POUČENÍ PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
PEČLIVĚ USCHOVEJTE PO DOBU CELÉHO ŘÍZENÍ O MEZINÁRODNÍ OCHRANĚ!!!
Zahájení řízení – podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany
Podáním žádosti o udělení mezinárodní ochrany s Vámi bylo zahájeno řízení ve věci mezinárodní
ochrany a nacházíte se v postavení žadatele o udělení mezinárodní ochrany. V tomto poučení najdete
užitečné informace stran tohoto řízení i Vašeho následujícího pobytu na území České republiky.
Správním orgánem odpovědným za vedení řízení o mezinárodní ochraně je v České republice
Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky (dále jen OAMP).
Správní řízení o mezinárodní ochraně je upraveno zákonem č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Dále Vás rovněž upozorňujeme, že podáním žádosti o mezinárodní ochranu zanikla automaticky ze
zákona platnost krátkodobého víza, dlouhodobého víza nebo povolení k dlouhodobému pobytu
uděleného podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, byl/a-li jste jeho držitelem.

Zastupování
V průběhu řízení o udělení mezinárodní ochrany máte právo jednat samostatně.
Jste-li ovšem osobou mladší 18 let, tj. nezletilou osobou, musíte být během řízení zastupován/a, a to
již při podání žádosti, svým zákonným zástupcem (otec, matka), ustanoveným zástupcem ze země
původu (jiný příbuzný, opatrovník) a není-li to možné, bude Vám ze strany OAMP pro řízení o
mezinárodní ochraně ustanoven opatrovník.
Pokud uvedete, že jste nezletilý/á, ale OAMP má o vašem věku pochybnosti, je oprávněn nechat
provést lékařské vyšetření za účelem zjištění Vašeho věku. Toto vyšetření se provádí pomocí
rentgenu zápěstních kůstek. Pokud toto vyšetření odmítnete, bude na vás pohlíženo jako na
zletilého/zletilou.
Pokud nemůžete samostatně jednat z důvodu Vašeho zdravotního stavu, ustanoví Vám OAMP rovněž
opatrovníka pro řízení.
V průběhu řízení o mezinárodní ochraně máte právo požádat o právní pomoc jinou osobu, popřípadě
se nechat v řízení touto osobou zastupovat.
Zvolené osobě musíte vyhotovit písemnou plnou moc k zastupování, která umožní dané osobě
účastnit se společně s Vámi všech správních úkonů v řízení o mezinárodní ochraně a být informována
o Vašem případu. Pokud nemáte možnost vyhotovit vybrané osobě písemnou plnou moc, lze tuto
udělit i během konkrétního správního úkonu, respektive před jeho započetím, Vámi zvolené osobě,
kterou si na správní úkon přizvete.
V příloze této informace jste rovněž obdržel/a seznam nevládních organizací, které se zabývají
ochranou práv žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a které můžete kdykoliv v průběhu řízení
kontaktovat se žádostí o bezplatnou právní pomoc.
Pokud se rozhodnete pro zastupování své osoby v řízení o mezinárodní ochraně ze strany advokáta či
jiné soukromé osoby, musíte tak učinit na své vlastní náklady.
Když se následně rozhodnete ukončit zastupování Vaší osoby ze strany nevládní organizace,
advokáta či jiné soukromé osoby, musíte písemně vypovědět udělenou plnou moc a o uvedené
skutečnosti nás informovat.

Po celou dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany máte také právo být ve styku s Úřadem
Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky /UNHCR/. Kontakt na něj rovněž máte v příloze, kterou jste
dnes obdržel/a.

Poskytnutí údajů k žádosti o udělení mezinárodní ochrany
Za asistence pracovníka OAMP Vám bude v nejbližší možné době umožněno poskytnout údaje
k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany. K poskytnutí těchto údajů budete písemně vyzván/a
nejméně 2 pracovní dny předem.
Budete dotazován/a zejména na základní informace o Vaší osobě, Vašich dokladech, Vašem
zdravotním stavu, cestě do České republiky, a na důvody, které Vás k opuštění vlasti a podání žádosti
o mezinárodní ochranu v České republice vedly.
Pokud se k poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany v místě a čase určeném
OAMP nedostavíte a/nebo výše uvedené údaje k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany
neposkytnete, OAMP vaše řízení o mezinárodní ochraně zastaví.

Jazyk řízení
Při poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany budete rovněž požádán/a o
sdělení, v jakém jazyce/jakých jazycích jste schopen/a se v rámci řízení o mezinárodní ochraně
dorozumět.
Za tímto účelem Vám bude následně ze strany OAMP bezplatně poskytnut tlumočník ke všem
správním úkonům, ke kterým budete ze strany OAMP předvolán/a. Pokud tlumočníkovi nerozumíte,
sdělte to pracovníkům OAMP co nejdříve.
Pokud chcete, můžete si ke správním úkonům přizvat i dalšího tlumočníka podle své volby, ovšem na
své vlastní náklady.
V průběhu správního řízení můžete dokládat OAMP do spisového materiálu písemnosti pouze
v jazyce, který jste uvedl/a jako jazyk, ve kterém jste schopen/schopna se v rámci řízení o
mezinárodní ochraně dorozumět. Písemnosti vyhotovené v jiném než zvoleném jazyce jste povinen/na
předkládat v originálním znění pouze současně s jejich překladem do jazyka českého. V opačném
případě nebudou moci být tyto dokumenty použity jako podklad pro vydání rozhodnutí o mezinárodní
ochraně.

Pohovor k žádosti o udělení mezinárodní ochrany
Po poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany s Vámi bude proveden pohovor,
ve kterém budete mít možnost upřesnit důvody své žádosti o udělení mezinárodní ochrany. Výzva
k dostavení se k pohovoru Vám bude doručena alespoň 2 pracovní dny před jeho konáním.
Pohovor k žádosti o mezinárodní ochranu se neprovádí, jestliže lze na základě podané žádosti vydat
rozhodnutí o udělení azylu, v případě podání opakované žádosti (viz dále) nebo jste-li nezletilým
žadatelem, s výjimkou nezletilé osoby bez doprovodu, pokud to není dle názoru OAMP nezbytné ke
zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti.
Pokud se k pohovoru k žádosti o udělení mezinárodní ochrany v místě a čase určeném OAMP bez
vážného důvodu nedostavíte a/nebo neposkytnete v průběhu pohovoru informace nezbytné pro
zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, OAMP vaše řízení o mezinárodní ochraně
zastaví.
Z důvodů hodných zvláštního zřetele, nebo na Vaši výslovnou žádost, zajistí OAMP vedení pohovoru,
a je-li to v jeho možnostech i tlumočení, osobou stejného pohlaví.
Pokud nejste k provedení pohovoru způsobilý/á, zejména ze zdravotních důvodů, OAMP Vám umožní
sdělit důvody Vaší žádosti o mezinárodní ochranu písemně nebo jiným vhodným způsobem.

