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vÚvod

Úvod

Protože jste často první úřední osoba, s  níž přijdou příslušníci třetích zemí do styku, když se 
dostanou do vaší země a  v  mnoha případech do Evropské unie jako takové, hrajete zásadní 
úlohu při zajišťování účinného přístupu k  mezinárodní ochraně. Toho lze dosáhnout tak, že 
budete aktivně identifikovat osoby, které mohou potřebovat ochranu, poskytnete jim příslušné 
informace o právu požádat o azyl, odkážete je na příslušná řízení i další pomoc a procesní záruky 
poskytované takovým osobám.

Tato příručka poskytuje informace o hlavních povinnostech úředních osob prvního kontaktu 
a právech osob, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu, v okamžiku, kdy poprvé přijdou 
do styku s úřady v zemi, do níž přišly. Provede vás procesem identifikace potenciálních žadatelů 
o mezinárodní ochranu a způsobem poskytování příslušných procesních záruk a podpory.

Příručka je rozdělena na čtyři části:

�� Významná úloha úředních osob prvního kontaktu z hlediska přístupu k azylovému 
řízení: obsahuje úvod do kontextu smíšených migračních toků a  přehled příslušných 
právních předpisů, včetně předpisů týkajících se základních práv.

�� Jak se připravit a  být schopen rozeznat potenciálního žadatele o  mezinárodní 
ochranu: nastiňuje, jak se mají úřední osoby prvního kontaktu chovat a smýšlet, aby 
byly schopny identifikovat potenciální žadatele o mezinárodní ochranu.

�� Známky toho, že daná osoba může chtít požádat o  mezinárodní ochranu: 
poskytuje pokyny ohledně aspektů, k  nimž je třeba přihlédnout, chceme-li lépe určit 
potenciálního žadatele o mezinárodní ochranu.

�� Jak postupovat dál: poskytuje pokyny pro situace, kdy je identifikován potenciální 
žadatel o mezinárodní ochranu, a co dělat, když byla učiněna žádost. Rovněž se věnuje 
situacím, kdy osoba, která může potřebovat ochranu, o mezinárodní ochranu požádat 
nechce.

Upozorňujeme, že acquis EU v oblasti azylu stanoví, že by úřední osoby, které přicházejí s žadateli 
o mezinárodní ochranu do styku jako první, a zejména úřední osoby, které vykonávají dohled na 
pozemních nebo námořních hranicích nebo provádějí hraniční kontroly, měly obdržet příslušné 
informace a nezbytné školení o tom, jak poznat žádost o mezinárodní ochranu a jak v takovém 
případě postupovat.
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Klíčová úloha úředních osob prvního kontaktu

Rostoucí rozsah a  složitost migračních toků vytváří na vnějších hranicích EU komplikované 
prostředí. Ve smíšených migračních tocích se po stejných trasách a  stejnými prostředky 
pohybují lidé s různými motivy a cíli. Jejich cesty mohou být dlouhé, náročné, životu nebezpečné 
a  často organizované nezákonným způsobem. Často cestují v  drsných a  nebezpečných 
podmínkách, ukryti v kamionech, malých kontejnerech nebo namačkáni v lodích nezpůsobilých 
k  plavbě po moři, jsou vystaveni nebezpečí, hladu, vykořisťování a  zneužívání pašeráky 
a  obchodníky s  lidmi. Na cestě mohou ztratit rodinné příslušníky nebo příbuzné. Existuje 
nesčetné množství zpráv o vykořisťování, špatném zacházení, znásilňování a nucení k prostituci 
nebo trestné činnosti.

Vedle osob, které cestují z  jiných důvodů, jsou také ty, které ochranu potřebují a  vyžadují 
okamžité jednání. Může se jednat o osoby potřebující mezinárodní ochranu stejně jako o oběti 
obchodování s  lidmi, mučení, znásilnění nebo jiných závažných forem násilí, odloučené děti 
nebo děti bez doprovodu, ohrožené ženy a jiné zranitelné osoby.

Významná úloha úředních osob prvního 
kontaktu z hlediska přístupu k azylovému 
řízení

Jelikož jste často první úřední osoba, s níž přijdou do styku příslušníci 
třetích zemí, kteří dorazí do vaší země a  v  mnoha případech do 

Evropské unie jako takové, hrajete klíčovou úlohu při identifikaci těchto 
osob, zajištění jejich základních potřeb, zaručení jejich základních práv, jejich 
informování a nasměrování na vhodná řízení a k příslušným orgánům.

Smíšené migrační 
toky

Osoby, které 
mohou potřebovat 

mezinárodní 
ochranu
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o mezinárodní 

ochranu

Osoby 
požívající 

mezinárodní 
ochrany



2Významná úloha úředních osob prvního kontaktu z hlediska přístupu k azylovému řízení

Základní práva

Každé opatření přijaté na hraničních přechodech a  v  detenčních zařízeních by mělo být 
úměrné sledovanému cíli, nediskriminující a mělo by plně respektovat základní práva, 
a sice:

�� právo na lidskou důstojnost, které stanoví, že člověk má nedotknutelné právo na 
úctu, respekt a etické zacházení;

�� právo na život, které zakazuje uložení nebo vykonání trestu smrti a  stanoví 
povinnost přijmout preventivní opatření v situacích, kdy hrozí reálné a bezprostřední 
ohrožení života jednotlivce;

�� zákaz mučení, který stanoví, že nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému 
či ponižujícímu zacházení anebo trestu;

�� zásada nenavracení, která se týká povinnosti států zdržet se vyhoštění nebo 
navrácení osoby jakýmkoli způsobem do situace, kdy může být vystavena 
pronásledování, mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání;

�� právo na azyl, které dává každému právo požádat v  jiné zemi o  mezinárodní 
ochranu před pronásledováním a této ochrany požívat. Členské státy musí zajistit, 
aby každá osoba bez ohledu na to, zda jde o dospělého či dítě, měla právo požádat 
o mezinárodní ochranu vlastním jménem nebo prostřednictvím svého příbuzného 
či zástupce;

�� právo na nediskriminaci, které zakazuje nerovné zacházení nebo svévolné jednání 
či rozlišování, zejména podle pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního 
původu, genetických vlastností, jazyka, víry nebo přesvědčení, politických názorů 
či jakýchkoli jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, původu, 
zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace.

Na tato práva má nárok každý člověk bez ohledu na to, zda výslovně požádal 
o mezinárodní ochranu či nikoli.

Členské státy musí zajistit, aby státní orgány dodržovaly zásadu zachování důvěrnosti, 
jak ji vymezuje vnitrostátní právo a  ukládá právo EU, ve vztahu k  veškerým informacím, 
které získají při výkonu své činnosti. Informace o  skutečnosti, že daná osoba požádala 
o mezinárodní ochranu, nemohou být poskytovány státním orgánům v její zemi původu.
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zásada 
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minace

právo na 
život

právo na 
azyl

zákaz 
mučení

osoba před 
vámi



3 Praktická příručka: Přístup k azylovému řízení

Zásada nenavracení

Nenavracení se týká povinnosti členských států upustit od vypovězení nebo navrácení 
jakékoli osoby jakýmkoli způsobem na hranice území nebo kamkoli, kde mohou čelit 
pronásledování, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestání, včetně mučení, a to 
i pokud se jedná o nelegální migranty. V souvislosti s azylovým řízením zásada nenavracení 
zahrnuje požadavek umožnit žadatelům o mezinárodní ochranu vstup na území a přístup 
ke spravedlivému a  účinnému azylovému řízení, které určí, zda by ochrana měla být 
přiznána či nikoli.

Kdo je touto zásadou vázán? Povinnost dodržovat zásadu nenavracení je závazná pro 
všechny orgány státu i  pro každou osobu nebo subjekt jednající jeho jménem, včetně 
úředních osob prvního kontaktu.

Co zahrnuje? Zákaz navracení, které by v souladu s mezinárodním uprchlickým právem 
osobu vystavilo nebezpečí pronásledování, se vztahuje na jakoukoli formu násilného 
vykázání, včetně deportace, vyhoštění, vydání, neformálního transferu nebo vydání 
a  nepřijetí na hranicích. Zahrnuje i  nepřímé navracení, kterým se rozumí vrácení osoby 
do třetí země, kde jí hrozí nebezpečí navrácení. Před vyhoštěním do třetí země musí 
být v  každém jednotlivém případě provedeno spolehlivé posouzení rizika nepřímého 
navrácení. Žádný žadatel o azyl by neměl být vrácen do třetí země za účelem posouzení 
jeho žádosti, neexistují-li v každém jednotlivém případě dostatečné záruky. Mezi ně patří 
záruka, že daná osoba bude touto zemí převzata zpět, bude požívat účinné ochrany před 
navrácením, bude moci požádat o  azyl a  požívat azyl a  že s  ní bude zacházet v  souladu 
s přijatými mezinárodními normami. 

Přístup k azylovému řízení

Aby bylo zajištěno dodržování zásady nenavracení a  účinnost práva na azyl, musí být 
každému, kdo může potřebovat mezinárodní ochranu, zajištěn přístup k  azylovému 
řízení.

Mnoho osob, které mohou mezinárodní ochranu 
potřebovat, nezná svá práva a  povinnosti 
a  v  zemi, do které přijedou, nežádají aktivně 
o azyl. Jako první úřední osoba, s níž přijdou lidé 
na hranicích do styku, hrajete stěžejní úlohu 
při zajištění přístupu k  mezinárodní ochraně 
tím, že budete aktivně identifikovat potenciální 
žadatele o  mezinárodní ochranu, informovat 
je o  právu požádat o  azyl a  směřovat je 
k příslušným řízením.

Opatření přijatá na hraničních přechodech a v detenčních zařízeních představují jeden z prvních 
okamžiků, kde mohou být oznámeny či zjištěny zvláštní potřeby zranitelných osob. Jako úřední 
osoba prvního kontaktu proto odpovídáte také za určení zvláštních potřeb zranitelných 
osob a jejich nasměrování na vnitrostátní orgány, které provedou další posouzení anebo 
poskytnou podporu.

