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Úvod do vzdělávacího kurikula 
úřadu EASO

Podpora vnitrostátních 
správních orgánů člen-
ských států a vnitro-
státních služeb, jež jsou 
příslušné pro záležitosti 
v oblasti azylu, prostřed-
nictvím zavádění a posky-
tování odborné přípravy je 
jednou z povinností úřadu 
EASO, jak stanoví článek 6 
nařízení (Eu) č. 439/2010 
(„nařízení o úřadu EASO“). 
Od zřízení úřadu v roce 
2012 poskytuje vzděláva-
cí kurikulum úřadu EASO 
členským státům vysoce kvalitní vzdělávací materiály pro úředníky posuzující 
žádosti o mezinárodní ochranu a úředníkům zabývajícím se přijímáním žada-
telů a jiným úředníkům působícím v oblasti azylu a migrace. Dosud můžeme 
s hrdostí konstatovat, že se vzdělávacího kurikula úřadu EASO účastnilo více 
než 23 000 úředníků, a to jak v celé Eu, tak i mimo ni. Toto číslo odráží úspěšně 
provádění strategie úřadu EASO v oblasti odborné přípravy a vzdělávání.

vzdělávací kurikulum úřadu EASO bude i nadále reagovat na potřeby 
vnitrostátních orgánů, a tím i pokračovat v podpoře vnitrostátních správních 
orgánů při dosahování společného porozumění normám Eu v oblasti 
mezinárodní ochrany a jejich harmonizovaného uplatňování. Prostřednictvím 
odborné přípravy, učení a rozvoje budeme i nadále podporovat praktické 
provádění společného evropského azylového systému a zlepšování norem 
kvality.

©
 EASO
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Co je vzdělávací 
kurikulum úřadu 
EASO?

Společný systém odborné 
přípravy pro úředníky po-
suzující žádosti o meziná-
rodní ochranu a úředníky 
zabývající se přijímáním 
žadatelů, jakož i pro jiné 
úředníky působící v oblasti 
azylu ve všech členských 
státech Eu, Norsku a Švý-
carsku (státy Eu+).

Systém odborné přípravy sestávající ze série interaktivních modulů, které 
zahrnují celou oblast mezinárodní ochrany a jsou vytvářeny v rámci Úmluvy 
o právním postavení uprchlíků z roku 1951 (Ženevská úmluva) a jejího protokolu 
z roku 1967, právních nástrojů společného evropského azylového systému 
a dalších příslušných mezinárodních a evropských právních předpisů.

Byl vyvinut informovanými a zkušenými týmy odborníků z členských států 
a byl důkladně přezkoumán referenční skupinou úřadu EASO, jejíž členy tvoří 
zástupci Evropské komise a jiných orgánů Eu, jakož i mezinárodních organizací 
a představitelé akademické obce a občanské společnosti.

Je založen na metodice smíšeného učení, která zahrnuje jak formát on-line 
elektronického učení, tak bloky prezenční výuky. Tento přístup umožňuje 
optimální předání teoretických i praktických aspektů odborné přípravy.

Byla zvolena metodika typu „školení školitele“, jejímž účelem je podporovat 
rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí školitelů, kteří po absolvování 
vzdělávacího modulu budou schopni školit zaměstnance vnitrostátních 
správních orgánů, díky čemuž se získané dovednosti a znalosti znásobí.

vzdělávací materiály jsou vypracovány v angličtině a je možné je přeložit do 
národních jazyků. Přeložené verze umožňují lepší provádění na vnitrostátní úrovni.

vzdělávací kurikulum se rovněž používá jako základ pro operační odbornou 
přípravu, jakož i pro zvýšení a rozvíjení kapacity ve třetích zemích.

©
 EASO
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Kdo může vzdělávací kurikulum úřadu EASO využívat?

Kurikulum se používá napříč Eu jako trvalý nástroj podpory. Lze ho však dále 
používat v rámci nouzové nebo speciální podpory v reakci na konkrétní situace 
nebo operace.

Kurikulum lze rovněž použít jako nástroj budování kapacit v rámci vnějšího 
rozměru.

Kurikulum se zaměřuje na orgány v oblasti azylu a přijímání ve státech Eu+. 
Kurikulum mohou rovněž využívat další zúčastněné strany působící v oblasti 
mezinárodní ochrany a migrace.

Certifikace

Úřad EASO i nadále pracuje na procesu evropské certifikace. Certifikované 
vzdělávací kurikulum úřadu EASO bude zajišťovat, že pracovníci odpovědní 
za záležitosti v oblasti azylu a přijímání budou vyškoleni v souladu s právním 
rámcem Eu a budou mít dostatečné znalosti, dovednosti a kompetence, které 
jsou vyžadovány pro výkon jejich povinností.

Za tímto účelem bylo dosud akreditováno a certifikováno univerzitou Middlesex 
university 13 modulů vzdělávacího kurikula úřadu EASO v rámci národního 
kvalifikačního rámce Anglie a Walesu.