Opakovaná žádost o mezinárodní ochranu
Pokud žádáte o mezinárodní ochranu v České republice podruhé, podáváte tzv. opakovanou žádost o
udělení mezinárodní ochrany. V takovém případě OAMP nejdříve posoudí, zda je Vaše žádost
přípustná, tedy zda se bude Vaší žádostí dále zabývat standardním způsobem. Opakovaná žádost je
přípustná, pokud jste uvedl/a nebo pokud se objevily nové skutečnosti, které nebyly bez Vašeho
zavinění zkoumány v prvním řízení o mezinárodní ochraně. Novými skutečnostmi může být např.
změna situace v zemi Vašeho původu nebo nové informace, které jste bez svého zavinění neměl/a
v prvním řízení k dispozici. Tyto okolnosti musí svědčit o tom, že byste mohl/a být v případě návratu
do vlasti vystaven/a pronásledování nebo Vám tam hrozí vážná újma. Pokud takové nové skutečnosti
neuvedete, řízení bude zastaveno.
Nové skutečnosti, které ve Vašem případě vyvstaly, můžete sdělit písemně v mateřské řeči ihned při
podání žádosti nebo následně ústně při poskytnutí údajů k podané žádosti, během něhož, pokud jste
si nezvolil/a jako jazyk řízení český jazyk, bude přítomen tlumočník. K poskytnutí údajů k podané
žádosti budete předem vyzván/a. Žádný další pohovor k opakované žádosti se zpravidla neprovádí.

Další úkony v rámci správního řízení, spolupráce se správním orgánem
V průběhu celého řízení o mezinárodní ochraně máte právo hájit své zájmy, tj. uvádět skutečnosti
vztahující se k Vaší žádosti o udělení mezinárodní ochrany, navrhovat a předkládat důkazy a
doručovat OAMP podklady pro vydání rozhodnutí o mezinárodní ochraně.
Dále máte právo vyjadřovat se k podkladům pro rozhodnutí, nahlížet do spisu a pořizovat si z něj
výpisy. Máte rovněž právo oznámit OAMP skutečnosti nasvědčující vyloučení pracovníka správního
orgánu pro podjatost.
V řízení o mezinárodní ochraně jste rovněž povinen/na aktivně spolupracovat s OAMP, zejména se
dostavovat k jednotlivým správním úkonům a uvádět pravdivé a úplné informace nezbytné pro zjištění
stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti. V opačném případě bude Vaše řízení o mezinárodní
ochraně zastaveno. Dále máte povinnost předložit na výzvu OAMP listinu potřebnou pro správní
řízení, pokud takovou vlastníte.

Doklady
Při poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany budete povinen/na odevzdat
svůj cestovní doklad. Váš cestovní doklad bude uschován po celou dobu řízení o mezinárodní
ochraně na OAMP.
Pokud máte udělen trvalý pobyt v České republice, bude Vám cestovní doklad ponechán i v průběhu
řízení o mezinárodní ochraně, jste nicméně povinen/povinna jej předložit při poskytnutí údajů
k podané žádosti za účelem jeho kontroly a pořízení kopie dokladu do spisového materiálu.
V případě udělení mezinárodní ochrany OAMP Váš cestovní doklad i nadále uschová, v případě
neudělení mezinárodní ochrany Vám bude po ukončení řízení o mezinárodní ochraně Váš cestovní
doklad vrácen.
Pokud zatajíte vlastnictví dokladu, můžete být zajištěn/a v přijímacím středisku (viz informace dále
v Poučení pro žadatele o udělení mezinárodní ochrany) a rovněž se vystavujete sankci za takto
spáchaný přestupek.
Při poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochrany budete dále povinen/na
odevzdat průkaz o povolení k dlouhodobému pobytu vydaný podle zákona o pobytu cizinců na území
České republiky, jste-li jeho držitelem/kou.
Pro účely prokazování totožnosti a statusu žadatele o udělení mezinárodní ochrany v průběhu
správního řízení Vám bude vystaven průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany.

Průkazem žadatele o mezinárodní ochranu budete povinen/na prokazovat příslušným orgánům svou
totožnost a jiné skutečnosti zapsané v průkazu na základě zákona, dále budete povinen/na chránit
průkaz žadatele před poškozením, zničením, ztrátou, odcizením či zneužitím a tyto okolnosti hlásit
neprodleně OAMP. Dále budete povinen/povinna odevzdat OAMP průkaz žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, který je neplatný. Rovněž po skončení řízení budete povinen/na odevzdat
průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany pracovníkům OAMP.
Dále Vás upozorňujeme, že po dobu řízení o mezinárodní ochraně jste povinen/povinna setrvat na
území České republiky. Pokud v průběhu správního řízení vstoupíte na území jiného státu nebo
se o vstup na území jiného státu pokusíte, bude Vaše správní řízení o udělení mezinárodní ochrany
zastaveno.

Doručování písemností ministerstvem vnitra
Veškeré písemnosti zasílá OAMP na adresu Vašeho hlášeného pobytu.
Pokud jste přihlášen/a k pobytu v konkrétním azylovém zařízení, bude Vám OAMP doručovat
písemnosti v tomto zařízení, pokud možno osobně.
V případě, že Vám bude povoleno opustit azylové zařízení na dobu delší než 15 dnů, bude Vám
OAMP doručovat písemnosti na Vámi udanou adresu, na které se budete nacházet.
V případě, že jste trvale přihlášen/a k pobytu na privátní adresu mimo azylová střediska, bude Vám
OAMP doručovat písemnosti na tuto Vámi udanou adresu.
V obou výše uvedených případech Vám důrazně doporučujeme, abyste poštovní schránku na adrese,
kde pobýváte, řádně označil/a svým jménem, sledoval/a informace od poštovního doručovatele o
uložení konkrétní zásilky a tyto zásilky si v případě uložení vyzvedával/a. Z nepřevzetí některých
zásilek pro Vás mohou plynout závažné důsledky.
Pokud jste si nemohl/a z vážného důvodu, bez svého zavinění, písemnost ve stanovené lhůtě
vyzvednout, můžete namítnout překážku v doručování a žádat její opakované doručení, případně
prominutí zmeškaného úkonu.
Dále Vás upozorňujeme, že na úředních deskách OAMP, umístěných na příslušných místech
v azylových zařízeních, jsou oznamovány důležité zprávy pro žadatele. Je důležité tyto úřední desky
pravidelně sledovat. Pokud bydlíte mimo pobytové středisko a ministerstvu vnitra Váš pobyt není
znám, bude výzva k převzetí této zásilky vyvěšena v určeném pobytovém středisku na této úřední
desce. Doporučujeme Vám tuto desku pečlivě a průběžně sledovat, neboť z nepřevzetí některých
zásilek pro Vás mohou plynout závažné důsledky.