Za účelem lepší identifikace zvláštních potřeb zranitelných osob můžete použít 
praktický nástroj úřadu EASO pro identifikaci osob se zvláštními potřebami (IPSN), 
který je k dispozici na adrese https://ipsn.easo.europa.eu

Pamatujte, že ve většině 
případů budete první, 

s  kým budou mít lidé možnost 
hovořit o potřebě ochrany a o svých 
zvláštních potřebách.

https://ipsn.easo.europa.eu
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Vaši úlohu při zajišťování přístupu k azylovému řízení, kterou stanoví čl. 3 písm. a) Schengenského 
hraničního kodexu1, dále posiluje acquis EU v oblasti azylu, zejména přepracované znění směrnice 
o azylovém řízení, platné od 20. července 2015.2 Přepracované znění směrnice o azylovém řízení 
mezi jiným zavádí dvě klíčová ustanovení, která mají přímý dopad na vaši každodenní činnost:

!
Článek 8 směrnice o azylovém řízení v přepracovaném znění vyžaduje, 
abyste poskytli informace o  možnosti požádat o  mezinárodní 
ochranu, existují-li údaje o tom, že osoby nacházející se v detenčních 
zařízeních nebo na hraničních přechodech na vnějších hranicích chtějí 
o mezinárodní ochranu požádat. V praxi to znamená, že se musíte aktivně 
snažit takovou osobu identifikovat, informovat ji o  právu požádat o  azyl 
a poradit jí, jak žádost podat.

!
Článek 6 směrnice o azylovém řízení v přepracovaném znění vyžaduje, 
abyste osobu, která vyjádřila úmysl požádat o  mezinárodní ochranu 
(tj.  osobu, která učinila žádost o  mezinárodní ochranu), nasměrovali 
na  azylové řízení tak, že ji informujete o  tom, kde a  jak lze žádost 
o mezinárodní ochranu podat. 

Přepracované znění směrnice o azylovém řízení také popisuje tři samostatné kroky přístupu 
k azylovému řízení, přičemž jasně rozlišuje mezi učiněním, registrací a podáním žádosti 
o mezinárodní ochranu a jejich pořadím v rámci azylového řízení. 

Učiněním žádosti o  mezinárodní ochranu 
se rozumí vyjádření přání (jakýmkoli způsobem 
a  před jakýmkoli státním orgánem) získat 
mezinárodní ochranu. Každý, kdo vyjádří úmysl 
požádat o  mezinárodní ochranu, se považuje 
za žadatele se všemi právy a povinnostmi s tím 
souvisejícími.

Jakmile byla žádost o  mezinárodní ochranu 
učiněna, musí být ve stanovené lhůtě 
zaregistrována příslušnými orgány, a  to 
nejpozději do tří pracovních dnů, byla-li 
učiněna u  orgánu příslušného k  registraci 
této žádosti, nebo nejpozději do šesti 
pracovních dnů, pokud byla učiněna u jiných 
orgánů, jako jsou policejní orgány, pohraniční 

stráž, imigrační orgány a  pracovníci detenčních zařízení. Za výjimečných okolností, pokud je 
v důsledku žádostí o mezinárodní ochranu učiněných současně velkým počtem žadatelů v praxi 
velice obtížné dodržet stanovené lhůty, lze tuto lhůtu prodloužit na 10 pracovních dní.

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex 
Společenství o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro 
přiznávání a odnímání statusu mezinárodní ochrany (přepracované znění), dále jen „směrnice o azylovém řízení“. 

Mějte na paměti, že lidé 
mohou vyjádřit úmysl 

požádat o mezinárodní ochranu 
různými způsoby. Za takovou 
žádost lze považovat jakékoli 
obavy z pronásledování nebo vážné 
újmy v  případě zamítnutí vstupu 
vyjádřené slovně nebo písemně. 
Není nutné použít přímo slovo „azyl“ 
nebo „uprchlík“. Máte-li pochybnosti, 
měli byste předpokládat, že žádost o 
ochranu byla učiněna.
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Pamatujte, že vaším úkolem je identifikovat potenciální žadatele 
o  mezinárodní ochranu, poskytnout jim informace a  nasměrovat 

je na příslušné státní orgány. Přístup k  azylovému řízení nemůžete nikomu 
odepřít. Urychlené a  účinné nasměrování dané osoby na příslušné orgány je 
pro praktické zajištění práva na azyl klíčové. Vaším úkolem není posuzovat, 
zda osoba před vámi ochranu potřebuje a zda jí má být mezinárodní ochrana 
přiznána či nikoli.

Podáním žádosti o mezinárodní ochranu se rozumí situace, kdy žadatel poskytne informace/
doklady, které doplní spis založený v okamžiku registrace žádosti. Podáním žádosti je zahájeno 
posuzování žádosti v prvním stupni. Členské státy mohou stanovit pravidla, jak a kde se má 
žádost podat.
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Lidé, kteří potřebují ochranu, se na osobu v uniformě nejspíše obrátí přímo a budou se snažit 
s  ní navázat kontakt. S  mnohými z  nich však úřední osoby v  jejich zemi původu nebo v  jiné 
zemi během cesty zacházely špatně. Proto se na vás v  mnoha případech neobrátí přímo, 
a vaším úkolem proto je navodit atmosféru důvěry a aktivně identifikovat potenciální žadatele 
o mezinárodní ochranu a naměrovat je na příslušné státní orgány.

V  tomto oddílu najdete pokyny, jak se připravit, abyste byli schopni splnit své povinnosti 
spočívající v identifikaci osob, které mohou potřebovat ochranu, jejich vpuštění na území EU, 
poskytnutí informací těmto osobám a jejich nasměrování na vnitrostátní azylové řízení.

Buďte proaktivní

Být proaktivní znamená zaměřit své úsilí na to, co můžete kontrolovat nebo ovlivnit. Proaktivní 
přístup vám pomůže plnit vaše povinnosti.

Příslušníci pohraniční stráže a úřední osoby prvního kontaktu odpovídají za aktivní zajištění 
účinného přístupu k  azylovému řízení. Jsou povinni identifikovat potenciální žadatele 
o  mezinárodní ochranu, informovat je o  právu požádat o  azyl a  poskytnout jim informace 
o tom, jak žádost učinit. Zároveň musejí ty osoby, které učiní žádost o mezinárodní ochranu, 
informovat o tom, jak žádost podat.

Jste proaktivní, nebo reaktivní? 

Proaktivní člověk používá proaktivní výrazy (mohu, udělám, upřednostňuji atd.) 
a  zaměřuje své úsilí na oblast svého vlivu, na věci, nad nimiž má kontrolu a  které může 
ovlivnit.

Reaktivní člověk používá reaktivní výrazy (nemohu, musím, jen kdyby atd.) a zaměřuje 
své úsilí na obavy, na věci, nad nimiž má malou či žádnou kontrolu.

Jak se připravit a být schopen rozeznat 
potenciálního žadatele o mezinárodní 
ochranu
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Pozorujte

Pozorování není totéž jako prosté „dívání se kolem“. Jedná se o aktivní příjem informací, které 
vám pomáhají rychleji a  přesněji posuzovat lidi a  situace. Vyžaduje, abyste měli oči a  uši 
otevřené, získali co možná nejvíce informací a zapamatovali si je.

�Dávejte dobrý pozor na vše kolem vás. Přimějte sami sebe vnímat co nejvíce věcí, od 
běžných po neobvyklé, a  snažte se zapamatovat si je. Zaměřte se na rozdíly, odlišnosti, 
neobvyklé situace a okolnosti. Hlavní vlastností dobrého pozorovatele je uvědomovat si 
vlastní dojmy.

�Hledejte známky toho, že daná osoba může chtít požádat o mezinárodní ochranu.

� Všímejte si řeči těla (výrazu tváře, gest, očního kontaktu, držení těla a tónu hlasu) osob, 
které pozorujete. Schopnost rozumět řeči těla a  používat ji vám může pomoci navázat 
kontakt s jinými lidmi a identifikovat jejich potřeby. Nezapomínejte však, že význam řeči 
těla a neverbálních signálů se může v různých zemích a kulturách lišit. Proto je důležité 
vyvarovat se nesprávného výkladu a nedělat unáhlené závěry.

Věnujte pozornost známkám zranitelnosti

Pamatujte, že osoba před vámi může být zranitelná a mít zvláštní potřeby, které vyžadují 
obzvláštní pozornost a okamžitá opatření. Vaším úkolem je určit zvláštní potřeby zranitelných 
osob a  nasměrovat je na příslušné orgány, které provedou další posouzení nebo poskytnou 
podporu.

Hraniční přechody a  detenční zařízení patří mezi první místa, kde mohou být oznámeny 
či zjištěny zvláštní potřeby zranitelných osob. Nezapomínejte však, že nemusí být 
bezprostředně zřejmé a mohou se projevit až v pozdějších fázích.

Dbejte na to, aby žádné opatření přijaté na hraničním přechodu nebo v  detenčním zařízení 
neovlivňovalo zvláštní ochranu poskytovanou podle mezinárodního práva osobám, které 
potřebují mezinárodní ochranu, a zranitelným osobám, jako jsou ohrožené ženy a dívky, včetně 
těhotných žen; děti, včetně dětí bez doprovodu a odloučených dětí; oběti obchodování s lidmi; 
osoby, které byly vystaveny mučení, znásilnění nebo jiným závažným formám násilí; a osoby se 
zdravotním postižením.

� Zaznamenejte zranitelnost a zvláštní potřeby co možná nejdříve v souladu s vnitrostátní 
praxí a  sdělte tyto informace příslušným zúčastněným subjektům, aby byly poskytnuty 
nezbytné záruky a podpora.

�Nezapomeňte se seznámit s vnitrostátními mechanismy a postupy, kam danou osobu 
dále směrovat, a mějte při ruce kontaktní údaje na instituce příslušné podle vnitrostátní 
praxe, včetně specializovaných zařízení pro ochranu dítěte, UNHCR a dalších organizací, 
které žadatelům poskytují právní a jiné poradenství.

� Přizpůsobte svůj přístup, jazyk a  styl komunikace potřebám dané osoby. Vaše 
schopnost budovat důvěru a  komunikovat je stěžejní jak pro to, abyste dokázali určit 
možné známky zranitelnosti, tak pro získání přesných informací.

