POUČENÍ PRO ŽADATELE O UDĚLENÍ MEZINÁRODNÍ OCHRANY
V PŘÍPADĚ DALŠÍ OPAKOVANÉ ŽÁDOSTI
Pokud jste podal/a další opakovanou žádost o mezinárodní ochranu, tj. třetí a jakoukoli následující
žádost, může OAMP do 10 dnů od jejího podání řízení zastavit, aniž by Vaše žádost byla dále
posuzována. Vaši žádost bude OAMP posuzovat pouze v případě, pokud se lze domnívat, že byste
byl/a s ohledem na předchozí řízení nebo podstatnou změnu okolností vystaven/a pronásledování
nebo hrozbě vážné újmy.
V případě další opakované žádosti nebudete vyzván/a k poskytnutí údajů k Vaší žádosti o udělení
mezinárodní ochrany a ani s Vámi nebude proveden pohovor. Při předběžném posouzení Vaší žádosti
bude tedy OAMP vycházet pouze z informací, které uvedete písemně v žádosti, případně které ke své
žádosti doložíte. Důvody pronásledování nebo hrozby vážné újmy s důrazem na podstatnou změnu
okolností uveďte tedy již v samotné žádosti. Žádost můžete napsat ve svém mateřském jazyce,
rovněž v tomto jazyce můžete doložit případné související materiály, a OAMP zajistí na své náklady
jejich překlad. V případě potřeby můžete při podání žádosti požádat o tlumočníka.
Po podání další opakované žádosti se na Vás nevztahují práva a povinnosti žadatelů o mezinárodní
ochranu vyplývající ze zákona o azylu. Pokud tedy nemáte jiné pobytové oprávnění, nemáte po dobu
řízení o další opakované žádosti právo zůstat na území České republiky a jste povinen/povinna území
České republiky opustit. Nemáte tudíž ani právo na poskytování bezplatného ubytování v azylových
zařízeních, bezplatné stravování, kapesné, finanční příspěvek a bezplatnou zdravotní péči.
V průběhu řízení o mezinárodní ochraně můžete požádat o právní pomoc jinou osobu nebo se nechat
v řízení touto osobou zastoupit. V příloze této informace jste obdržel/a seznam nevládních organizací,
které se zabývají ochranou práv žadatelů o udělení mezinárodní ochrany a které Vám poskytnou
právní pomoc bezplatně. Pokud se rozhodnete pro zastupování své osoby v řízení o mezinárodní
ochraně ze strany advokáta či jiné soukromé osoby, musíte si jeho služby hradit sám/a.
Po celou dobu řízení o udělení mezinárodní ochrany můžete komunikovat s Úřadem Vysokého
komisaře OSN pro uprchlíky /UNHCR/. Kontakt na něj máte rovněž v příloze, kterou jste dnes
obdržel/a.
Do žádosti uveďte svoji adresu, na které si můžete přebírat poštu, protože rozhodnutí o Vaší žádosti
Vám OAMP bude doručovat poštovní přepravou právě na tuto adresu. Rovněž pokud by Vaše žádost
byla přijata jako přípustná, bude Vám na uvedenou adresu zaslána výzva k dostavení se do
přijímacího střediska za účelem přijetí žádosti a provedení standardního řízení ve věci mezinárodní
ochrany. Pokud v žádosti žádnou adresu pobytu neuvedete, bude usnesení uloženo po dobu 10 dnů
v azylovém zařízení, kde jste byl/a naposledy hlášen/a k pobytu. Oznámení o uložení písemnosti bude
pak vyvěšeno pouze na úřední desce v tomto zařízení. Pokud tedy v žádosti neuvedete žádnou
adresu nebo kontakt, bude rozhodnutí považováno za doručené po uplynutí desetidenní lhůty pro
uložení v azylovém zařízení, bez ohledu na to, zda jste se s ním skutečně seznámil/a.
V případě, že nebudete souhlasit s rozhodnutím OAMP o zastavení řízení o Vaší další opakované
žádosti, můžete proti němu podat žalobu ke krajskému soudu. Žalobu musíte podat do 15 dnů ode
dne doručení rozhodnutí u krajského soudu určeného podle místa Vašeho hlášeného pobytu. Podaná
žaloba nicméně nemá odkladný účinek a nemáte tedy ani po dobu soudního řízení právo pobývat na
území České republiky, nebo právo na poskytnutí ubytování, stravování a dalších benefitů.