Vaše korespondence s OAMP, SUZ a soudy
Doporučujeme Vám předávat veškerá svá podání týkající se správního řízení před ministerstvem
vnitra přímo pracovníkům OAMP v azylových zařízeních, popřípadě zasílat tato podání doporučeně
poštovní přepravou na adresu: Ministerstvo vnitra, OAMP, oddělení mezinárodní ochrany, pošt. schr.
21/OAM, 170 34 Praha 7.
Vaše dotazy a stížnosti týkající se ubytování,
střediscích adresujte prosím pracovníkům
v jednotlivých azylových střediscích, nebo je
Správa uprchlických zařízení, Lhotecká 7, 143
OAMP.

stravování a poskytování dalších služeb v azylových
Správy uprchlických zařízení, působícím přímo
zasílejte doporučeně poštovní přepravou na adresu
01 Praha 12. Tyto záležitosti nespadají do působnosti

V případě, že jste podal/a žalobu proti rozhodnutí ministerstva vnitra ke krajskému soudu, nebo
následně kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, jste účastníkem soudního řízení a
jste tedy povinen/na podávat všechny písemnosti v podatelnách příslušných soudů nebo je těmto
soudům zasílat poštovní přepravou.

Rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany
Rozhodnutí o Vaší žádosti o mezinárodní ochranu Vám bude vydáno bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 6 měsíců ode dne, kdy jste poskytl/a údaje k podané žádosti, nebo ode dne, kdy
nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zrušení rozhodnutí OAMP ve věci Vaší žádosti o mezinárodní
ochranu a o vrácení Vašeho případu OAMP k novému projednání.
Standardní lhůta 6 měsíců může být ze strany OAMP prodloužena až o 9 měsíců, pokud jde o případ
věcně nebo právně složitý, pokud je současně podán velký počet žádostí o udělení mezinárodní
ochrany, nebo pokud neplníte povinnosti podle zákona o azylu.
Pokud je to nezbytné pro zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, lze i výše uvedenou
lhůtu 9 měsíců výjimečně prodloužit, a to až o 3 měsíce.
O prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o mezinárodní ochraně Vás OAMP vždy písemně
vyrozumí, a to včetně uvedení důvodů tohoto prodloužení.
Rozhodnutí ve věci Vaší žádosti o udělení mezinárodní ochrany nabývá právní moci dnem, kdy je
Vám doručeno.
Pokud Vám rozhodnutím OAMP nebude udělena žádná z forem mezinárodní ochrany a Vy proti
tomuto rozhodnutí nepodáte v zákonné lhůtě žalobu, přestáváte být žadatelem o mezinárodní ochranu
marným uplynutím této lhůty. Jste povinen/na vycestovat z území České republiky ve lhůtě stanovené
ve výjezdním příkazu, který Vám vydá pracoviště OAMP, kde jste rozhodnutí převzal/a. Pro výjezdní
příkaz jste povinen/na se na OAMP dostavit nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí. Po uplynutí této lhůty Vám OAMP výjezdní příkaz již vydat nesmí a Váš pobyt na území
České republiky tak bude nelegální.

Žaloba proti rozhodnutí
V případě nesouhlasu s rozhodnutím OAMP ve Vašem řízení o mezinárodní ochraně máte právo
podat žalobu ke krajskému soudu místně příslušnému podle místa Vašeho hlášeného pobytu v době
podání žaloby ve lhůtě uvedené v poučení, které je součástí každého rozhodnutí.
Žaloba musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a adresu, na kterou Vám bude soud doručovat
písemnosti. Dále musí obsahovat označení rozhodnutí, se kterým nesouhlasíte, den, kdy Vám bylo
toto rozhodnutí doručeno, označení výroků rozhodnutí, se kterými nesouhlasíte, právní a skutkové
důvody, pro které považujete rozhodnutí za nezákonné, důkazy, které navrhujete provést, a návrh
výroku rozsudku soudu. Dále musí žaloba obsahovat datum a Váš podpis. K žalobě je rovněž nutné
připojit jeden opis rozhodnutí.
Žaloba musí být příslušnému soudu podána v českém jazyce, ve dvou vyhotoveních, a to poštovní
přepravou, datovou schránkou nebo je možné ji podat přímo v podatelně příslušného soudu.
Po celou dobu běhu lhůty pro podání žaloby se nacházíte v postavení žadatele o mezinárodní
ochranu, máte tedy zejména právo setrvat na území a máte nárok na ubytování v azylovém zařízení,
stravu a lékařskou péči.
Po podání žaloby jste povinen/na bezodkladně sdělit pracovníkům OAMP, že jste podal/a žalobu
ke krajskému soudu, a prokázat to fotokopií žaloby s razítkem podatelny krajského soudu nebo
podacím lístkem, pokud žalobu zašlete poštou.
V naprosté většině případů, až na konkrétní výjimky, má Vámi podaná žaloba proti rozhodnutí o
mezinárodní ochraně ze zákona odkladný účinek, to znamená, že se budete nadále nacházet
v postavení žadatele o udělení mezinárodní ochrany a máte nárok setrvání na území České republiky,
na ubytování, stravu v azylovém zařízení a lékařskou péči.
V případech, že žaloba nemá ze zákona odkladný účinek, můžete o něj soud požádat. O přiznání
odkladného účinku lze požádat pouze společně s podáním žaloby. Příslušný krajský soud by o Vaší
žádosti měl rozhodnout bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů. Do doby rozhodnutí soudu

o přiznání či nepřiznání odkladného účinku se nacházíte v postavení žadatele o udělení mezinárodní
ochrany, tj. máte zejména právo setrvat na území a máte nárok na ubytování v azylovém zařízení,
stravu a lékařskou péči. V případě rozhodnutí soudu o odkladném účinku jste povinen/povinna se
následně dostavit na pracoviště OAMP, kde jste hlášen/hlášena k pobytu nebo na určené pracoviště
OAMP, pokud pobýváte na privátní adrese, za účelem prodloužení průkazu žadatele o udělení
mezinárodní ochrany, pokud byl odkladný účinek přiznán, nebo za účelem vydání výjezdního příkazu
a případně navrácení Vašeho cestovního dokladu, pokud odkladný účinek žalobě soudem přiznán
nebyl.
O tom, zda žaloba proti konkrétnímu rozhodnutí má automaticky ze zákona odkladný účinek nebo je
třeba o něj soud požádat, najdete vždy informaci v poučení konkrétního rozhodnutí o mezinárodní
ochraně.
Pokud příslušný krajský soud potvrdí rozhodnutí OAMP a Vy proti tomuto rozsudku v zákonné lhůtě
nepodáte kasační stížnost, přestáváte být žadatelem o mezinárodní ochranu marným uplynutím této
lhůty. Jste povinen/na vycestovat z území České republiky ve lhůtě stanovené ve výjezdním příkazu,
který Vám vydá pracoviště OAMP v azylovém zařízení, kde jste byl naposledy hlášen k pobytu, nebo
určené pracoviště OAMP v případě, že jste pobýval na privátní adrese. Pro výjezdní příkaz jste
povinen/na se na OAMP dostavit nejpozději do 1 měsíce ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
soudu. Po uplynutí této lhůty Vám OAMP výjezdní příkaz nevydá!

Kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně
V případě nesouhlasu s rozhodnutím krajského soudu o Vaší žalobě jste oprávněn/a podat kasační
stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Podání kasační stížnosti má odkladný účinek, mělo-li jej
podání žaloby proti rozhodnutí OAMP. Jinak máte právo podat návrh na přiznání odkladného účinku
kasační stížnosti společně s jejím podáním.
Pokud podáte kasační stížnost, která má odkladný účinek ze zákona, nebo pokud společně
s podáním kasační stížnosti požádáte soud o její odkladný účinek, máte právo požádat OAMP o
strpění Vašeho pobytu na území ČR. Na pracovišti OAMP v azylovém zařízení, kde jste byl/a
naposledy hlášen/a k pobytu, nebo na určeném pracovišti OAMP, pokud jste hlášen/a na privátní
adrese, jste povinen/na předložit svůj cestovní doklad (pokud ho vlastníte), doklad o podání kasační
stížnosti proti rozhodnutí soudu s případným návrhem na přiznání odkladného účinku a doklad o
zajištění ubytování. Pokud cestovní doklad nevlastníte, na Vaši žádost Vám bude vydán cestovní
průkaz totožnosti za úhradu 200,- Kč.
Následně Vám bude vydáno potvrzení o strpění Vašeho pobytu na území, a to zápisem do cestovního
průkazu totožnosti nebo samostatnou listinou. Uvedeným potvrzením jste povinen/povinna po dobu
řízení o kasační stížnosti prokazovat všem orgánům České republiky oprávněnost svého pobytu na
území České republiky.
V případě uplynutí doby, na kterou Vám bylo potvrzení o strpění vystaveno, máte právo dostavit se
opětovně na příslušné pracoviště OAMP a požádat o jeho prodloužení. V této souvislosti jste vždy
povinen/povinna předložit potvrzení soudu, že řízení o podané kasační stížnosti ve Vašem případě
nadále probíhá, případně že Vaší kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek, pokud jste o něj
žádal/žádala.
Pokud kdykoliv v průběhu řízení o kasační stížnosti změníte místo hlášeného pobytu, jste rovněž
povinen/na se neprodleně přihlásit k pobytu na příslušném pracovišti OAMP.

Zpětvzetí žádosti o udělení mezinárodní ochrany – „stop azyl“
V průběhu celého řízení o mezinárodní ochraně máte právo vzít svou žádost o udělení mezinárodní
ochrany zpět a příslušné řízení tak zastavit. Pokud tak chcete učinit, je nutné sepsat žádost o
zastavení řízení písemně a odevzdat ji pracovníkům OAMP v azylovém středisku, ve kterém jste
hlášen/a k pobytu, nebo ji písemně či osobně (v úředních hodinách) doručit na adresu OAMP,
Ministerstvo vnitra, pošt. schr. 21/OAM, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7.

Rovněž během soudního řízení u příslušného krajského či Nejvyššího správního soudu máte právo
vzít zpět svou žalobu nebo kasační stížnost a příslušná řízení tak zastavit. V takovém případě je nutné
doručit žádost o zpětvzetí žaloby k příslušnému krajskému soudu, resp. zpětvzetí kasační stížnosti
Nejvyššímu správnímu soudu.

Možnost dobrovolného návratu (dobrovolná repatriace)
Pokud se v průběhu řízení o mezinárodní ochraně rozhodnete navrátit do své vlasti, můžete podat
žádost o úhradu jízdného a asistenci při návratu do vlasti ze strany ministerstva vnitra, tzv. žádost o
dobrovolnou repatriaci.
Žádost o dobrovolnou repatriaci můžete podat do 15 dnů ode dne, na který jste byl/byla pozván/a
k poskytnutí údajů k podané žádosti o mezinárodní ochranu, pokud jste se k poskytnutí údajů
nedostavil/a. Dále můžete o úhradu jízdného při dobrovolném návratu požádat do 15 dnů od nabytí
právní moci Vašeho rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany, do 15 dnů od nabytí právní moci
rozhodnutí soudu o Vaší žalobě proti rozhodnutí OAMP, do 15 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí
Nejvyššího správního soudu o Vaší kasační stížnosti, nebo rovněž do 15 dnů od zániku Vám udělené
mezinárodní ochrany.
Písemnou žádost o dobrovolnou repatriaci doručte OAMP nebo Správě uprchlických zařízení
v konkrétním azylovém zařízení, kde jste hlášen/a k pobytu, případně poštovní přepravou na adresy
Ministerstvo vnitra, pošt. schr. 21/OAM, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 nebo Správa uprchlických
zařízení, Lhotecká 7, 143 01 Praha 12.

Pobyt v přijímacím středisku
Přijímací středisko, pokud se v něm nyní nacházíte, nesmíte opustit do provedení identifikačních
úkonů, tj. sejmutí otisků prstů a vyfotografování, dále do provedení lékařských vyšetření zaměřených
na zjištění, zda netrpíte chorobou ohrožující Váš život či zdraví nebo život či zdraví jiných osob,
do ukončení karantény nebo jiného opatření v souvislosti s ochranou veřejného zdraví a do doby
vydání průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany.
OAMP může také v případě nutnosti rozhodnout o Vašem zajištění v přijímacím středisku
i po provedení všech výše jmenovaných opatření, a to kdykoli v průběhu řízení o mezinárodní
ochraně. Dobu zajištění může OAMP svým rozhodnutím prodloužit, a to i opakovaně, nejdéle však
můžete být zajištěn/a na dobu 120 dní.
K zajištění může OAMP přistoupit zejména tehdy, pokud nebyla spolehlivě zjištěna Vaše totožnost
nebo pokud je Váš doklad totožnosti padělaný či pozměněný, případně, pokud představujete
nebezpečí pro bezpečnost státu nebo veřejný pořádek. Dále pak v případech, bylo-li rozhodnuto o
Vašem přemístění do jiného státu, který je odpovědný za posouzení Vaší žádosti o mezinárodní
ochranu, a existuje vážné nebezpečí Vašeho útěku, nebo pokud svým jednáním ztěžujete řízení ve
věci mezinárodní ochrany či závažným způsobem porušujete povinnosti, které Vám byly uloženy
zvláštním opatřením.
Proti rozhodnutí o zajištění v přijímacím středisku máte právo podat žalobu ve lhůtě a k soudu
uvedenému v závěrečném poučení rozhodnutí o zajištění. Máte také právo podat návrh na ustanovení
zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí o zajištění a o prodloužení doby trvání zajištění. Ve lhůtě
1 měsíce od rozhodnutí o Vašem zajištění v přijímacím středisku, případně od rozhodnutí soudu o
Vaší žalobě proti tomuto rozhodnutí, máte právo požádat o přezkum důvodů zajištění v přijímacím
středisku.

Zvláštní opatření
V postavení žadatele o mezinárodní ochranu máte rovněž povinnost kdykoli v průběhu řízení strpět
uložení zvláštního opatření, a to buď ve formě uložení povinnosti zdržovat se v OAMP určeném
pobytovém středisku, nebo v povinnosti se osobně hlásit na OAMP v určené době. Délku platnosti
uloženého zvláštního opatření může OAMP prodloužit, a to i opakovaně.

Důvody pro uložení zvláštního opatření jsou totožné s důvody pro rozhodnutí o zajištění v přijímacím
středisku (viz výše „Pobyt v přijímacím středisku“) v případech, kdy uložení zvláštního opatření je
dostačující k zabezpečení Vaší účasti v řízení.