Jak mohu získat další informace o vzdělávacím kurikulu úřadu 
EASO?

Pokud se chcete o vzdělávacím kurikulu úřadu EASO dozvědět více, zašlete 
e-mail na adresu training@easo.europa.eu.

mailto:training@easo.europa.eu
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Moduly vzdělávacího kurikula úřadu EASO

Podrobné znalosti
• Pokročilé začleňování
• Přijímání
• Nařízení Dublin III
• Směrnice o azylovém řízení
• Informace o zemích původu
• vyloučení
• ukončení ochrany
• Základní práva 

a mezinárodní ochrana v Eu
• Přesídlování

Pro zvláštní cílové skupiny
• Tlumočníci
• vedoucí pracovníci

#EASOtraining

Základní moduly
• Začlenění
• Techniky pohovoru
• Posuzování důkazů

Úvodní moduly
• Společný evropský azylový systém
• Úvod do mezinárodní ochrany

Důraz na osoby se zvláštními potřebami
• vedení pohovorů se zranitelnými 

osobami
• vedení pohovorů s dětmi
• gender, genderová identita a sexuální 

orientace
• Obchodování s lidmi
• Přijímání zranitelných osob

©
 iStock.com

/PeopleIm
ages

©
 iStock.com

/Tzido

https://twitter.com/hashtag/easotraining
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Moduly vzdělávacího kurikula úřadu EASO

• Začlenění
• Techniky pohovoru
• Posuzování důkazů
• vedení pohovorů se zranitelnými osobami
• vedení pohovorů s dětmi
• gender, genderová identita a sexuální orientace
• Obchodování s lidmi
• Pokročilé začleňování
• Přijímání
• Nařízení Dublin III
• Směrnice o azylovém řízení
• Informace o zemích původu
• vyloučení
• ukončení ochrany
• Přesídlování
• Tlumočníci
• vedoucí pracovníci
• Základní práva a mezinárodní ochrana v Eu
• Společný evropský azylový systém
• Úvod do mezinárodní ochrany
• Úvod do didaktiky.

Moduly vzdělávacího kurikula úřadu EASO doplňuje příručka pro školitele 
a příručka odborné přípravy. Příručka pro školitele je koncipována tak, aby 
pomáhala školitelům při pořádání školení školitelů a vnitrostátních bloků 
odborné přípravy. Příručka odborné přípravy slouží jako referenční nástroj 
a doprovází školitele při jejich každodenní činnosti a shrnuje hlavní prvky 
materiálů odborné přípravy.
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Hlavní cílová 
skupina

Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu

Shrnutí obsahu Modul Začlenění poskytuje odbornou přípravu v oblasti výkladu 
a provádění Ženevské úmluvy z roku 1951 a jejího vztahu ke směrnici 
Eu o podmínkách přiznání azylu. Tento modul strukturovaným 
a interaktivním způsobem představuje definici uprchlíka a důvody pro 
udělení doplňkové ochrany. vysvětluje také klíčové pojmy, jako jsou: 
pronásledování (jak v souvislosti s příručkou Úřadu vysokého komisaře 
OSN pro uprchlíky (uNHCR), tak i se směrnicí o podmínkách přiznání 
azylu), důvody pronásledování podle úmluvy (tj. rasa, náboženské 
vyznání, národnost, politický názor a konkrétní sociální skupina), 
souvislost mezi pronásledováním (odůvodněná obava) a důvody 
pronásledování podle úmluvy, hlavní zásada nenavracení (non-
refoulement) a další důležité aspekty, které musí osoba splňovat, aby 
mohla být označena za uprchlíka či nárokovat doplňkovou ochranu.

Modul Začlenění je jedním ze základních modulů pro úředníky 
posuzující žádosti o mezinárodní ochranu. Společně s moduly Techniky 
pohovoru a Posuzování důkazů stanoví základy znalostí, dovedností 
a kompetencí potřebných pro plnění úkolů úředníka posuzujícího 
žádosti o mezinárodní ochranu.

1 Začlenění

©
 iStock.com

/pixelfit
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• určit, kdo by měl být začleněn do azylového řízení,

• analyzovat případ žadatele s cílem určit, který status ochrany by 
mu měl být přiznán,

• vysvětlit své rozhodnutí s odkazem na příslušné právo a postupy.

Čas potřebný 
k on-line studiu

30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, 
francouzština, chorvatština, italština, litevština, lotyština, maďarština, 
němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, 
řečtina, slovenština, slovinština, španělština, turečtina.

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: 2013
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Hlavní cílová 
skupina

Noví úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu se 
základními znalostmi práva v oblasti azylu a důvodů pro přiznání 
mezinárodní ochrany.

Zkušení úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu, kteří by 
si rádi osvěžili své znalosti a dále rozšířili dovednosti a kompetence 
při vedení pohovorů s žadateli o mezinárodní ochranu.