� V případě potřeby zajistěte nezbytnou lékařskou nebo jinou vhodnou pomoc podle 
vnitrostátních právních předpisů a praxe.
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Děti bez doprovodu nebo odloučené děti

V souladu s příslušnými mezinárodními a evropskými právními normami a předpisy se za dítě 
považuje každá osoba mladší 18 let, není-li podle zákona, jež se na dítě vztahuje, zletilosti 
dosahováno dříve. I pokud si nejste jisti, zda osoba, která tvrdí, že je dítětem, jím skutečně 
je, musí být přesto předána příslušnému orgánu, který její věk posoudí podle vnitrostátních 
právních předpisů a praxe a v souladu s právem EU.

Děti jsou samy o sobě zranitelné a je velmi důležité věnovat pozornost jejich zvláštním 
potřebám, zejména pokud jsou bez doprovodu nebo byly od rodiny odloučeny. Děti bez 
doprovodu a  odloučené děti je třeba identifikovat a  urychleně předat příslušným orgánům 
podle vnitrostátních právních předpisů a  praxe. V  souladu s  právem EU by dětem bez 
doprovodu měly být zajištěny zvláštní záruky, zejména co nejrychlejší jmenování zástupce. 
Nezapomeňte se seznámit s vnitrostátními referenčními postupy a mějte po ruce kontaktní 
údaje na specializovaná zařízení pro ochranu dítěte a jiné odpovědné zúčastněné subjekty.

Vždy buďte všímaví a dávejte pozor na možné známky obchodování s lidmi. Je na dané situaci 
něco neobvyklého? Je dítě tiché, lhostejné/apatické, vyjadřuje se nesouvisle, je vystrašené 
nebo rozrušené? Čeká na dítě nějaká osoba nebo se dítě dívá na jiného dospělého? Pokud 
kdykoli existuje důvodné podezření, že dítě může být ohroženo obchodováním s lidmi, nebo 
jinak potřebuje ochranu, je třeba ihned spustit referenční mechanismy a  počáteční šetření 
podle vnitrostátních právních předpisů a praxe.

Nezapomeňte s  dítětem komunikovat způsobem, který je přiměřený jeho věku a  zralosti. 
Informujte je o tom, co se děje a co bude následovat. Zajistěte přístup k základním službám.

Nejlepší zájmy dítěte musí stát na prvním místě ve všech opatřeních a rozhodnutích, 
které se dítěte týkají. Obecně platí, že děti by neměly být odloučeny od rodičů nebo 
příbuzných, kteří je doprovázejí, pokud neexistuje důvodné podezření, že není v jejich nejlepším 
zájmu s nimi zůstat. V takovém případě je nutno okamžitě informovat specializované zařízení 
pro ochranu dítěte v souladu s vnitrostátními právními předpisy a praxí.

Musí být uplatněna zásada nenavracení. V případě navrácení musí být dodržena ochranná 
opatření týkající se dětí, která stanoví článek 10 směrnice o navracení.

Buďte otevření

Kategorizování lidí, které jste právě potkali, a používání navyklých metod, jak řešit opakované 
úkoly, je normální reakce a postup, který používá většina z nás. Je ale důležité být si toho vědom 
a zůstávat vždy otevřený bez ohledu na předchozí osobní a pracovní zkušenosti. Pamatujte, že 
každý může potřebovat ochranu bez ohledu na to, jak vypadá nebo jak se chová.

Buďte otevření. Být otevřený znamená být flexibilní a  umět se přizpůsobovat novým 
zkušenostem, postupům a problémům. Otevření lidé mají méně předsudků a ochotněji změní 
názor, pokud jsou jim předloženy nové skutečnosti.

Buďte uctiví

Pracujete ve složitém a náročném prostředí. Každý den čelíte stresujícím situacím a potkáváte 
lidi, kteří jsou vystrašení, traumatizovaní nebo nevěří úřadům, i  lidi, kteří lžou, podvádějí 
a chovají se agresivně.

Přesto jste často prvním člověkem, se kterým přijdou do styku příslušníci třetích zemí 
přicházející do EU, a proto reprezentujete svoji zemi i EU. Měli byste se chovat profesionálně, 
eticky a vždy způsobem, který vrhá dobré světlo na vás a úřad, jejž zastupujete.
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Nezapomínejte se vždy chovat uctivě. S každým je třeba jednat s úctou. Vždy respektujte 
lidskou důstojnost a buďte citliví vůči kulturním odlišnostem a rozdílům.

Chovejte se uctivě, abyste si získali důvěru a  respekt. Zamyslete se nad tím… Abyste získali 
respekt, musíte jej nejprve sami projevit.Neúcta vytváří napětí, které by mohlo vyústit 
v konflikt.

Nediskriminujte

Nikdo nesmí druhou osobu diskriminovat. Diskriminace, nerovné zacházení nebo jakékoli 
jiné diskriminační praktiky jsou v rozporu se základními právy.

Abyste se vyvarovali diskriminace a ukázali citlivý přístup, je důležité hovořit jazykem, kterému 
daná osoba rozumí, a takovým způsobem, aby se cítila v bezpečí. V případě potřeby přizpůsobte 
jazyk a způsob komunikace pohlaví, věku, fyzickému a duševnímu stavu nebo úrovni vzdělání 
osoby, kterou máte před sebou.

Vyhýbejte se předsudkům

Vyhýbejte se předsudkům pro činy, chování nebo vzhled druhých. Namísto toho, abyste 
někoho posuzovali podle toho, co udělal nebo jak vypadá, snažte se o něm a jeho původu získat 
více informací. To, zda daná osoba potřebuje ochranu a zda má právo na mezinárodní ochranu, 
posoudí jiní úředníci na jiném místě v rámci dalšího řízení.

Nedávejte svůj úsudek najevo prostřednictvím verbální nebo neverbální komunikace. 
Zjistíte-li, že dáváte svůj úsudek najevo, přestaňte a připomeňte si, že máte pozorovat.

Aktivně naslouchejte

Buďte dobrým posluchačem. Aktivní naslouchání je jednou z  klíčových součástí 
komunikačních dovedností. Když skutečně nasloucháte, dáváte najevo upřímný zájem o to, co 
druhá osoba říká, namísto pouhého poslouchání. Osobě, s níž komunikujete, tak prokazujete 
úctu, což následně ovlivňuje jak kvalitu, tak objem informací, které budete schopni získat.

�Naslouchejte s  opravdovým zájmem a  se záměrem porozumět. Můžete využívat 
stručná a přímá shrnutí, kdy zopakujete hlavní části výpovědi žadatelovými slovy, abyste 
dali najevo aktivní naslouchání a pochopení. Můžete používat také reflexivní věty, abyste 
druhého ujistili, že posloucháte.

� Povzbuzujte osobu, aby hovořila dál. Povzbuzujte ji například slovy: „Řekněte mi o tom 
víc,“ nebo: „Co se stalo pak?“ To přiměje žadatele, aby mluvil dál, a  přispívá to k  udržení 
a rozšíření výpovědi.

� Ptejte se, abyste ukázali zájem. Ale nezapomeňte, že nejpřesnější a  nejužitečnější 
informace získáte z  odpovědi formou volného vyprávění. Budete-li žadatele přerušovat 
příliš často dalšími otázkami, mohl by také ztratit motivaci nebo důvěru a  mohla by se 
snížit pravděpodobnost, že poskytne úplnou výpověď.

�Ujistěte se, že osoba před vámi rozumí tomu, co jste řekli. Vy odpovídáte za to, aby 
vám druzí rozuměli. Využijte příležitosti a ujasněte si, zda vám osoba rozuměla, například 
tím, že ji požádáte, aby vlastními slovy zopakovala důležité informace, které jste poskytli.

http://www.littlethingsmatter.com/blog/2010/03/16/to-earn-respect-you-must-show-respect/
http://www.littlethingsmatter.com/blog/2010/03/16/to-earn-respect-you-must-show-respect/
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Používejte přiměřený a citlivý způsob komunikace

Rozdíly v  jazyce, kultuře a zkušenostech mohou vytvářet překážky v komunikaci. Schopnost 
osoby vyjádřit se může ovlivňovat celá řada dalších faktorů, jako je věk, pohlaví, stres, fyzické 
a duševní zdraví i okolní prostředí. Potřeba komunikovat prostřednictvím tlumočníka rovněž 
zvyšuje riziko nedorozumění.

Proto je důležité dávat pozor na faktory, které by mohly proces komunikace narušit, a podle 
toho přizpůsobit styl komunikace a jazyk. To pomůže zmírnit pocity úzkosti a stresu a zajistí 
kvalitu i objem získaných informací.

� Buďte citliví k osobní situaci dané osoby, je-li již známa, a odpovídajícím způsobem 
přizpůsobte komunikační styl.

�Hovořte tak, aby vám daná osoba mohla porozumět. Vždy se snažte komunikovat co 
možná nejpřesněji, nejjednodušeji a nejsrozumitelněji.

� Řekněte dané osobě, co se od ní očekává, včetně drobných detailů, které často berete 
jako samozřejmost, například kdo jste, kam jdete, proč zavíráte dveře do vyšetřovací 
místnosti atd., a o samotném procesu. Neměli byste předpokládat, že každý chápe věci 
stejně jako vy.

� Zajistěte důvěrnost. Vysvětlete, že vše, co bude řečeno, zůstane důvěrné, pokud není 
nutné informace sdělit jiným státním orgánům.

�Nechte danou osobu volně mluvit. Povzbuzujte ji, aby událost nebo situaci popsala 
svými vlastními slovy, svým vlastním tempem a bez přerušování.

� Vhodným způsobem klaďte vhodné otázky. Otevřenými otázkami dáváte najevo, že je 
daná osoba středem vašeho zájmu. Rozhovor zahajte jednoduchými otázkami.

� Každému dejte šanci mluvit. Dbejte na to, aby nikdo nezasahoval ani za danou osobu 
neodpovídal, vyjma případů, kdy jedná v jejím nejlepším zájmu.