Pobyt v pobytovém středisku
Během pobytu v přijímacím a pobytovém středisku máte povinnost dodržovat ubytovací řád, se kterým
budete seznámen/a pracovníky Správy uprchlických zařízení. Máte rovněž povinnost strpět osobní
prohlídku a prohlídku osobních věcí prováděnou příslušníkem policie stejného pohlaví, je-li důvodné
podezření, že skrýváte něco, co je podmínkou pro spolehlivé zjištění skutkového stavu věci, nebo věc
ohrožující život nebo zdraví osob nebo ovlivňující jejich psychiku (např. alkohol, drogy, zbraně a jiné
nebezpečné předměty, doklady, dokumenty apod.).
Zatímco přijímací středisko nesmíte opouštět (viz výše kapitola Pobyt v přijímacím středisku),
pobytové středisko je již otevřené a po splnění podmínek zákona o azylu jej smíte opustit.
Opuštění pobytového střediska na dobu delší než 24 hodin jste povinen/na písemně oznámit Správě
uprchlických zařízení a uvést délku takového pobytu mimo středisko a adresu, kde se budete
zdržovat. Opuštění pobytového střediska na dobu delší než 3 dny jste povinen/na oznámit Správě
uprchlických zařízení písemně nejméně 24 hodin před odchodem z pobytového střediska.
Pobytové středisko můžete opustit na dobu nejdéle 10 dnů v kalendářním měsíci. Opuštění na delší
dobu lze povolit, nebrání-li tomu řádné provádění řízení o mezinárodní ochraně a na uvedené adrese
se budete zdržovat alespoň 15 dnů. Na Vámi uvedenou adresu Vám po dobu povolení k opuštění
pobytového střediska budou od OAMP doručovány písemnosti, proto je nutné uvádět adresu přesně.
O povolení opuštění pobytového střediska nad dobu 10 dnů musíte požádat na pracovišti OAMP
v konkrétním azylovém zařízení.
Pokud Vám bylo uloženo zvláštní opatření nebo bylo ve Vašem případě rozhodnuto o zastavení řízení
pro nepřípustnost žádosti z důvodu příslušnosti jiného státu k posouzení Vaší žádosti o mezinárodní
ochranu, podléhá již Vaše opuštění pobytového střediska delší než 24 hodin předchozímu povolení ze
strany OAMP.

Ubytování mimo pobytové středisko
Pokud chcete být ubytován/a mimo pobytové středisko (v soukromí) a změnit tedy místo svého
pobytu, můžete tak učinit po splnění konkrétních podmínek.
Předně jste povinen/povinna na pracovišti OAMP v konkrétním azylovém středisku předložit písemnou
žádost, k níž přiložíte doklad o zajištění ubytování (doklad o vlastnictví bytu nebo domu nebo doklad o
oprávněnosti užívání bytu nebo domu anebo písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele
bytu nebo domu s jeho úředně ověřeným podpisem). Místo, kde chcete být ubytován/a, musí být
označeno číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním. Musí se jednat o objekt nebo
jeho část určenou k bydlení nebo ubytování. Písemné potvrzení musí být opatřeno úředně ověřeným
podpisem, leda by k jeho podpisu došlo přímo před pracovníkem ministerstva, nebo pokud by doklad
byl doručen OAMP prostřednictvím datové schránky či elektronicky s uznávaným zaručeným
podpisem.
V případě, že budete chtít změnit místo svého pobytu v soukromí, postupujte rovněž výše popsaným
způsobem.
OAMP souhlas se změnou hlášeného pobytu neudělí, jestliže má odůvodněné pochybnosti o Vaší
dosažitelnosti pro účely řízení o mezinárodní ochraně v místě, kde chcete být ubytován/a, nebo zjistí,
že předložené listiny obsahují nepravdivou skutečnost.

Peníze na stravu a kapesné
S ohledem na možnosti azylového zařízení poskytovat stravu Vám lze namísto stravy poskytnout
finanční příspěvek ve výši odpovídající částce životního minima. Finanční příspěvek se poskytuje

pouze za dobu Vaší přítomnosti v azylovém zařízení a je vyplácen ze strany Správy uprchlických
zařízení.
Porušíte-li závažným způsobem povinnost dodržovat ubytovací řád azylového zařízení, může být ze
strany OAMP rozhodnuto o snížení finančního příspěvku až na výši odpovídající částce existenčního
minima na dobu 1 měsíce.
Dále Vám může být poskytnuto kapesné na úhradu drobnějších vydání a Vaši osobní potřebu.
Upozorňujeme Vás, že kapesné se poskytuje pouze za dobu Vaší přítomnosti v azylovém zařízení, a
po dobu poskytování finančního příspěvku na stravu (viz výše) Vám kapesné nenáleží, neboť je už
v poskytované částce zahrnuto.
Kapesné se vyplácí Správou uprchlických zařízení ve výplatním termínu stanoveném prováděcím
právním předpisem. Pokud se bez závažného důvodu ve výplatním termínu k výplatě kapesného
nedostavíte, nárok na kapesné za dané výplatní období Vám zaniká.

Finanční příspěvek
Pokud budete v průběhu řízení o udělení mezinárodní ochrany hlášen k pobytu mimo pobytové
středisko, hradíte si náklady spojené s pobytem z vlastních prostředků; lékařská péče je Vám i nadále
poskytována bezplatně.
Při ubytování v soukromí můžete požádat o finanční příspěvek na hrazení nákladů na ubytování,
stravu a Vaše další potřeby.
Finanční příspěvek Vám bude přiznán s ohledem na prokázané majetkové a finanční poměry, jeho
výše závisí na počtu členů vaší rodiny a odvozuje se od stanoveného životního minima v České
republice.
O přiznání finančního příspěvku můžete požádat v nejbližším azylovém zařízení dle místa Vašeho
hlášeného pobytu, nebo na adrese Ministerstvo vnitra, pošt. schr. 21/OAM, 170 34 Praha 7.

Zaměstnání
Po dobu prvních 6 měsíců od zahájení Vašeho řízení o udělení mezinárodní ochrany nesmíte na
území České republiky pracovat, tj. být zaměstnán, neboť nejste oprávněn získat legální povolení
k zaměstnání. Nelegální práce je v České republice trestána jako přestupek a může být rovněž
důvodem Vašeho vyhoštění z území České republiky.
Po uplynutí 6 měsíců od zahájení řízení o udělení mezinárodní ochrany můžete požádat o vydání
povolení k zaměstnání u příslušného Úřadu práce a legálně se ucházet o zaměstnání.

Zdravotní péče
Po dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany máte právo na poskytování bezplatné zdravotní péče v
rozsahu péče hrazené ze zdravotního pojištění stanoveném zvláštním právním předpisem a dále
právo na hrazení zdravotní péče v souvislosti s nařízenou karanténou anebo jiným opatřením
v souvislosti s ochranou veřejného zdraví. To neplatí, pokud pobýváte na území ČR na základě
povolení k trvalému pobytu.
K prokázání nároku na poskytování bezplatné zdravotní péče v rozsahu péče hrazené ze zdravotního
pojištění Vám bude příslušnou Všeobecnou zdravotní pojišťovnou vydán Náhradní průkaz pojištěnce.
Bližší informace Vám poskytnou pracovníci Správy uprchlických zařízení.

