 žádostí o azyl, což je zhruba dvojnásobný 
počet žádostí ve srovnání se stejným obdobím v roce 2018. Kolumbijští státní příslušníci podali třikrát 
více žádostí. Nárůst byl zaznamenán také u státních příslušníků Salvadoru, Hondurasu, Nikaraguy a 
Peru. 
 
Nárůst na počátku roku 2019 je třeba chápat v kontextu prudkého snížení počtu žádostí za poslední tři 
roky, zejména návratu na úroveň roku 2014 v loňském roce. V tuto chvíli neexistuje žádný náznak toho, 
že by nedávný mírný nárůst žádostí představoval významný posun v celkových trendech, neboť měsíční 
výkyvy jsou běžné. 
 
 
Přílohy: 
 

- Klíčová zjištění výroční zprávy za rok 2018 
- Shrnutí [dostupné ve 23 jazycích EU] 
- Výroční zpráva za rok 2018 o situaci v oblasti azylu v zemích EU+ 
- Příloha: Žadatelé o azyl podle země podle jednotlivých zemí EU+ a hlavní státní příslušnosti 
 

 
 
Další informace lze získat od Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu na následující e-
mailové adrese: press@easo.europa.eu 
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