Shrnutí obsahu Modul Techniky pohovoru představuje účastníkům znalosti 
a dovednosti, které budou potřebovat k vedení profesionálního 
osobního pohovoru.

v tomto modulu se strukturovaný protokol pohovoru navrhovaný 
úřadem EASO pro vedení osobních pohovorů označuje termínem 
„metoda azylových pohovorů“ (Asylum Interview Method, AIM). 
Tato metoda vychází z výzkumu a zkušeností s jinými strukturovanými 
protokoly vedení pohovoru a převádí do praxe relevantní výzkum 
v oblasti psychologie, práva a sociálních studií. Současně je 
upravena s ohledem na zvláštní charakteristiky osobních pohovorů 
a azylového řízení.

Účastníci se dozvědí, jak metodu AIM používat. Pokud se tato 
metoda správně uplatňuje, pomáhá shromáždit dostatečné, 
relevantní a spolehlivé informace potřebné k přezkoumání žádosti 
o mezinárodní ochranu.

2 Techniky pohovoru

©
 iStock.com

/Steve Debenport
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Modul Techniky pohovoru je jedním ze základních modulů pro 
úředníky posuzující žádosti o mezinárodní ochranu. Společně 
s moduly Posuzování důkazů a Začlenění stanoví základy znalostí, 
dovedností a kompetencí potřebných pro plnění důležitých úkolů 
vyšetřujícího úředníka.

výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• vést efektivní pohovor s žadatelem o mezinárodní ochranu 
pomocí vhodné metody pohovoru za účelem získání 
dostatečných, podrobných a spolehlivých informací, které jsou 
nezbytné pro posouzení žádosti,

• prokázat profesionální přístup v během pohovoru.

Čas potřebný 
k on-line studiu

25–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, 
francouzština, chorvatština, italština, litevština, lotyština, 
maďarština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, 
rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština, turečtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: 2017
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Hlavní cílová 
skupina

Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu

Shrnutí obsahu Tento modul se zaměřuje na proces posuzování důkazů. Zkoumá, 
jak se zjišťují podstatné skutečnosti jednotlivých případů pomocí 
procesu shromažďování, posuzování a porovnávání dostupných 
důkazů.

Tento modul vychází z premisy, že k podobným případům je třeba 
přistupovat podobným způsobem, spravedlivě a konzistentně. 
Účastníkům poskytuje znalosti, dovednosti a postoje, které jsou 
třeba k uplatňování strukturovaného přístupu posuzování důkazů. 
Tento druh přístupu může v jednotlivých případech minimalizovat 
riziko subjektivnosti.

Účastníci se dozvědí o teoretických aspektech a příslušných 
právních předpisech z praktického hlediska. Budou mít příležitost 
se učit tím, že tyto znalosti uplatní v konkrétních situacích. Modul 
Posuzování důkazů je jedním ze základních modulů pro úředníky 
posuzující žádosti o mezinárodní ochranu. Společně s moduly 
Techniky pohovoru a Začlenění stanoví základy znalostí, dovedností 
a kompetencí potřebných pro plnění důležitých úkolů úředníka 
posuzujícího žádosti o mezinárodní ochranu.

3 Posuzování důkazů

©
 iStock.com

/PeopleIm
ages
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• uplatňovat strukturovanou metodu posuzování důkazů 
a prokázat to v rámci řádně odůvodněného písemného 
posouzení věrohodnosti,

• zvážit faktory, které by mohly vést ke zkreslení.

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, bulharština, čeština, dánština, finština, francouzština, 
chorvatština, italština, litevština, lotyština, maďarština, němčina, 
nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, 
řečtina, slovenština, slovinština, španělština, turečtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: 2015
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Hlavní cílová 
skupina

Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu

Shrnutí obsahu Cílem tohoto modulu je rozvinout schopnosti, znalosti a kompetence 
potřebné ke včasné identifikaci zranitelných osob a vedení pohovorů 
s nimi. Tento modul poskytuje informace o aspektech zranitelnosti, 
duševních a tělesných poruchách, zdravotním stavu a traumatických 
zážitcích, ale nabízí i rady ohledně toho, jak se vypořádat se složitými 
situacemi a jak se zabývat vlastními potřebami osoby vedoucí 
pohovor. Tyto faktory mohou mít významný dopad na množství 
a kvalitu informací, které je žadatel během pohovoru schopen 
poskytnout. Je proto nezbytné, aby úředníci posuzující žádosti 
o mezinárodní ochranu byli vybaveni znalostmi, dovednostmi 
a postoji potřebnými k tomu, aby dokázali identifikovat a řešit 
zvláštní procesní potřeby takovýchto žadatelů.

Tento pokročilý modul navazuje na modul Techniky pohovoru. 
věnuje se témuž strukturovanému rámci pohovoru a zdůrazňuje 
zvláštní prvky, které je třeba zohlednit při pohovoru s žadatelem se 
zvláštními potřebami.