Přestupky
Při porušení či nesplnění povinností, které jsou Vám stanoveny zákonem o azylu, se můžete dopustit
přestupku.

Přestupky jsou vyjmenovány v § 93 zákona o azylu. Přestupku se dopustíte zejména tehdy, pokud se
nedostavíte k pohovoru, odmítnete některý z identifikačních úkonů, neodevzdáte nebo nepředložíte
svůj cestovní doklad, nezajistíte si včas prodloužení průkazu žadatele o udělení mezinárodní ochrany,
neodevzdáte průkaz povolení k dlouhodobému pobytu, nepřiznáte finanční prostředky, které máte
k dispozici nebo v době pobytu v azylovém zařízení neodevzdáte věci ohrožující život nebo zdraví
osob nebo alkohol a jinou návykovou látku, nebo elektronické komunikační zařízení, jste-li umístěn
v přijímacím středisku na letišti, odmítnete strpět osobní prohlídku nebo prohlídku svých věcí, opustíte
přijímací středisko, nesetrváte v rozporu s rozhodnutím OAMP v zajištění v přijímacím středisku nebo
v zařízení pro zajištění cizinců nebo v rozporu s rozhodnutím o nepovolení vstupu na území, opustíte
pobytové středisko v rozporu s pravidly zákona o azylu a povolením OAMP a další.
Za přestupek Vám může být uložena finanční pokuta až do výše 2000 Kč!!!

Ochrana osobních údajů
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ministerstvem vnitra v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Jsou vedeny v evidencích ministerstva
pouze za účelem řízení o mezinárodní ochraně.
V rámci řízení vedených dle zákona o azylu má OAMP zákonnou povinnost chránit Vámi sdělené
údaje zjišťované pro potřeby vydání rozhodnutí zejména ve vztahu ke státním orgánům země Vašeho
původu. Stejně tak musí chránit Vámi sdělené údaje, které se týkají Vašich rodinných příslušníků
v zemi původu. To znamená, že ministerstvo vnitra nesdělí orgánům Vaší země původu, že zde
žádáte o udělení mezinárodní ochrany, ani další informace získané v rámci vedeného řízení
o mezinárodní ochraně.
OAMP je zároveň oprávněno zjišťovat údaje potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci mezinárodní
ochrany od států, ve kterých jste dříve podal/a žádost o udělení mezinárodní ochrany, ovšem pouze
pokud s tím budete souhlasit.
Pokud zjistíte nebo se domníváte, že OAMP zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu se zákonem
o azylu a zákonem o ochraně osobních údajů, jste oprávněn/a požadovat od OAMP vysvětlení,
případně odstranění vzniklého stavu. V případě, že nebude tomuto požadavku vyhověno, máte právo
obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Nad rámec výše uvedeného poučení máte během řízení o mezinárodní ochraně právo požádat o
informace týkající se průběhu řízení o žádosti o mezinárodní ochranu, které se vztahují k Vaší
konkrétní osobní situaci.

Žadatelům, kteří podali žádost o udělení mezinárodní ochrany na
mezinárodním letišti, ve věznici, zabezpečovací detenci, ochranném léčení
nebo v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC), případně občanům tzv. bezpečných
zemí původu, doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost přiloženým
dodatkům tohoto poučení!!!

Dodatek 1. k Poučení žadatele o udělení mezinárodní ochrany
Žadatelé umístění v Zařízení pro zajištění cizinců
Podal/a jste žádost o mezinárodní ochranu v České republice a nacházíte se v zařízení pro zajištění
cizinců (dále jen ZZC).
Vaše práva a povinnosti jako žadatele o udělení mezinárodní ochrany jsou popsány v Poučení
žadatele o udělení mezinárodní ochrany, které jste dnes rovněž obdržel/a. Jelikož jste podal/a žádost
o mezinárodní ochranu v ZZC, jsou některé záležitosti zákonem upraveny odlišně od situace ostatních
osob, které požádaly v České republice o mezinárodní ochranu. Tyto odlišnosti jsou popsány v tomto
Dodatku.
Podání žádosti o mezinárodní ochranu není samo o sobě důvodem pro zastavení Vašeho řízení o
správním vyhoštění vedeného cizineckou policií, ani ke zrušení již vydaného rozhodnutí cizinecké
policie o Vašem vyhoštění. Do ukončení řízení ve věci mezinárodní ochrany však bude pozastavena
realizace Vašeho vycestování z území České republiky.
Patříte-li mezi tzv. zranitelné osoby, tj. jste nezletilá osoba bez doprovodu, rodič nebo člen rodiny
s nezletilými či zletilými zdravotně postiženými dětmi, osoba starší 65 let, máte vážné zdravotní
postižení nebo vážné onemocnění, které brání Vašemu umístění v ZZC, jste těhotná žena, jste oběť
obchodování s lidmi, nebo jste byl/a mučen/a, znásilněn/a nebo podroben/a jiným formám
psychického, fyzického či sexuálního násilí, můžete být zajištěn/a pouze, pokud jste starší 18 let
a porušil/a jste opakovaně závažným způsobem povinnost uloženou Vám zvláštním opatřením.
Pokud nepatříte mezi zranitelné osoby, a zároveň u Vás nelze účinně uplatnit zvláštní opatření (viz
Poučení žadatele o udělení mezinárodní ochrany), budete nadále zajištěn/a v ZZC v případě
existence konkrétních důvodů uvedených v zákoně o azylu. OAMP v tomto případě rozhodne do 5
dnů od podání Vaší žádosti o mezinárodní ochranu o Vašem zajištění v ZZC.
Důvodem pro zajištění v ZZC je skutečnost, že nebyla spolehlivě zjištěna Vaše totožnost, použil/a jste
padělané doklady, představujete nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejné zdraví či veřejný pořádek,
máte být přemístěn/a do jiného státu na základě předpisu Evropské unie a existuje-li vážné nebezpečí
Vašeho útěku, jsou důvody se domnívat, že jste podal/a žádost o udělení mezinárodní ochrany pouze
s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění, vydání nebo předání podle evropského zatýkacího rozkazu
k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do ciziny, nebo je pozdržet, ačkoliv jste
mohl/a požádat o udělení mezinárodní ochrany dříve, svým jednáním ztěžujete řízení ve věci
mezinárodní ochrany, a to zejména tím, že neposkytuje ministerstvu nezbytnou součinnost, a proto
není možné v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjistit stav věci, o němž nejsou důvodné
pochybnosti, nebo existuje-li nebezpečí Vašeho útěku nebo jste již dříve území České republiky
neoprávněně opustil/a.
Doba, po kterou budete zajištěn/a, bude stanovena rozhodnutím OAMP a lze ji i opakovaně
prodloužit. Celková doba Vašeho zajištění je maximálně 120 dní, nezapočítává se však do ní doba, po
kterou jste byl/a zajištěn/a podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v platném znění.
OAMP po dobu platnosti rozhodnutí o zajištění zkoumá, zda trvají důvody tohoto zajištění. Zajištění
musí být bez zbytečného odkladu bez rozhodnutí ukončeno, pokud zanikly důvody
zajištění, pokud uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí o zajištění nebo o prodloužení zajištění, pokud
soud rozhodl o zrušení rozhodnutí o zajištění, nebo pokud Vám bude udělen azyl nebo doplňková
ochrana.
Proti rozhodnutí o zajištění máte právo podat do 30ti dnů žalobu k místně příslušnému krajskému
soudu, a to buď prostřednictvím OAMP, nebo přímo tomuto soudu, podání žaloby však nemá
odkladný účinek. Do 5 dnů ode dne podání žaloby máte právo navrhnout soudu jednání k jejímu
projednání. Máte také právo podat soudu návrh na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě. OAMP je
povinno do 5 dnů ode dne podání žaloby postoupit soudu spis vedený ve věci a soud následně musí
rozhodnout o žalobě do 7 pracovních dní od doručení spisu.