Spolupráce s tlumočníkem

Acquis EU v oblasti azylu členským státům ukládá, aby zajistily služby tlumočníka v rozsahu 
nezbytném k  usnadnění přístupu k  azylovému řízení, existují-li údaje o  tom, že osoby 
nacházející se v  detenčních zařízeních nebo na hraničních přechodech chtějí požádat 
o mezinárodní ochranu. Často je zapotřebí použít tlumočníka k překlenutí jazykové propasti 
mezi osobou a příslušnou úřední osobou. Spolupráce s tlumočníkem však vyžaduje, abyste 
přizpůsobili způsob, jakým s  danou osobou komunikujete a  jak rozhovor vedete. Níže 
uvádíme několik bodů, které je třeba mít na paměti při využívání služeb tlumočníka:

�� Věnujte pozornost výběru tlumočníka. Je-li to možné, měl by být na žádost žadatele 
zajištěn tlumočník stejného pohlaví.

�� Informujte tlumočníka o jeho povinnostech a úloze během pohovoru.

��Ověřte, že dotčená osoba tlumočníkovi rozumí a naopak.

��Oslovujte dotčenou osobu přímo (v první osobě) a ne prostřednictvím tlumočníka 
v třetí osobě.

�� Snažte se mluvit pomalu a zřetelně a dělat časté pauzy, aby tlumočník mohl tlumočit 
krátké segmenty, zejména v případě podrobných nebo složitých vysvětlení.

Tyto zásady jsou ještě důležitější, pokud využíváte služeb tlumočníka po telefonu.
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Dávejte pozor na svoji řeč těla

Řeč těla je druh neverbální komunikace, při níž jsou myšlenky, úmysly nebo pocity vyjadřovány 
fyzickým chováním, jako je výraz tváře, držení těla, gesta, tón hlasu nebo využití prostoru. 
Schopnost porozumět a  využívat neverbální komunikaci je důležitým komunikačním 
nástrojem.

�Uvědomujte si svoji neverbální komunikaci. Vaše řeč těla je významným nástrojem pro 
budování důvěry a navázání a udržování vztahu.

� Volte vhodná gesta a  držení těla. Používejte otevřenou řeč těla (vyhýbejte se křížení 
paží, uzavřenému držení těla atd.). Používejte vhodný tón hlasu a  výrazy tváře, abyste 
vytvořili bezpečnou a  otevřenou atmosféru. Zrcadlení žadatelovy řeči těla může někdy 
podpořit atmosféru porozumění.

� Respektujte osobní prostor druhé osoby a  navažte vhodný oční kontakt. Pokud 
žadatel odmítá přímý oční kontakt, respektujte to.

�Nezapomínejte na kulturní a genderové rozdíly v neverbální komunikaci. Význam 
řeči těla a neverbálních signálů se v jednotlivých kulturách liší a tyto rozdíly mohou vést 
k nedorozuměním. Zdržte se unáhlených výkladů řeči těla osoby před vámi.

Buďte si vědomi své osobní situace

Každá úřední osoba prvního kontaktu musí plnit své úkoly v náročných 
podmínkách, často jedná s lidmi z různých kultur, jiného sociálního původu 
a  s  jinými životními zkušenostmi. Toto zajímavé, avšak extrémně náročné 
pracovní prostředí může někdy vést k rutině, stresu, frustraci nebo dokonce 
symptomům sekundárního traumatu, jako jsou vtíravé myšlenky, chronická 
únava, smutek, vztek, špatná koncentrace, lhostejnost, emoční vyčerpání, 
strach, stud, tělesné onemocnění či absentérství.

Také náš soukromý život někdy může být zdrojem stresu a problémů, které 
mohou ovlivnit přístup k pracovním úkolům a schopnost vypořádat se se 
stresem při práci. 

Musíte si být těchto faktorů vědomi a neustále se snažit minimalizovat jejich 
dopad. V případě potřeby se neváhejte obrátit na své kolegy nebo nadřízené 
a požádat je o podporu nebo vyhledat odbornou pomoc. 
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Mnoho osob, které mohou mezinárodní ochranu potřebovat, nežádá v zemi, do které přijedou, 
aktivně o  azyl. Mnozí nemusejí znát svá práva a  povinnosti nebo se mohou rozhodnout 
o ochranu nežádat s ohledem na svoji konkrétní situaci, nebo protože mají zkreslené informace 
o  svých právech a  možnostech od jiných osob, včetně pašeráků. Není realistické očekávat, 
že budou znát složité azylové řízení a  postupy stanovené v  dublinském nařízení a  mít plnou 
důvěru v úřední orgány, aby své obavy vyjádřily přímo na hranicích nebo v detenčním zařízení, 
nebo znát správná slova či výrazy, na jejichž základě by mohli přístup k řízení získat.

Jako první úřední osoba, s níž přijdou osoby na hranicích do styku, máte povinnost poznat, že 
vyjádřily úmysl požádat o  ochranu,  aktivně je identifikovat a  informovat, existují-li známky 
toho, že mohou chtít o azyl požádat.

Mějte na paměti, že ve většině situací budete právě vy první, komu budou mít lidé 
možnost sdělit, že potřebují ochranu. Proto představujete první, zásadní krok k  zajištění 
ochrany pro osoby, které ji potřebují. Nesprávné určení na hranicích a  nepostoupení žádosti 
o azyl příslušným orgánům může mít pro osobu, která potřebuje mezinárodní ochranu, vážné 
důsledky. Může být vrácena do země, kde je její život nebo svoboda v ohrožení nebo kde jí hrozí 
pronásledování, smrt, kruté,  nelidské či ponižující zacházení nebo jiné závažné porušování 
lidských práv.

Tento oddíl poskytuje několik užitečných tipů a pokynů, které mohou úředním osobám prvního 
kontaktu pomoci při identifikaci potenciálních žadatelů o mezinárodní ochranu a zajistit, aby 
žádné případné známky nepřehlédly.

Kdo může chtít učinit žádost?

�Nezapomeňte, že přístup k azylovému řízení nesmíte nikomu odepřít.
Každý má právo požádat o azyl.

�Mějte na paměti, že každý může být uprchlíkem.
Každý může potřebovat ochranu bez ohledu na to, jak vypadá nebo jedná. Ve smíšených 
migračních tocích vedle sebe cestují osoby s různými motivy a cíli často po stejných trasách 
a  stejnými dopravními prostředky. Uprchlíci a  osoby, jejichž důvod cesty s  ochranou 
nesouvisí, mohou vypadat a chovat se stejně.

Nezapomeňte, že vaším úkolem je identifikovat potenciální žadatele o  mezinárodní 
ochranu, poskytnout jim informace a  nasměrovat je na příslušné úřední orgány. Vaším 
úkolem není posuzovat, zda osoba před vámi ochranu potřebuje nebo zda jí mezinárodní 
ochrana bude přiznána či nikoli. To, zda daná osoba potřebuje ochranu a  splňuje 
předpoklady pro přiznání mezinárodní ochrany, posoudí příslušní úředníci v rámci jiného 
řízení na jiném místě.

� Ano, každý může být uprchlíkem bez ohledu na zemi původu, etnickou příslušnost 
nebo vzhled.

Známky toho, že daná osoba  
může chtít požádat  
o mezinárodní ochranu
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Každý může být uprchlíkem bez ohledu na to, zda...

�� do členského státu vstoupil nebo pobývá na jeho území nelegálně, za použití 
padělaných nebo falešných dokladů nebo zcela bez dokladů, včetně situací, kdy má 
zákaz vstupu s ohledem na nelegální migraci v minulosti;

�� je obětí obchodování s  lidmi. Oběť obchodování s  lidmi může kromě pomoci 
v  souvislosti s  obchodováním s  lidmi potřebovat také ochranu. Může též požádat 
o  mezinárodní ochranu, když je na útěku před obchodováním s  lidmi. Sami pašeráci 
dokonce mohou využívat azylové řízení jako prostředek, jak dostat osobu do hostitelské 
země;

�� je dítě bez doprovodu. Acquis EU v oblasti azylu stanoví zvláštní záruky, jejichž účelem 
je zajistit, aby děti bez doprovodu mohly požívat práva a plnit své povinnosti z hlediska 
azylu. Jelikož dítě je samo o sobě zranitelné, je velmi důležité věnovat pečlivou pozornost 
dalším ukazatelům zvláštních potřeb a vždy jednat v nejlepším zájmu dítěte.

Osoby s různými potřebami ochrany

Mějte na paměti, že kromě potřeby mezinárodní ochrany mohou mít některé osoby i jiné 
potřeby ochrany, které vyžadují okamžitou pozornost. Osoba může být například obětí 
obchodování s  lidmi a  zároveň uprchlíkem, nebo dítětem bez doprovodu i  uprchlíkem. 
Určení těchto různých potřeb a nasměrování k příslušným řízením, zejména bezprostředně 
po příjezdu, může být velmi obtížné.

Nicméně rozlišování různých skupin příchozích osob by nemělo odvádět pozornost od 
přijetí opatření na ochranu lidských práv všech osob bez rozdílu, včetně práva na azyl. 
To například znamená, že z  hlediska obětí obchodování s  lidmi a  dětí bez doprovodu je 
potřeba vhodné mechanismy ochrany aktivovat co nejdříve.Musí být však také zaručeno 
jejich právo na azyl a  požadované kroky v  souvislosti s  azylovým řízením musí probíhat 
současně.

Orientační seznam indicií

Známky toho, že daná osoba může chtít požádat o mezinárodní ochranu, mohou být různé. 
Můžete si jich všimnout, zjistit je na základě přímého jednání s danou osobou či jinými osobami, 
vyvodit je z  dokumentů, které osoba předloží, nebo je zjistit jinak. Abyste je zjistili rychleji 
a přesněji, všímejte si zejména těchto prvků:

Pamatujte, že níže uvedený seznam indicií je pouze orientační a v žádném 
případě neobsahuje všechny možné známky toho, že daná osoba může 

chtít požádat o mezinárodní ochranu, a jejich variace. Spíše než jako přesný návod 
je třeba jej brát jako radu, na jaké faktory se zaměřit.