4 vedení pohovorů se zranitelnými 
osobami
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu získají účastníci tyto 
znalosti, dovednosti a kompetence:

• zasazení pohovoru se zranitelnou osobou do právního, 
procesního a sociálního kontextu týkajícího se žadatele i osoby 
vedoucí pohovor,

• určení zvláštních procesních potřeb a dopadu, který mohou mít 
na žádost o mezinárodní ochranu,

• uplatnění vhodného přístupu k navázání vztahu, vedení 
pohovoru a usnadnění sdělování informací ze strany 
zranitelného žadatele.

Čas potřebný 
k on-line studiu

30–40 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: duben 2018
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Hlavní cílová 
skupina

Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu se zkušenostmi 
s vedením pohovorů s žadateli o mezinárodní ochranu

Shrnutí obsahu Děti jsou vždy zranitelné kvůli své nevyzrálosti, závislosti a vývojovým 
potřebám. Cílem modulu úřadu EASO Vedení pohovorů s dětmi je 
pomoci účastníkům získat znalosti, dovednosti a postoje, které jim 
umožní vést profesionální a účinný osobní pohovor s dítětem, které 
požádalo o mezinárodní ochranu.

v rámci tohoto modulu se účastníci poučí o vývojových fázích 
dětí, právních a procesních zárukách pro děti v řízení o přiznání 
mezinárodní ochrany a o zvláštních technikách vedení pohovoru 
s dětmi. Účastníci se také dozvědí, jak posuzovat zralost dítěte před 
pohovorem a během něho s cílem upravit pohovor s ohledem na 
zralost a zvláštní situaci každého dítěte.

Během celého modulu bude zvláštní pozornost věnována zásadě 
nejlepšího zájmu nezletilého.

výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• vést účinný pohovor s dítětem v rámci řízení o přiznání 
mezinárodní ochrany a současně zohledňovat nejlepší zájem 
nezletilého,

• hodnotit zralost dítěte před pohovorem i během něj,

• přizpůsobit pohovor zralosti a zvláštní situaci daného dítěte.

5 vedení pohovorů s dětmi
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Čas potřebný 
k on-line studiu

25–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: duben 2018
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Hlavní cílová 
skupina

Zkušení úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu

Shrnutí obsahu Cílem tohoto modulu je prohloubit znalosti a zvýšit povědomí 
o otázkách souvisejících s genderem, genderovou identitou 
a sexuální orientací. Účastníci se naučí uplatňovat dovednosti 
rozvíjené v rámci tohoto modulu s cílem zohlednit tyto aspekty při 
zpracování souvisejících žádostí.

Modul poskytuje přehled vývoje norem a současně zkoumá, jak tyto 
normy ovlivňují úředníky posuzující žádosti o mezinárodní ochranu 
i žadatele při hodnocení případu v řízení o přiznání mezinárodní 
ochrany. Účastníci se poučí o porušování lidských práv v souvislosti 
s genderem, genderovou identitou a sexuální orientací. Rovněž 
je představen právní rámec při zpracování žádostí týkajících se 
genderu, genderové identity a/nebo sexuální orientace.

Kromě toho je cílem modulu poskytnout praktický přístup, který 
umožní uchazečům dozvědět se, jak koncipovat a vést pohovor 
takovým způsobem, aby vyšly najevo problémy v souvislosti 
s genderem, genderovou identitou a sexuální orientací.

v neposlední řadě modul zajišťuje rámec k provádění hodnocení 
důkazů, který náležitě zohledňuje specifika tvrzení související 
s genderem a/nebo sexuální orientací a genderovou identitou.

6 gender, genderová identita 
a sexuální orientace
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• vysvětlit, jak zážitky a postoje ke genderu, genderové identitě 
a sexuální orientaci ovlivňují to, jak se zpracovávají žádosti 
o mezinárodní ochranu,

• určit faktory v oblasti genderu, genderové identity a sexuální 
orientace při zpracování žádostí o mezinárodní ochranu,

• uplatnit vhodný přístup ke genderu, genderové identitě 
a sexuální orientaci při zpracování žádostí o mezinárodní 
ochranu.

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, finština, němčina, slovinština.

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2015
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Hlavní cílová 
skupina

všichni příslušní úředníci, u kterých existuje pravděpodobnost, že se 
dostanou do styku s oběťmi a potenciálními oběťmi obchodování 
s lidmi.

Shrnutí obsahu Modul Obchodování s lidmi se skládá ze dvou úrovní.

První úroveň usiluje o zvýšení povědomí u všech úředníků, kteří se 
mohou setkat s obětí nebo potenciální obětí obchodování s lidmi. 
Jejím cílem je poskytnout účastníkům znalosti a dovednosti k tomu, 
aby byli schopni určit potenciální oběti obchodování s lidmi a aby 
zvládli první setkání.