Pokud soud zruší rozhodnutí OAMP o Vašem zajištění, vyrozumí o této skutečnosti bezodkladně
OAMP, který následně musí bez zbytečného odkladu Vaše zajištění ukončit.
Pokud proti rozhodnutí OAMP o zajištění nepodáte žalobu, máte po uplynutí 1 měsíce právo požádat
o opětovné posouzení důvodů zajištění. Pokud žalobu k soudu podáte, máte toto právo po uplynutí
1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí soudu o Vaší žalobě.
Pokud bude během řízení o udělení mezinárodní ochrany ukončeno Vaše zajištění v ZZC,
Ministerstvo vnitra ČR Vám zajistí dopravu do určeného azylového zařízení.
Rozhodnutí o zajištění v ZZC nemá vliv na Vaše práva v rámci řízení o mezinárodní ochraně ani na
výsledek tohoto řízení.
Po dobu, kdy budete zajištěn v ZZC, Vám nebude vydán průkaz žadatele o udělení mezinárodní
ochrany. Tento průkaz Vám bude vydán teprve po ukončení Vašeho zajištění.
Po dobu Vašeho zajištění Vám také budou poskytovány zdravotní služby podle § 176 zákona o
pobytu cizinců, tedy pouze v rozsahu neodkladné zdravotní péče. Zdravotní služby poskytnuté Vám
na Vaši žádost nad tento rámec jste povinen hradit z vlastních prostředků.

Dodatek 2. k Poučení žadatele o udělení mezinárodní ochrany
Žadatelé umístění ve věznici, zabezpečovací detenci či
v ochranném léčení
Podal/a jste žádost o mezinárodní ochranu v České republice a nacházíte se ve věznici nebo
zabezpečovací detenci či ochranném léčení.
Vaše práva a povinnosti jako žadatele o udělení mezinárodní ochrany jsou popsány v Poučení
žadatele o udělení mezinárodní ochrany, které jste dnes rovněž obdržel/a. Jelikož jste podal/a žádost
o mezinárodní ochranu ve věznici, jsou některé záležitosti zákonem upraveny odlišně od situace
ostatních osob, které požádaly v České republice o mezinárodní ochranu. Tyto odlišnosti jsou
popsány v tomto Dodatku.
Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR (OAMP) Vám zaslal potvrzení o doručení
Vaší žádosti o mezinárodní ochranu a zároveň informoval orgány činné v trestním řízení, Vězeňskou
službu ČR i cizineckou policii o skutečnosti, že se nacházíte v postavení žadatele o mezinárodní
ochranu.
Vzhledem k omezení svobody Vašeho pobytu Vás v nejkratší možné době Vás ve věznici nebo
v zařízení, kde vykonáváte zabezpečovací detenci či ochranné léčení, navštíví pracovník OAMP a za
jeho asistence Vám bude umožněno poskytnout údaje k Vaší žádosti o mezinárodní ochranu. Poté
s Vámi může být proveden i pohovor, ve kterém budete mít možnost podrobně vysvětlit důvody své
žádosti o udělení mezinárodní ochrany v ČR.
Dále Vás upozorňujeme, že podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany není samo o sobě
důvodem k propuštění z vazby, výkonu trestu, zabezpečovací detence či ochranné léčby, a ani nijak
neovlivní výši Vám uloženého trestu nebo případné uložení trestu vyhoštění. O těchto skutečnostech
je oprávněn rozhodovat pouze příslušný soud, a to bez ohledu na to, zda jste žadatelem o udělení
mezinárodní ochrany či nikoli. Do ukončení řízení o udělení mezinárodní ochrany dojde v případě Vaší
osoby pouze k pozastavení realizace vyhoštění, popř. vydání k trestnímu stíhání či výkonu trestu do
cizího státu.
Pokud soud rozhodl o Vašem vydání nebo předání podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu
stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody do cizího státu, nebo takové řízení probíhá, vyřídí OAMP
Vaši žádost o mezinárodní ochranu přednostně a vydá rozhodnutí o ní nejpozději do 60 dnů.
Pokud budete během řízení o udělení mezinárodní ochrany propuštěn/a z věznice, jste povinen/a
dostavit se do 24 hodin od propuštění do Přijímacího střediska Zastávka, Havířská 514,
664 84 Zastávka, okres Brno-venkov.
Po dobu, kdy budete umístěn ve věznici či zabezpečovací detenci, Vám nebude vydán průkaz
žadatele o udělení mezinárodní ochrany. Tento průkaz Vám bude vydán teprve po Vašem propuštění
a poté, kdy se dostavíte do přijímacího střediska.
Po dobu, kdy budete umístěn ve věznici či zabezpečovací detenci, se na Vás také nevztahuje
povinnost hlásit změnu svého místa pobytu.
Po tuto dobu Vám také budou poskytovány zdravotní služby podle § 176 zákona č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců, v platném znění, tedy pouze v rozsahu neodkladné zdravotní péče. Zdravotní služby
poskytnuté Vám na Vaši žádost nad tento rámec jste povinen uhradit z vlastních prostředků.