14Známky toho, že daná osoba může chtít požádat o mezinárodní ochranu  

Kdo daná osoba je a odkud pochází

Země původu

Vaše obecné znalosti o  aktuální situaci v  zemi původu dané osoby, včetně obecné politické 
situace, bezpečnostní situace i dodržování základních práv, jsou důležitým zdrojem informací 
pro přesné určení potenciálních žadatelů o  mezinárodní ochranu. Například země, kde zuří 
(občanská) válka nebo ozbrojený konflikt, nebo země pod vládou diktátorského režimu jsou 
země, z nichž nejspíše budou přicházet uprchlíci. Nezapomínejte však, že žádnou zemi nelze 
považovat za obecně bezpečnou pro všechny její občany, a proto i ti, kteří přicházejí z bezpečné 
země původu, mohou mít individuální potřeby ochrany.

Etnická příslušnost, náboženské vyznání, národnost

Kromě celkové situace v  zemi původu je třeba věnovat zvláštní pozornost také tomu, zda 
osoba patří k (národnostní, etnické nebo náboženské) menšině, jelikož ty často bývají terčem 
pronásledování nebo násilí. To ovšem neznamená, že osoby patřící k  většinové společnosti 
nemusejí potřebovat ochranu.

Obecné okolnosti příjezdu

Kontext rozsáhlých příchodů početných skupin a  příjezd  jednotlivců nebo jednotlivých rodin 
může vyvolávat odlišná očekávání z  hlediska profilu osob a  jejich potřeb ochrany. Je však 
důležité mít na paměti, že uprchlíci necestují výlučně jedním nebo jiným způsobem.

Věk

Děti jsou samy o sobě zranitelné a je velmi důležité věnovat pozornost jejich potřebám ochrany, 
zejména pokud jsou bez doprovodu nebo byly od rodiny odloučeny. Každá úřední osoba, která 
pracuje s dítětem, by měla jednat v jeho nejlepším zájmu, komunikovat s ním způsobem, který 
je přiměřený jeho věku a zralosti, a vzít v potaz jeho případné další zvláštní potřeby.

Existují-li náznaky, že dítě je obětí pašování nebo obchodování s dětmi, je třeba zvážit zvláštní 
ochranná opatření. Další informace naleznete v  příručce agentury Frontex Vega Children 
Handbook.3

Pohlaví

Ženy a dívky se mohou v kontextu migrace nacházet ve velmi zranitelné pozici s ohledem na 
své zkušenosti ze země původu, z  průběhu cesty či  kvůli sociálním nebo kulturním rozdílům 
v hostitelské zemi. Je proto zapotřebí věnovat zvláštní pozornost jejich případným potřebám 
ochrany nebo dalším zvláštním potřebám. To samozřejmě neznamená, že všechny ženy jsou 
stejně zranitelné.

Zvláštní podpora by měla být poskytnuta tak, aby s vámi ženy a dívky mohly hovořit v soukromí, 
aby nikdo do vašeho hovoru nezasahoval nebo neodpovídal za ně. Informace by rovněž měly 
být poskytovány přímo jim, aby nebyly připraveny o stěžejní informace a možnost nezávisle se 
rozhodovat i požádat o mezinárodní ochranu nebo jinou pomoc.

Je-li to možné, je třeba zajistit přítomnost úřední osoby ženského pohlaví a tlumočnice. Ženy 
by neměly být nuceny k tomu, aby hovořily o incidentech nebo trestných činech spojených se 
sexuálním násilím. Je-li to vhodné vzhledem k věku ženy, měla by být citlivě dotázána, zda není 
těhotná, a v případě potřeby by jí měly být poskytnuty informace o dostupné pomoci.

3 http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf

http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Training/VEGA_Children_Handbook.pdf
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Rodinný stav

Je důležité přihlédnout k  rodinnému stavu dané osoby. Některé skupiny, jako jsou děti bez 
doprovodu nebo odloučené děti, svobodné ženy nebo rodiče samoživitelé s dětmi, mohou být 
v obzvláště zranitelné pozici a mohou potřebovat ochranu i mít další zvláštní potřeby.

Co daná osoba říká

Prohlášení dané osoby jsou základní a  často jedinou známkou toho, že může chtít požádat 
o mezinárodní ochranu, nebo by mohla přímo představovat vlastní učinění žádosti. Za takovou 
známku by měla být považována zejména situace, kdy daná osoba jakýmkoli způsobem vyjádří 
strach nebo obavy z pronásledování nebo vážné újmy v případě, že jí nebude povolen vstup. 
Některá z  klíčových slov, výrazů či sdělení, které mohou signalizovat, že osoba může chtít 
požádat o mezinárodní ochranu, zahrnují:

�� strach: například, pokud se osoba bojí vrátit do domovské země; bojí se pronásledování; 
bojí se uvěznění v domovské zemi; bojí se, že ji zabijí, když se vrátí domů;

�� smrt: například, pokud se osoba bojí, že ji zabijí, když se vrátí;

�� pronásledování: například, pokud osoba uvádí, že v  domovské zemi čelila 
pronásledování, nebo že se bojí, že ji budou pronásledovat, pokud se vrátí;

�� mučení: například, pokud osoba uvádí, že ona nebo její rodinní příslušníci byli mučeni, 
nebo ukáže jizvy či jiná zranění, která mohla být způsobena mučením;

�� válka: například, pokud osoba uvádí, že v její domovské zemi zuří (občanská) válka nebo 
ozbrojený konflikt; bojí se, že bude zabita ve válce, atd.;

�� návrat: například, pokud osoba uvádí, že se nemůže vrátit do své domovské země; bojí 
se vrátit; nemá se kam vrátit; bojí se, že bude pronásledována, uvězněna, mučena nebo 
zabita, pokud se vrátí domů;

�� UNHCR (OSN) nebo právník: například, pokud osoba požádá o  kontakt s  kanceláří 
OSN nebo UNHCR; chce navštívit UNHCR; chce hovořit s právníkem atd.

Co můžete pozorovat (vzhled a chování)

Obrací se na úřední osobu / vyhýbá se jí

Téměř všude na světě je možné poznat úřední osobu podle uniformy. Uniforma znamená 
moc a  autoritu a  může mít silný psychologický vliv na osoby, které ji vidí. Potenciální 
žadatelé o mezinárodní ochranu se nejspíš obrátí na osobu v uniformě a naváží s ní kontakt. 
Nezapomínejte však, že lidé mohou pocházet také ze zemí, kde uniforma vyvolává nedůvěru 
nebo dokonce strach. Lidé se často osobám v  uniformě vyhýbají ze strachu z  důsledků 
nelegálního vstupu, vlastnictví padělaných nebo falešných dokladů nebo proto, že nemají 
žádné doklady. V těchto případech byste měli být schopni si tyto signály interpretovat, abyste 
mohli správně reagovat nebo poskytnout pomoc.

Mějte na paměti, že ústní výpovědi žadatel velmi často činí v  jiném 
než mateřském jazyce anebo prostřednictvím tlumočníka. Tato 

jazyková bariéra může ovlivňovat vzájemné porozumění a  způsobovat zdánlivé 
nesrovnalosti nebo rozdíly ve výpovědích.
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Strach

Strach vytváří vyšší míru stresu, což se může projevovat různě, jak fyzicky, tak emocionálně. 
Velký strach může člověka úplně paralyzovat a  způsobit pasivitu a  apatii. Nebo může 
způsobovat hyperaktivitu, agresivitu či podivné chování. Pamatujte, že každý může potřebovat 
ochranu bez ohledu na to, jak se chová.

Pamatujte, že strach a stres mohou způsobit, že osoba před vámi bude mít problémy porozumět 
vašim otázkám a  soustředit se. Proto je důležité vytvářet atmosféru bezpečí a  ochrany 
poskytováním informací a vysvětlení.

Interakce mezi lidmi

Téměř všechny skupiny jsou založené na vzájemné propojenosti a závislosti, bez ohledu na to, 
zda se jedná o  velkou nebo malou skupinu, skupinu formálně strukturovanou nebo volnou, 
zaměřenou na jednu činnost či na jinou. Ve skupině mohou vznikat vztahy různé povahy, jak 
pozitivní vztahy plné vzájemné důvěry a podpory, tak nezdravé vztahy závislosti, podřízenosti, 
ovládání a zneužívání. Proto je velmi důležité všímat si interakce mezi členy skupiny a hledat 
známky nezdravých a  problematických vztahů. Dejte každému příležitost mluvit s  vámi 
jednotlivě, zejména dětem a ženám. Dbejte na to, aby nikdo nezasahoval ani za ně neodpovídal, 
vyjma případů, kdy jedná v jejich nejlepším zájmu.

Vzhled (zranění, jizvy, oděv, osobní věci atd.)

Viditelné rány, zranění nebo jizvy mohou být jasnou známkou potřeby ochrany. Jiné vnější 
znaky, jako je typ a  vzhled oblečení, vhodnost zavazadla a  další osobní věci, které má osoba 
u sebe, mohou být známkou úmyslu požádat o mezinárodní ochranu. Nezapomínejte však, že 
každý může potřebovat ochranu bez ohledu na to, jak vypadá.

Řeč těla

Všímejte si řeči těla dané osoby, jako je výraz tváře, držení těla, gesta, tón hlasu atd. Schopnost 
porozumět a  využívat neverbální komunikaci je mocným komunikačním nástrojem a  může 
být významnou známkou toho, že daná osoba chce požádat o  mezinárodní ochranu. 
Pamatujte však na kulturní a genderové rozdíly v neverbální komunikaci. Význam a používání 
řeči těla a  neverbálních signálů se v  jednotlivých kulturách liší a  tyto rozdíly mohou vést 
k nedorozuměním. Proto nedělejte ukvapené závěry.

Pamatujte, že váš úsudek v  místě vstupu má klíčový a  rozhodující 
význam. Máte-li pochybnosti o  úmyslech osoby před vámi, vždy se 

obraťte na svého nadřízeného. Nesprávné rozhodnutí, např. zamítnutí vstupu, 
může mít pro osobu před vámi vážné důsledky. Proto se vždy pečlivě rozmyslete, 
než budete jednat.
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Poskytněte informace

Vaší povinností je zajistit, aby potenciální žadatel o  mezinárodní ochranu byl informován 
o možnosti o ochranu požádat a o tom, jak to udělat. Právě tak lze v praxi zajistit účinný přístup 
k azylovému řízení.