Druhá úroveň se zaměřuje na oběti obchodování s lidmi, které 
mohou potřebovat mezinárodní ochranu. vysvětluje, jak připravit 
a vést azylový pohovor s oběťmi nebo potenciálními oběťmi 
obchodování s lidmi a jak přistupovat k rozhodování o žádosti 
o ochranu, která se týká těchto osob.

Podle směrnice proti obchodování s lidmi (směrnice 2011/36/Eu) 
musí členské státy podporovat pravidelnou odbornou přípravu 
úředníků, u kterých existuje pravděpodobnost, že se dostanou 
do styku s oběťmi a potenciálními oběťmi obchodování s lidmi. 
Cílem tohoto modulu je rovněž podporovat členské státy při plnění 
právních povinností v tomto ohledu.

7 Obchodování s lidmi
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

Úroveň 1

• zjistit při plnění každodenních profesních povinností znaky 
toho, že dochází k obchodování s lidmi,

• vysvětlit, jak se zachovat při prvním setkání s obětí nebo 
potenciální obětí obchodování s lidmi.

Úroveň 2

• vysvětlit, jak připravit pohovor o udělení azylu s obětí nebo 
potenciální obětí obchodování s lidmi a jak ho vést,

• vysvětlit, jak přistupovat k procesu rozhodování o žádosti 
o ochranu, které se týká oběti nebo potenciální oběti 
obchodování s lidmi.

Čas potřebný 
k on-line studiu

Úroveň 1: 8–10 hodin
Úroveň 2: 8–10 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

Úroveň 1: 1 den
Úroveň 2: 1 den

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2017
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Hlavní cílová 
skupina

Zkušení úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu a osoby 
vydávající rozhodnutí

Shrnutí obsahu Tento model navazuje na modul Začlenění. Zaměřuje se na 
složitější hlediska způsobilosti pro přiznání mezinárodní ochrany, 
s ohledem k pronásledování, k důvodům pronásledování a k vážné 
újmě (doplňková ochrana), a ochrany před pronásledováním nebo 
způsobením vážné újmy.

Účastníci kriticky posoudí svou vlastní práci v kontextu praxe 
členských států a judikatury týkající se společného evropského 
azylového systému a současně uplatní závěry vyplývající z činnosti 
Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva.

Kromě toho se účastníci naučí, jak uplatňovat metodu výkladu práva 
Eu a práva v oblasti mezinárodní ochrany, když čelí složitým otázkám 
výkladu v souvislosti se způsobilostí pro získání mezinárodní ochrany, 
pokud nejsou k dispozici pokyny Soudního dvora Evropské unie.

Na konci modulu by měli být účastníci schopni poskytnout svým 
kolegům strukturované a podrobné pokyny ohledně složitých 
výkladových otázek, které se týkají způsobilosti pro požívání 
mezinárodní ochrany.

8 Pokročilé začleňování
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• kriticky posoudit vlastní činnost v kontextu různých postupů 
členských států a judikatury týkající se společného evropského 
azylového systému,

• uplatnit závěry vyplývající z evropské judikatury – především 
z judikatury Soudního dvora Evropské unie a z judikatury 
Evropského soudu pro lidská práva – na svou vlastní činnost,

• vyřešit složité výkladové otázky týkající se způsobilosti pro 
získání mezinárodní ochrany v souladu s metodou Soudního 
dvora Evropské unie pro výklad práva Eu, pokud chybí přímé 
pokyny Soudního dvora Evropské unie,

• poskytnout kolegům strukturované a podrobné pokyny ohledně 
složitých výkladových otázek, které se týkají způsobilosti pro 
požívání mezinárodní ochrany.

Čas potřebný 
k on-line studiu

30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2–2,5 dne (je možné upravit)

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, němčina, ruština

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2017
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Hlavní cílová 
skupina

Pracovníci v oblasti azylu, kteří jsou v přímém styku s žadateli 
o mezinárodní ochranu v souvislosti s přijímáním

Shrnutí obsahu Cílem modulu je zajistit nezbytnou základní odbornou přípravu pro 
přijímací orgány, jak stanovují směrnice o podmínkách přijímání.

Během tohoto vzdělávacího modulu se účastníci poučí 
o mezinárodním a evropském historickém vývoji a o právních 
souvislostech, z nichž vychází současné podmínky přijímání. 
Účastníci získají přehled o různých fázích procesu přijímání, včetně 
určení případných zvláštních potřeb žadatelů o mezinárodní 
ochranu při přijetí, práce se zranitelnými skupinami a problematiky 
duševního zdraví v souvislosti s přijímáním. v neposlední řadě modul 
představuje úlohu úředníka zabývajícího se přijímáním žadatelů 
a širokou škálu dovedností, které mohou pomoci při každodenní 
práci. Mezi tyto dovednosti patří stanovení profesní hranice, 
komunikace v interkulturním prostředí, jednání se zúčastněnými 
stranami a zvládání konfliktů.