Dodatek 3. k Poučení žadatele o udělení mezinárodní ochrany
Žadatelé v přijímacím středisku na mezinárodním letišti
Podal/a jste žádost o mezinárodní ochranu v České republice a nyní se nacházíte v Přijímacím
středisku v tranzitním prostoru mezinárodního letiště Praha-Ruzyně (dále jen PřS Praha-Ruzyně).
Vaše práva a povinnosti jako žadatele o udělení mezinárodní ochrany jsou popsány v Poučení
žadatele o udělení mezinárodní ochrany, které jste dnes rovněž obdržel/a. Jelikož jste podal/a žádost
o mezinárodní ochranu v tranzitním prostoru letiště, jsou některé záležitosti zákonem upraveny odlišně
od situace ostatních osob, které požádaly v České republice o mezinárodní ochranu. Tyto odlišnosti
jsou popsány v tomto Dodatku.
Podáním žádosti o mezinárodní ochranu Vám nevzniká právo vstoupit na území České republiky.
Přijímací středisko v tranzitním prostoru mezinárodního letiště nesmíte opustit bez povolení OAMP.
Patříte-li mezi tzv. zranitelné osoby, tj. jste nezletilá osoba bez doprovodu, rodič nebo člen rodiny
s nezletilými či zletilými zdravotně postiženými dětmi, osoba starší 65 let, máte vážné zdravotní
postižení nebo vážné onemocnění, které brání Vašemu umístění v přijímacím středisku, jste těhotná
žena, jste oběť obchodování s lidmi, nebo jste byl/a mučen/a, znásilněn/a nebo podroben/a jiným
formám psychického, fyzického či sexuálního násilí, bude Vám bez rozhodnutí umožněn vstup na
území.
Pokud mezi zranitelné osoby nepatříte, a zároveň u Vás nelze účinně uplatnit zvláštní opatření (viz
Poučení žadatele o udělení mezinárodní ochrany), nebude Vám vstup na území povolen v případě
existence konkrétních důvodů uvedených v zákoně o azylu. OAMP v tomto případě rozhodne do 5
dnů od podání Vaší žádosti o mezinárodní ochranu, zda Vám povolí vstup na území České republiky.
Důvodem pro nepovolení vstupu na území je skutečnost, že nebyla spolehlivě zjištěna Vaše totožnost,
použil/a jste padělané doklady, představujete nebezpečí pro bezpečnost státu, veřejné zdraví
či veřejný pořádek, máte být přemístěn/a do jiného státu na základě předpisu Evropské unie
a existuje-li vážné nebezpečí Vašeho útěku, jsou důvody se domnívat, že jste podal/a žádost
o udělení mezinárodní ochrany pouze s cílem vyhnout se hrozícímu vyhoštění, vydání nebo předání
podle evropského zatýkacího rozkazu k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu odnětí svobody
do ciziny, nebo je pozdržet, ačkoliv jste mohl/a požádat o udělení mezinárodní ochrany dříve, svým
jednáním ztěžujete řízení ve věci mezinárodní ochrany, a to zejména tím, že neposkytuje ministerstvu
nezbytnou součinnost, a proto není možné v řízení o udělení mezinárodní ochrany zjistit stav věci,
o němž nejsou důvodné pochybnosti, nebo existuje-li nebezpečí útěku nebo jste již dříve území České
republiky neoprávněně opustil/a.
Doba, po kterou Vám nebude povolen vstup na území, bude uvedena v rozhodnutí o povolení nebo
nepovolení vstupu a lze ji i opakovaně prodloužit. Celková doba Vašeho pobytu v PřS Praha-Ruzyně
je maximálně 120 dní. OAMP po dobu platnosti rozhodnutí o nepovolení vstupu zkoumá, zda trvají
důvody, pro které Vám nebyl vstup na území povolen.
I v případě, že Vám OAMP nepovolí vstup na území České republiky, umožní Vám bez rozhodnutí
vstup na území a zajistí Vaši přepravu do jiného azylového zařízení, pokud zanikly důvody
pro nepovolení vstupu, pokud uplynula lhůta stanovená v rozhodnutí o nepovolení vstupu na území
nebo o prodloužení této doby, pokud soud rozhodl o zrušení rozhodnutí o nepovolení vstupu
na území, pokud Vám bude udělen azyl nebo doplňková ochrana, nebo pokud OAMP ve lhůtě 4 týdnů
ode dne podání žádosti o udělení mezinárodní ochrany nerozhodne o nepřípustnosti žádosti
nebo jejím zamítnutí jako zjevně nedůvodné.
Proti rozhodnutí o nepovolení vstupu na území máte právo podat do 30ti dnů žalobu k Městskému
soudu v Praze, a to buď prostřednictvím OAMP, nebo přímo tomuto soudu. Do 5 dnů ode dne podání
žaloby máte právo navrhnout soudu jednání k jejímu projednání. Máte také právo podat soudu návrh
na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě. OAMP je povinno do 5 dnů ode dne podání žaloby
postoupit soudu spis vedený ve věci a soud následně musí rozhodnout o žalobě do 7 pracovních dní
od doručení spisu.

Pokud soud zruší rozhodnutí OAMP o nepovolení Vašeho vstupu na území ČR, vyrozumí o této
skutečnosti bezodkladně OAMP, který Vám následně musí umožnit vstup na území.
Pokud proti rozhodnutí OAMP o nepovolení Vašeho vstupu na území nepodáte žalobu, máte
po uplynutí 1 měsíce právo požádat o přezkoumání důvodů nepovolení vstupu na území. Pokud
žalobu k soudu podáte, máte toto právo po uplynutí 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí soudu
o Vaší žalobě.
Rozhodnutí o povolení či nepovolení vstupu na území nemá vliv na Vaše právo podat žádost
o mezinárodní ochranu ani na výsledek řízení o této žádosti.
Pokud OAMP rozhodne o Vaší žádosti o mezinárodní ochranu v době Vašeho pobytu v PřS PrahaRuzyně a nebude Vám tímto rozhodnutí udělena mezinárodní ochrana a Vy proti tomuto rozhodnutí
nepodáte žalobu k soudu, případně kasační stížnost, jste povinen/na setrvat v PřS Praha-Ruzyně za
účelem vycestování z území nejdéle po dobu dalších 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
OAMP nebo soudu ve věci mezinárodní ochrany. Stejnou povinnost máte v případě, že soud Vaší
žalobě nebo kasační stížnosti nepřiznal odkladný účinek.

Dodatek 4. k Poučení žadatele o udělení mezinárodní ochrany
Žadatelé z bezpečných zemí původu
Pokud jste státním příslušníkem některé z níže uvedených zemí, informujeme Vás, že Vaše
země je zařazena na seznam tzv. bezpečných zemí původu. Máte stejná práva a povinnosti
jako kterýkoli jiný žadatel o mezinárodní ochranu, včetně poskytnutí ubytování, stravování,
zdravotní péče apod. Máte rovněž právo setrvat na území po celou dobu řízení o Vaší
žádosti na OAMP i během případného soudního řízení o Vaší žalobě proti tomuto
rozhodnutí. Vaše žádost však bude zamítnuta jako zjevně nedůvodná, pokud neprokážete,
že ve Vašem konkrétním případě Vaše země není pro Vás bezpečná. Za zemi, která pro Vás
není bezpečná, se považuje ta, ve které Vám individuálně hrozí pronásledování, mučení
nebo nelidské či ponižující zacházení nebo trest, nebo v níž můžete být ohrožen/a z důvodu
svévolného násilí v případě mezinárodního nebo vnitřního ozbrojeného konfliktu. Důvody,
pro které vaše země není pro Vás bezpečná, musíte prokázat.
Seznam bezpečných zemí původu
Česká republika považuje za bezpečnou zemi původu:
Albánii,
Alžírsko,
Austrálii,
Bosnu a Hercegovinu,
Černou Horu,
Ghanu,
Gruzii, s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie,
Indii,
Island,
Kanadu,
Kosovo,
Lichtenštejnsko,
Makedonii,
Maroko,
Moldavsko, s výjimkou Podněstří,
Mongolsko,
Norsko,
Nový Zéland,
Senegal,
Spojené státy americké,
Srbsko,
Švýcarsko,
Tunisko,
Ukrajinu, s výjimkou poloostrova Krym a částí Doněcké a Luhanské oblasti pod kontrolou
proruských separatistů.