Hlavním účelem poskytování informací je zajistit, aby osoby, které mohou potřebovat 
mezinárodní ochranu, měly účinný přístup k  azylovému řízení a  mohly se rozhodnout na 
základě dostatečných informací, zda o mezinárodní ochranu požádat. Informace by tudíž měly 
být poskytnuty včas a měly by být co možná nejúplnější vzhledem k dané situaci.

Informujte osobu o  možnosti požádat o  mezinárodní ochranu. Vaším úkolem je 
potenciálním žadatelům poskytnout základní informace o  mezinárodní ochraně a  azylovém 
řízení. Poskytnuté informace a úroveň podrobností se mohou lišit podle okolností, ale měly by 
zahrnovat alespoň informace o tom:

�� jaká jsou základní práva a povinnosti dané osoby,

�� co je mezinárodní ochrana,

�� kdo se považuje za uprchlíka nebo osobu požívající doplňkové ochrany,

�� jak lze žádost o mezinárodní ochranu učinit a podat.

Dbejte na to, abyste znali informace, které máte podle vnitrostátních právních předpisů a praxe 
poskytnout, a měli u sebe kontaktní informace na příslušné orgány, včetně specializovaných 
zařízení pro ochranu dítěte a  dalších zúčastněných subjektů, jako jsou tlumočníci, nevládní 
organizace, UNHCR a  další organizace, které poskytují právní a  jiné poradenství. Případně 
zajistěte, abyste měli dostatečné množství informačních letáků a  brožurek v  příslušných 
jazycích.

Je nezbytné komunikovat v jazyce, kterému daná osoba rozumí, což může vyžadovat přítomnost 
tlumočníka. Komunikaci je třeba přizpůsobit zvláštním potřebám dané osoby a okolnostem, 
včetně přihlédnutí k jejímu pohlaví nebo věku a zralosti dítěte.

Poznejte učinění žádosti o mezinárodní  
ochranu

Podle evropského azylového práva se má za 
to, že osoba učinila žádost o  mezinárodní 
ochranu, pokud vyjádřila svůj úmysl požádat 
o  mezinárodní ochranu, a  to jakoukoli 
formou a způsobem, nebo když její jednání lze 
vykládat jako žádost o mezinárodní ochranu.

Jako úřední osoba prvního kontaktu budete 
často prvním zástupcem vaší země, se kterým 
se státní příslušníci třetích zemí přicházející 
do EU setkají a  před kterým mají poprvé 
možnost vyjádřit svůj úmysl požádat o azyl.

Jak postupovat dál

Mějte na vědomí, že lidé 
mohou úmysl požádat 

o  mezinárodní ochranu vyjádřit 
různými způsoby. Jakékoli obavy 
z  pronásledování nebo vážné 
újmy v  případě zamítnutí vstupu 
vyjádřené slovně nebo písemně lze 
za takovou žádost považovat. Není 
nutné použít přímo slovo „azyl“ nebo 
„uprchlík“.
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Budete muset poznat, že osoba vyjádřila úmysl podat žádost, poskytnout jí příslušné informace 
a nasměrovat ji na orgán příslušný k vedení azylového řízení.

Pamatujte, že vaším úkolem je poznat, zda daná osoba vyjádřila přání požádat o mezinárodní 
ochranu, poskytnout jí informace a  nasměrovat ji na příslušný státní orgán. Vaším úkolem 
není posuzovat, zda osoba před vámi ochranu skutečně potřebuje nebo zda jí mezinárodní 
ochrana bude přiznána, či nikoli. To, jestli daná osoba potřebuje ochranu a  má právo na 
mezinárodní ochranu, posoudí jiní úředníci v rámci jiného řízení na jiném místě.

Co dělat, pokud daná osoba požádá o mezinárodní 
ochranu

Každý, kdo vyjádřil svůj úmysl požádat o mezinárodní ochranu (tj. učinil žádost), se považuje 
za žadatele o mezinárodní ochranu se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími. Jako 
úřední osoba prvního kontaktu máte za úkol pomoci tato práva zajistit, například tím, že 
žadatele nasměrujete na příslušné orgány a organizace.

Zaregistrujte žádost, pokud jste k  tomu 
oprávněn, nebo ji postupte orgánům 
příslušným k její registraci

Pokud osoba před vámi vyjádří přání požádat 
o azyl, má se za to, že „učinila“ žádost a stává 
se žadatelem o  mezinárodní ochranu. 
Poté, co byla žádost učiněna, musí být 
zaregistrována u  příslušného orgánu. Cílem 
procesu registrace je zajistit, aby práva a povinnosti plynoucí z učinění žádosti byla účinnější. 
Registrace by proto měla být provedena co nejdříve ve lhůtách, které stanoví právo EU.

Pamatujte, že žadatel 
o  azyl nesmí být trestán 

za nedovolený vstup nebo pobyt, 
pokud se sám bezodkladně přihlásí 
příslušným orgánům.

právo setrvat 

právo na komunikaci 
s organizací UNHCR nebo 

jinými nevládními orga-
nizacemi, které poskytují 

právní poradenství 

záruky v případě 
zajištění 

přiměřená podpora 
v případě zvláštních 

procesních potřeb nebo 
zvláštních potřeb při přijetí 

povinnost 
spolupracovat

právo na základní 
materiální 

podmínky přijetí

přístup ke službám 
tlumočníka

právo být 
informován 
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Pokud pracujete pro státní orgán příslušný k registraci žádosti, musíte ji zaregistrovat 
do tří pracovních dnů.

Pokud pracujete pro státní orgán, který není příslušný k registraci, měli byste žádost postoupit 
příslušnému státnímu orgánu, aby byla zaregistrována nejpozději do šesti pracovních dnů 
od jejího podání. Doporučuje se vytvořit v souladu s vnitrostátními postupy písemný záznam 
o tom, že jste žádost obdrželi.

Informujte žadatele, kde a jak lze žádost podat

Jako úředník orgánu, který by mohl obdržet žádost o  mezinárodní ochranu, jste povinen 
informovat žadatele, kde a jak by měl žádost podat. Je třeba poskytnout informace o tom:

�� co se rozumí podáním žádosti, včetně informací o  důsledcích, pokud žadatel žádost 
nepodá;

�� jaký státní orgán odpovídá za azylové řízení;

�� co je třeba udělat, aby mohla být žádost podána;

�� kam jít žádost podat;

�� jak se tam dostat.

Určete zvláštní potřeby žadatele a předejte jej k vhodnému řízení

Udělejte to bezodkladně. U žadatelů s různými potřebami zvažte, jaké mechanismy pro předání 
je třeba aktivovat a  v  jakém pořadí, abyste reagovali na všechny jejich zvláštní potřeby. To 
například znamená, že u obětí obchodování s lidmi nebo dětí bez doprovodu může být zapotřebí 
vhodné mechanismy ochrany aktivovat souběžně s azylovým řízením.

Co dělat, pokud osoba, která může potřebovat 
ochranu, o mezinárodní ochranu požádat nechce

Můžete se setkat se situacemi, kdy se osoba, která by mohla potřebovat ochranu, rozhodne 
o  azyl nepožádat. Má právo volby a  nikdo ji nemůže nutit. Pamatujte však, že i  v  takových 
případech musíte splnit určité povinnosti, které vám ukládá mezinárodní právo a  právo EU, 
a sice:

žádost zaregistrovat

registrace 
žádosti

V případě velkého počtu 
žádostí podaných 
současně:
zaregistrovat žádost 
nebo ji předat orgánům 
příslušným k její 
registraci
+
vytvořit písemný 
záznam

Max. 10 pracovních dnů

Max. 6 pracovních dnů

Max. 3 pracovní dny
předat orgánům 
příslušným k její 
registraci
+
vytvořit písemný 
záznam
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Zajistěte uplatnění zásady nenavracení.

Nikdo nesmí být navrácen do země, kde mu hrozí mučení, nelidské nebo ponižující zacházení či 
trestání. Zásada nenavracení se uplatní také na osoby, které jsou na hranicích nebo na volném 
moři. To s  sebou nese požadavek umožnit osobě vstup na území. Veškeré navracení osob se 
musí řídit zavedenými postupy (zpětné převzetí, proces navracení atd.), včetně požadovaných 
právních ochranných opatření a záruk. Hromadné vyhoštění je zakázáno.

Informujte danou osobu o možnosti požádat o mezinárodní ochranu.

Jste povinni poskytnout základní informace o  mezinárodní ochraně. Mějte na paměti, že 
hlavním účelem poskytnutí těchto informací je zajistit, aby dotčená osoba měla dostatek 
informací a mohla se rozhodnout, zda podat žádost či nikoli.

Poskytování informací může být zapotřebí přizpůsobit okolnostem a  mohou zahrnovat 
zejména informace o právech, na která mají žadatelé nárok (např. právo setrvat), a povinnosti 
žadatelů o azyl v souladu s právem EU a mezinárodním právem i důsledky nepožádání žádosti 
o mezinárodní ochranu.

Zvažte kontaktování UNHCR, nevládních či jiných organizací na základě vnitrostátních právních 
předpisů a praxe, které mohou být schopny poskytnout specializovanější poradenství a pomoc.

Máte-li pochybnosti, poraďte se s nadřízeným.

Vždy se obraťte na svého nadřízeného, pokud budete mít pochybnosti ohledně úmyslů osoby, 
kterou máte před sebou, zejména kdyby její návrat do země původu nebo tranzitní země 
představoval možné porušení mezinárodního práva.

Dodržujte vnitrostátní provozní postupy týkající se navazujících opatření.
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Přístup k azylovému řízení

 ▶ Každý člověk si zaslouží úctu a respekt.

 ▶ Neodkladnou zdravotní péči a zajištění základních potřeb je vždy 
třeba poskytnout jako první.

1 Uprchlíkem může být každý.

Každý může potřebovat ochranu bez ohledu na zemi původu, etnickou 
příslušnost, vzhled nebo chování.

2 Každý má nárok na ochranu před navrácením.

Nikdo nesmí být vyhoštěn nebo vrácen do situace, kdy by mu hrozilo 
nebezpečí pronásledování, trest smrti, mučení nebo jiné nelidské či 
ponižující zacházení nebo trestání. Toto pravidlo platí také pro nepřijetí na 
hranicích a pro jakoukoli formu násilného vykázání.