9 Přijímání
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• porozumět právnímu a organizačnímu rámci pro přijímání 
žadatelů o mezinárodní ochranu a vysvětlit jej (porozumění, 
praktické dovednosti),

• uplatnit směrnici o přijímání v praxi (znalosti, praktické 
dovednosti),

• určit zvláštní potřeby při přijetí a potřeby v oblasti psychosociální 
podpory při procesu přijímání a reagovat na ně vhodným 
způsobem (znalosti, porozumění, přemýšlení a praktické 
dovednosti).

Čas potřebný 
k on-line studiu

15–20 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, řečtina, slovenština

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2015
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Hlavní cílová 
skupina

Úředníci pracující v jednotkách podle nařízení Dublin

Shrnutí obsahu v tomto modulu získají účastníci dovednosti a znalosti potřebné pro 
uplatňování nařízení Dublin III v souladu s acquis Eu v oblasti azylu, 
a to při plném dodržování mezinárodních právních nástrojů v oblasti 
lidských práv. Účastníci budou mít rovněž příležitost seznámit se se 
systémem EuRODAC a s elektronickou sítí DubliNet.

vzhledem k tomu, že modul Nařízení Dublin III je modul pokročilého 
vzdělávání, doporučujeme účastníkům nejprve absolvovat 
modul Společný evropský azylový systém a modul Základní práva 
a mezinárodní ochrana v EU.

10 Nařízení Dublin III
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• porozumět základní funkci a oblasti působnosti systému Dublin 
a vysvětlit je,

• porozumět pravidlům a postupům podle nařízení Dublin III 
a uplatnit je,

• porozumět dostupným nástrojům podle nařízení Dublin III 
a používat je (např. Eurodac, vIS, DubliNET).

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–25 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, němčina, rumunština

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: červen 2016
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Hlavní cílová 
skupina

Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu a úředníci, kteří 
mají na starosti azylovou politiku

Shrnutí obsahu Tento modul nabízí plán, kterým se mohou řídit všichni úředníci 
v oblasti azylu. Nabízí účastníkům znalosti a praktické příklady 
společných zásad, záruk a povinnosti, jak na straně žadatelů, tak na 
straně vnitrostátních správních orgánů. v tomto modulu účastníci 
naleznou podrobné vysvětlení témat, jako je přístup k řízení, 
přípustnost, právo na právní pomoc a zastoupení, rozhodování, 
účinné opravné prostředky nebo zvláštní postupy.

11 Směrnice o azylovém řízení
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• popsat kontext, v němž byla přijata směrnice o azylovém řízení, 
její oblasti působnosti a její cíle,

• určit různé zúčastněné orgány a jejich úlohy a rozlišovat mezi 
nimi,

• určit různá uplatňovaná řízení a vysvětlit je,

• uplatňovat ustanovení směrnice na všechny žadatele, včetně 
žadatelů s odlišnými potřebami.

Čas potřebný 
k on-line studiu

25–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

1 den

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: 2015



34 —  KATALOg ODBORNé PříPRAvy ÚřADu EASO

12 Informace o zemi původu

Hlavní cílová 
skupina

výzkumní pracovníci v oblasti informací o zemi původu

Shrnutí obsahu Tento model nastiňuje úlohu informací o zemi původu v řízeních 
o udělení mezinárodní ochrany a představuje kvalitativní normy pro 
tento druh výzkumu. Poskytuje informace o tom, jak postupovat 
v souvislosti se znalostmi a hodnocením zdrojů, praktickými 
výzkumnými dovednostmi a závěrečnou prezentací výsledků výzkumu.

Informacemi o zemi původu se rozumí informace o žadatelově zemi 
původu, zemi tranzitu nebo zemi dřívějšího obvyklého bydliště. Tyto 
informace se využívají k určení, zda je žadatel způsobilý k získání 
postavení uprchlíka nebo doplňkové ochrany. Zahrnuje široké 
spektrum informací, jako je právní rámec, situace v oblasti lidských 
práv, kulturní a společenské postoje, politický kontext, zeměpis, 
humanitární podmínky nebo bezpečnostní situace. Informace o zemi 
původu mohou také sloužit jako základ pro vývoj azylových politik.
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Report 
 
Montenegro 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016
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EASO Country of 
Origin Information 
Report 
 
Turkey 
 
Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016
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EASO Country of 
Origin Information 
Report
The former Yugoslav 
Republic of Macedonia

Country Focus

European Asylum Support Office

November 2016
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• nalézt a posoudit relevantní, přesné a vyvážené informace 
o zemi původu ze spolehlivých zdrojů

• prezentovat informace transparentním a dohledatelným 
způsobem

• provést kontrolu kvality podle kritérií kvality.