3 Zranitelné osoby je třeba identifikovat a poskytnout jim 
náležitou podporu.

Opatření přijatá na hraničních přechodech a v detenčních zařízeních jsou 
klíčovým momentem, kdy mohou být prohlášeny či zjištěny zvláštní potřeby 
zranitelných osob, včetně dětí a obětí obchodování s lidmi.

4 Nejlepší zájmy dítěte jsou nadřazeny všem úkonům 
týkajícím se dětí.

Při posuzování nejlepších zájmů dítěte je v každém jednotlivém případě 
třeba náležitě zohlednit faktory, jako je bezpečnost a ochrana, možnosti 
sloučení rodiny, dobré životní podmínky dítěte a názory dítěte s ohledem 
na jeho věk a zralost.

5 Každý potenciální žadatel o mezinárodní ochranu musí 
být informován o právu o ni požádat.

Informace o právu na azyl musí být poskytnuta všem osobám, které mohou 
potřebovat mezinárodní ochranu, aby byl zajištěn jejich účinný přístup 
k azylovému řízení.
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6

7

8

9
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Každý má právo požádat o mezinárodní ochranu.

Nikomu nemůže být odpírán přístup k azylovému řízení, i když daná 
osoba nesplnila všechny podmínky vstupu.

Jakákoli známka nebo vyjádření obav může být 
chápána jako žádost o mezinárodní ochranu.

Lidé mohou svůj úmysl požádat o mezinárodní ochranu vyjádřit 
různými způsoby. Jakékoli obavy z pronásledování nebo vážné 
újmy v případě zamítnutí vstupu vyjádřené slovně nebo písemně 
lze za takovou žádost považovat. Není nutné použít slovo „azyl“ 
nebo „uprchlík“.

Žadatelé o mezinárodní ochranu nesmí být trestáni 
za nezákonný vstup nebo pobyt.

Ti, kteří se bezodkladně přihlásí orgánům, nesmí být trestáni za 
nezákonný vstup nebo pobyt.

Každá žádost musí být zaregistrována nebo 
postoupena k registraci příslušnému orgánu.

Poté, co byla žádost učiněna, musí být zaregistrována u příslušného 
státního orgánu. Registrace by měla být provedena co nejdříve ve 
lhůtách, které stanoví právní předpisy.

Zásada nenavracení musí být zajištěna, i když daná 
osoba o azyl nepožádá.

Veškeré navracení osob se musí řídit zavedenými postupy, včetně 
požadovaných právních ochranných opatření a záruk. Nikdo 
nesmí být navrácen do země, kde mu hrozí mučení, nelidské nebo 
ponižující zacházení či trestání, a to ani v případě nelegální migrace.
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Lidská důstojnost

Právo Evropské unie

Listina 
základních práv 
EU

Článek 1

Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a chráněna.

Právo na život

Právo Evropské unie

Listina 
základních práv 
EU

Článek 2
Právo na život

1. Každý má právo na život.

2. Nikdo nesmí být odsouzen k trestu smrti ani popraven.

Zákaz mučení

Mezinárodní právo

Evropská 
úmluva 
o lidských 
právech

Článek 3
Zákaz mučení

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Právo Evropské unie

Listina 
základních práv 
EU

Článek 4
Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo trestu

Nikdo nesmí být mučen ani podroben nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.

Příloha – odkazy na právní předpisy
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Zákaz navracení

Mezinárodní právo

Ženevská 
konvence

Čl. 33 odst. 1
Zákaz vyhoštění a navracení („refoulement“)

Žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, 
ve kterých by jeho život či osobní svoboda byly ohroženy na základě jeho rasy, náboženství, 
národnosti, příslušnosti k určité společenské vrstvě či politického přesvědčení.

Právo Evropské unie

Listina 
základních práv 
EU

Čl. 19 odst. 2
Ochrana v případě vystěhování, vyhoštění nebo vydání

Nikdo nesmí být vystěhován, vyhoštěn ani vydán do státu, v němž mu hrozí vážné nebezpečí, 
že by mohl být vystaven trestu smrti, mučení nebo jinému nelidskému či ponižujícímu 
zacházení anebo trestu.

Schengenský 
hraniční kodex

Článek 3
Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na všechny osoby překračující vnitřní nebo vnější hranice členských 
států, aniž jsou tím dotčena:

(…)

b) práva uprchlíků a  osob žádajících o  mezinárodní ochranu, zejména pokud jde o  zásadu 
nevracet uprchlíky.

Článek 3a
Základní práva

Při uplatňování tohoto nařízení jednají členské státy v  plném souladu s  příslušnými 
ustanoveními práva Unie včetně Listiny základních práv Evropské unie, příslušnými normami 
mezinárodního práva, jako je Ženevská konvence, v  plném souladu se závazky ohledně 
přístupu k mezinárodní ochraně, zejména zásadou nenavracení, a základními právy. (...)

Čl. 13 odst. 1
Odepření vstupu

Vstup na území členských států se odepře státnímu příslušníkovi třetí země, který nesplňuje 
všechny podmínky vstupu vymezené v  čl.  5 odst.  1 a  nepatří do některé z  kategorií osob 
uvedených v  čl.  5 odst.  4. Tím není dotčeno uplatnění zvláštních ustanovení týkajících se 
práva na azyl a mezinárodní ochrany nebo vystavování dlouhodobých víz.

Nařízení 
656/2014 
týkající se 
ostrahy vnějších 
námořních 
hranic 
v souvislosti 
s operacemi 
agentury 
Frontex

Čl. 4 odst. 1
Ochrana základních práv a zásada nenavracení

Nikdo nesmí být v rozporu se zásadou nenavracení vyloděn v zemi, nucen do ní vstoupit, být 
do ní dopraven nebo jinak předán orgánům země, v níž mimo jiné hrozí vážné nebezpečí, že 
by mohl být vystaven trestu smrti, mučení, pronásledování nebo jinému nelidskému nebo 
ponižujícímu zacházení anebo trestu, nebo v níž by jeho život nebo svoboda byly ohroženy 
z  důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z  důvodu sexuální orientace, 
příslušnosti k  určité společenské vrstvě nebo zastávání určitého politického názoru, nebo 
v níž hrozí vážné nebezpečí vyhoštění, vystěhování nebo vydání osob do jiné země v rozporu 
se zásadou nenavracení.
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Návratová 
směrnice 
2008/115/ES

Čl. 4 odst. 4

Pokud jde o státní příslušníky třetích zemí vyloučené z oblasti působnosti této směrnice podle 
čl. 2 odst. 2 písm. a), členské státy (…):

b) dodržují zásadu nenavracení.

Článek 5

Při provádění této směrnice členské státy náležitě zohlední (…) a dodržují zásadu nenavracení.

Nařízení 
o Vízovém 
informačním 
systému (VIS) 
č. 767/2008

Čl. 31 odst. 3
Předávání údajů třetím zemím

Tímto předáváním osobních údajů třetím zemím nebo mezinárodním organizacím nejsou 
dotčena práva uprchlíků a osob žádajících mezinárodní ochranu, zejména co se týče zásady 
nenavracení.

Nařízení 
o Evropském 
systému 
ostrahy hranic 
(EUROSUR) (EU) 
č. 1052/2013

Čl. 2 odst. 4

Při provádění tohoto nařízení dodržují členské státy a  agentura základní práva, zejména 
zásady zákazu navracení a respektování lidské důstojnosti a požadavky na ochranu údajů.

Právo na azyl

Právo Evropské unie

Listina 
základních práv 
EU

Článek 18
Právo na azyl

Právo na azyl je zaručeno při dodržování Ženevské úmluvy o právním postavení uprchlíků ze 
dne 28. července 1951 a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků ze dne 31. ledna 
1967 a v souladu se Smlouvou o Evropské unii a Smlouvou o fungování Evropské unie.

Směrnice o azy-
lovém řízení 
(v přepraco-
vaném znění)

Čl. 7 odst. 1
Žádosti učiněné jménem závislých nebo nezletilých osob

1. Členské státy zajistí, aby každá zletilá osoba způsobilá k právním úkonům měla právo učinit 
svým jménem žádost o mezinárodní ochranu.

2. Členské státy mohou stanovit, že žadatel může učinit žádost jménem osob, které jsou 
na něm závislé. V těchto případech členské státy zajistí, aby závislé zletilé osoby souhlasily 
s  podáním žádosti jejich jménem, a  pokud souhlas neudělí, aby mohly učinit žádost svým 
jménem.

(…)

3. Členské státy zajistí, aby nezletilá osoba měla právo učinit žádost o mezinárodní ochranu 
buď vlastním jménem, pokud je způsobilá k  právním úkonům v  rámci řízení v  souladu 
s  vnitrostátním právem dotčeného členského státu, nebo prostřednictvím svých rodičů či 
jiných zletilých rodinných příslušníků či zletilé osoby, která za ni nese zodpovědnost ze zákona 
nebo podle vnitrostátních zvyklostí dotčeného členského státu, nebo prostřednictvím 
zástupce.
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Nediskriminace

Mezinárodní právo

Evropská 
úmluva 
o lidských 
právech

Článek 14

Zákaz diskriminace

Užívání práv a  svobod přiznaných touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace 
založené na jakémkoli důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické 
nebo jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k  národnostní menšině, 
majetek, rod nebo jiné postavení.

Ženevská 
konvence

Článek 3
Nediskriminace

Smluvní státy se zavazují dodržovat ustanovení této úmluvy vůči uprchlíkům bez rozlišování 
rasy, náboženství nebo země původu.

Právo Evropské unie

Listina 
základních práv 
EU

Čl. 21 odst. 1
Nediskriminace

Zakazuje se jakákoli diskriminace založená zejména na pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém 
nebo sociálním původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení, 
politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k  národnostní menšině, 
majetku, narození, zdravotním postižení, věku nebo sexuální orientaci.



27 Praktická příručka: Přístup k azylovému řízení

Zákaz penalizace

Mezinárodní právo

Ženevská 
konvence

Čl. 31 odst. 1
Uprchlíci, kteří se nezákonně zdržují v zemi, do které se uchýlili

1. Smluvní státy se zavazují, že nebudou stíhat pro

nezákonný vstup nebo přítomnost takové uprchlíky, kteří přicházejíce přímo z  území, kde 
jejich život nebo svoboda byly ohroženy ve smyslu článku  1, vstoupí nebo jsou přítomni na 
jejich území bez povolení, za předpokladu, že se sami přihlásí bez prodlení úřadům a prokáží 
dobrý důvod pro svůj nezákonný vstup nebo přítomnost.

Právo Evropské unie

Schengenský 
hraniční kodex

Čl. 13 odst. 1
Odepření vstupu

Vstup na území členských států se odepře státnímu příslušníkovi třetí země, který nesplňuje 
všechny podmínky vstupu vymezené v  čl.  5 odst.  1 a  nepatří do některé z  kategorií osob 
uvedených v  čl.  5 odst.  4. Tím není dotčeno uplatnění zvláštních ustanovení týkajících se 
práva na azyl a mezinárodní ochrany nebo vystavování dlouhodobých víz.
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Přístup k azylovému řízení

Právo Evropské unie

Směrnice o azy-
lovém řízení 
(v přepraco-
vaném znění)1

25. bod odůvodnění

V zájmu správného rozpoznání osob, jež potřebují ochranu coby uprchlíci ve smyslu článku 1 
Ženevské úmluvy nebo coby osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, by měl mít 
každý žadatel účinný přístup k řízení, (...).

26. bod odůvodnění

Aby byl zajištěn účinný přístup k  řízení o  posouzení žádosti, měli by úředníci, se kterými 
přijdou osoby žádající o  mezinárodní ochranu nejdříve do styku, a  zejména úředníci, kteří 
vykonávají dohled na pozemních nebo námořních hranicích nebo provádějí hraniční kontroly, 
dostat příslušné informace a  nezbytné školení o  způsobu uznávání žádostí o  mezinárodní 
ochranu a zacházení s nimi, mimo jiné s náležitým ohledem na příslušné pokyny vypracované 
Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu. Měli by být schopni poskytnout státním 
příslušníkům třetích zemí nebo osobám bez státní příslušnosti, kteří se nacházejí na území, 
včetně na hranicích, v teritoriálních vodách nebo tranzitním prostoru členských států, a kteří 
chtějí podat žádost mezinárodní ochranu, příslušné informace týkající se místa a  způsobu 
podávání žádostí o  mezinárodní ochranu. Pokud se tyto osoby nacházejí v  teritoriálních 
vodách členského státu, měly by být vyloděny na pevninu a  jejich žádosti by měly být 
posouzeny v souladu s touto směrnicí.

28. bod odůvodnění

Aby se usnadnil přístup k řízení o posouzení žádosti na hraničních přechodech a v detenčních 
zařízeních, měly by být zpřístupněny informace o možnosti požádat o mezinárodní ochranu. 
Tlumočení by mělo zajistit základní komunikaci, která je nezbytná pro to, aby příslušné 
orgány byly schopné porozumět, zda osoby chtějí požádat o mezinárodní ochranu.

Čl. 8 odst. 1

Informování a poradenství v detenčních zařízeních a na hraničních přechodech

Existují-li údaje o  tom, že státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti 
nacházející se v detenčních zařízeních nebo na hraničních přechodech na vnějších hranicích, 
včetně tranzitního prostoru, chtějí učinit žádost o  mezinárodní ochranu, členské státy jim 
poskytnou informace k  tomu nezbytné. V  těchto detenčních zařízeních a  na hraničních 
přechodech zajistí členské státy tlumočení nezbytné pro usnadnění přístupu k  azylovému 
řízení.

Schengenský 
hraniční kodex

Článek 3a
Základní práva

Při uplatňování tohoto nařízení jednají členské státy v  plném souladu s  příslušnými 
ustanoveními práva Unie včetně Listiny základních práv Evropské unie, příslušnými normami 
mezinárodního práva, jako je Ženevská konvence, v  plném souladu se závazky ohledně 
přístupu k mezinárodní ochraně, zejména zásadou nenavracení, a základními právy. (...)

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/32/EU ze dne 26. června 2013 o společných řízeních pro přiznávání a odnímání statusu 
mezinárodní ochrany (přepracované znění), dále jen „směrnice o azylovém řízení“.
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Učinění a registrace žádosti o mezinárodní ochranu

Právo Evropské unie

Směrnice o azy-
lovém řízení 
(v přepraco-
vaném znění)

27. bod odůvodnění

Vzhledem k  tomu, že státní příslušníci třetích zemí a  osoby bez státní příslušnosti, kteří 
vyjádřili své přání požádat o mezinárodní ochranu, jsou žadateli o mezinárodní ochranu, měli 
by dodržovat povinnosti a požívat práva podle této směrnice a podle směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání 
žadatelů o  mezinárodní ochranu. Za tímto účelem by členské státy měly co nejdříve učinit 
záznam o tom, že uvedené osoby jsou žadateli o mezinárodní ochranu.

Čl. 2 písm. c)
Definice

„Žadatelem“ se rozumí státní příslušník třetí země nebo osoba bez státní příslušnosti, která 
učinila žádost o mezinárodní ochranu, o níž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto.

Článek 6
Přístup k řízení

1. Učiní-li určitá osoba žádost o mezinárodní ochranu u orgánu, který je podle vnitrostátního 
práva příslušný k registraci této žádosti, provede se tato registrace do třech pracovních dnů 
od učinění žádosti.

Pokud je žádost o mezinárodní ochranu učiněna u jiných orgánů, u nichž je pravděpodobné, 
že budou takové žádosti dostávat, ale nejsou podle vnitrostátního práva příslušné k  jejich 
registraci, členské státy zajistí, aby byla registrace provedena do šesti pracovních dnů od 
učinění žádosti.

(…)

5. Pokud v  důsledku žádostí o  mezinárodní ochranu učiněných současně velkým počtem 
státních příslušníků třetích zemí nebo osob bez státní příslušnosti je v  praxi velice obtížné 
dodržet lhůtu stanovenou v  odstavci  1, mohou členské státy stanovit, že lze tuto lhůtu 
prodloužit na 10 pracovních dní.
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Zranitelné osoby

Právo Evropské unie

Směrnice o azy-
lovém řízení 
(v přepraco-
vaném znění)

29. bod odůvodnění

Někteří žadatelé mohou potřebovat zvláštní procesní záruky mimo jiné vzhledem ke 
svému věku, pohlaví, sexuální orientaci, pohlavní identitě, postižení, závažným zdravotním 
problémům, mentální poruše nebo následkům mučení, znásilnění nebo jiných vážných 
forem psychického, fyzického nebo sexuálního násilí. Členské státy by měly usilovat o to, aby 
žadatelé, kteří potřebují zvláštní procesní záruky, byli identifikováni dříve, než dojde k přijetí 
rozhodnutí v prvním stupni. Těmto žadatelům by měla být poskytnuta přiměřená podpora, 
včetně dostatku času, s cílem vytvořit nezbytné podmínky pro účinný přístup k řízení, které 
by jim umožňovaly splnit veškeré náležitosti žádosti o mezinárodní ochranu.

Článek 24
Žadatelé, kteří potřebují zvláštní procesní záruky

1. Členské státy v přiměřené lhůtě po podání žádosti o mezinárodní ochranu posoudí, zda se 
jedná o žadatele, který potřebuje zvláštní procesní záruky.

2. Posouzení podle odstavce  1 lze zahrnout do stávajících vnitrostátních řízení nebo do 
posouzení uvedeného v článku 22 směrnice 2013/33/EU a nemusí mít formu správního řízení.

3. Členské státy zajistí, aby žadatelům, u nichž bylo zjištěno, že potřebují zvláštní procesní 
záruky, byla poskytnuta náležitá podpora, jež jim umožní v průběhu azylového řízení požívat 
práv a plnit povinnosti stanovené v této směrnici.

V  případech, kdy nelze tuto přiměřenou podporu poskytnout v  rámci řízení podle čl.  31 
odst. 8 a článku 43, a zejména pokud se členské státy domnívají, že žadatel potřebuje zvláštní 
procesní záruky v  důsledku mučení, znásilnění nebo jiných vážných forem psychického, 
fyzického nebo sexuálního násilí, členské státy nepoužijí nebo přestanou používat čl.  31 
odst. 8 a článek 43. Pokud na žadatele, na něž nelze podle tohoto pododstavce použít čl. 31 
odst.  8 a  článek  43, použijí členské státy čl.  46 odst.  6, musí poskytnout alespoň záruky 
stanovené v čl. 46 odst. 7.

4. Členské státy zajistí, aby byly tyto potřeby zvláštních procesních záruk zohledněny 
v souladu s touto směrnicí i v případě, že se tyto potřeby projeví v pozdější fázi řízení, aniž by 
muselo nutně dojít k opětovnému zahájení řízení.
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2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/33/EU ze dne 26. června 2013, kterou se stanoví normy pro přijímání žadatelů 
o mezinárodní ochranu (přepracované znění).

Směrnice o pod-
mínkách přijímání 
(v přepraco-
vaném znění)2

Článek 21
Ustanovení o zranitelných osobách

Obecná zásada

Členské státy zohlední ve vnitrostátních právních předpisech provádějících tuto směrnici 
zvláštní situaci zranitelných osob, například nezletilých osob, nezletilých osob bez 
doprovodu, zdravotně postižených osob, starších osob, těhotných žen, osamělých rodičů 
s  nezletilými dětmi, obětí obchodování s  lidmi, osob trpících závažnou chorobou, osob 
s  duševní poruchou a  osob, které byly podrobeny mučení, znásilnění nebo jiným formám 
hrubého psychického, fyzického nebo sexuálního násilí, jako jsou oběti ženské obřízky.

Nařízení 656/2014 
týkající se 
ostrahy vnějších 
námořních hranic 
v souvislosti 
s operacemi 
agentury Frontex

Čl. 4 odst. 4

Po celou dobu operace na moři zúčastněné jednotky dbají na zvláštní potřeby dětí, včetně 
nezletilých osob bez doprovodu, obětí obchodování s  lidmi, osob, které potřebují rychlou 
lékařskou pomoc, zdravotně postižených osob, osob vyžadujících mezinárodní ochranu 
a dalších osob ve zvláště zranitelném postavení.
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