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, italština, maďarština

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: 2014, nová revize proběhne v roce 2019
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Hlavní cílová 
skupina

Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu

Shrnutí obsahu Absolvováním tohoto modulu se mohou úředníci posuzující 
žádosti o mezinárodní ochranu specializovat v oblasti posuzování 
a provádění ustanovení o vyloučení čl. 1 odst. D, E a F Ženevské 
úmluvy z roku 1951, která jsou rovněž zohledněna ve směrnici Eu 
o podmínkách přiznání azylu.

Účastníci se také naučí, jak uplatňování ustanovení o vyloučení dále 
ovlivňují mezinárodní právo, vnitrostátní právní předpisy, zásady 
a operační praxe, vnitrostátní nebo mezinárodní judikatura (jako je 
judikatura Soudního dvora Eu a Evropského soudu pro lidská práva) 
a pokyny Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (uNHCR) 
a dalších důležitých organizací nebo autorů.

Účastníci získají znalosti a dovednosti, které jim umožní důsledně 
dodržovat uvedená ustanovení a současně zohlednit příslušné 
důkazní břemeno v případech vyloučení.

13 vyloučení
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• zjistit případy způsobilé pro vyloučení a zabývat se jimi vhodným 
způsobem,

• určit dva druhy osob, které mohou být vyloučeny, protože již 
mezinárodní ochranu využívají nebo jsou způsobilí ji získat,

• určit, kteří lidé ochranu nezasluhují,

• nalézt, vyložit a správně uplatnit příslušné mezinárodní právní 
nástroje.

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, němčina, ruština

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: 2014
Nová revize proběhne v roce 2019
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14 ukončení ochrany

Hlavní cílová 
skupina

Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu

Shrnutí obsahu Tento modul nabízí úředníkům posuzujícím žádosti o mezinárodní 
ochranu příležitost specializovat se v uplatňování ustanovení 
o odnětí a ukončení ochrany, jakož i v oblasti procesních záruk. 
Účastníci se také naučí, jak vykládat podmínky, které vedou 
k ukončení ochrany tak, jak stanovuje směrnice o podmínkách 
přiznání azylu. Po absolvování tohoto modulu budou mít účastníci 
teoretické a praktické znalosti potřebné k vypracování a sepsání 
rozhodnutí na toto téma.

výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• určit a uplatnit zákonná opatření týkající se ukončení ochrany

• použít příslušné postupy k ukončení ochrany.

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

1 den

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: před rokem 2011
Poslední revize: září 2018
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15 Přesídlování

Hlavní cílová 
skupina

1. Úředníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu (zkušení) 
a úředníci zaměřující se na oblast přesídlování (méně zkušení 
i více zkušení);

2. úředníci v oblasti kulturní orientace;

3. vedoucí misí, při nichž se vybírají žadatelé / misí kulturní 
orientace.

Shrnutí obsahu v několika uplynulých letech členské státy stále častěji používaly 
přesídlování jako jedno z trvalých řešení pro zdlouhavé postavení 
uprchlíka. Cílem tohoto modulu je prohloubit znalosti o tom, jak 
úspěšně řídit různé fáze postupu přesídlování. v zájmu splnění 
tohoto cíle pokrývá obsah tohoto modulu klíčové aspekty procesu. 
Mezi tyto aspekty patří návrh a plánování programu přesídlení, 
ujednání v oblasti výběru a ve fázi před odjezdem a poskytnutí 
přepravních a po-příjezdových služeb.
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• vysvětlit, jak provádět úspěšný proces přesídlení,

• určit výzvy v rámci procesu přesídlení,

• navrhnout dobře fungující činnosti v oblasti přesídlení.

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2018
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Hlavní cílová 
skupina

Tlumočníci pracující pro vnitrostátní orgány v oblasti azylu

výjimečně může být tento modul dostupný rovněž pro jiné 
zúčastněné strany zapojené do jazykového tlumočení ve 
vnitrostátních postupech pro udělení azylu

Shrnutí obsahu Cílem tohoto modulu je podporovat tlumočníky při plnění jejich 
úkolů, zejména usnadnit proces komunikace mezi žadateli 
o mezinárodní ochranu a vnitrostátními orgány a dalšími příslušnými 
zúčastněnými stranami v rámci celého azylového řízení.

vzhledem k tomu, že tlumočníci zapojení do azylového procesu mají 
různé zkušenosti (od kvalifikovaných profesionálů bez zkušeností 
v oblasti azylu po bývalé žadatele o azyl, kteří jsou zaměstnáni 
díky svým znalostem méně běžných jazyků), zahrnuje modul různé 
vzdělávací potřeby. Nabízí jak obecný přehled azylového kontextu 
z hlediska tlumočníků, tak i hlavní techniky tlumočení, které jsou 
v azylových procesech zapotřebí.

Tento vzdělávací modul sestává pouze z on-line složky, na žádost 
členských států však lze uspořádat blok prezenční výuky.

16 Tlumočení v kontextu azylového 
řízení
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• popsat a vysvětlit obecný kontext a řízení v oblasti azylu,

• vysvětlit úlohu tlumočníka obecně i v azylovém řízení,

• názorně ukázat, jak uplatnit zásady a dovednosti nezbytné pro 
tlumočení obecně a v azylovém kontextu.

Čas potřebný 
k on-line studiu

20–25 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny (na žádost členských států)

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2018
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Hlavní cílová 
skupina

vedoucí pracovníci odpovědní za personál vyřizující azylové záležitosti

Shrnutí obsahu Modul pro vedoucí pracovníky se zabývá různými aspekty 
souvisejícími s každodenními povinnostmi vedoucího pracovníka 
působícího v oblasti mezinárodní ochrany. Tento modul zahrnuje 
teoretické i praktické znalosti a pomáhá účastníkům rozvinout 
kompetence, které jim pomohou zajistit, že jejich útvary budou 
efektivně a v souladu s mezinárodními a unijními právními 
požadavky dosahovat dobrých norem kvality.

Výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci vybaveni 
nástroji, které jim pomohou čelit manažerským výzvám a výzvám spojeným 
s vedením lidí v oblasti mezinárodní ochrany.

Čas potřebný 
k on-line studiu

15–20 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, rumunština, ruština

vytvořeno / 
poslední revize 
či aktualizace

vytvořeno: 2014

Revize proběhne v roce 2019

17 Modul pro vedoucí pracovníky
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Hlavní cílová 
skupina

Tento modul se zaměřuje na osoby činné v oblasti azylového procesu 
a přijímání. Modul je přínosný také pro příslušníky pohraniční stráže 
a tvůrce azylových politik. Mohou z něho mít prospěch zkušení 
i nově přijatí pracovníci.

Shrnutí obsahu Tento modul se zabývá základními právy v kontextu azylového 
řízení. Základem kurzu je Listina základních práv Eu. Účastníkům 
jsou představena a vysvětlena příslušná ustanovení listiny v rámci 
navazujících fází procesu azylového řízení a přijímání žadatelů. Jsou 
prezentována z právního i praktického hlediska, s jasným zaměřením 
na nejnovější vývoj, jako jsou například ustanovení, jimiž se zabývá 
příslušná judikatura Soudního dvora Eu. Modul byl vypracován 
v úzké spolupráci úřadu EASO s agenturami FRA a FRONTEX a mohou 
jej využívat všechny tyto agentury.

18 Základní práva a mezinárodní 
ochrana v Eu
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• popsat a vysvětlit základní práva a zásady a jejich význam 
v kontextu mezinárodní ochrany v Eu,

• popsat pojem mezinárodní ochrana,

• vysvětlit základní mezinárodní a evropské nástroje týkající se 
základních práv a mezinárodní ochrany se zvláštním zaměřením 
na Listinu základních práv Eu,

• vysvětlit praktický význam Listiny základních práv Eu a její 
provázanost s jinými nástroji v oblasti lidských práv,

• uplatnit zásady a nástroje základních práv a mezinárodní 
ochrany s ohledem na přístup na území, azylové řízení, obsah 
mezinárodní ochrany a navracení,

• uplatnit Listinu základních práv Eu na osoby, u nichž může nebo 
mohlo být zjištěno, že potřebují mezinárodní ochranu, jakož i na 
osoby, které se účastní návratového řízení,

• usnadnit a podporovat uplatňování základních práv v azylovém 
procesu (včetně přístupu na území) a v návratovém řízení.

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

Doba trvání on-
line studia

25–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny 

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2016
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19 Společný evropský azylový systém

Hlavní cílová 
skupina

všichni pracovníci v oblasti azylu

Shrnutí obsahu Tento modul účastníkům nabízí přehled společného evropského 
azylového systému, jeho vývoje a proměny, jakož i perspektivu jeho 
budoucího vývoje. Zabývá se cíli, které vedly ke vzniku společného 
evropského azylového systému, a tím, jak tyto cíle usměrňovaly jeho 
implementaci. Modul zkoumá příslušné právní nástroje, judikaturu, 
další užitečné nástroje a zdroje, které pracovníci v oblasti azylu 
využijí při své každodenní práci. Prohloubením informovanosti 
pracovníků v oblasti azylu si tento modul klade za cíl umožnit rozvoj 
společného porozumění úloze těchto pracovníků coby hlavních 
aktérů implementace společného evropského azylového systému.
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• definovat cíle a hodnoty, které motivovaly rozvoj společného 
evropského azylového systému,

• odkázat na příslušné právní nástroje, judikaturu, další nástroje 
a zdroje k implementaci společného evropského azylového 
systému,

• vysvětlit, proč je zapotřebí společný evropský azylový systém 
reformovat.

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

Doba trvání on-
line studia

25–30 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

2 dny 

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2016 / Aktualizováno: 2018
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20 Úvod do mezinárodní ochrany

Hlavní cílová 
skupina

Nově přijatí úředníci v oblasti azylu

Shrnutí obsahu Cílem tohoto modulu je zajistit úvod do oblasti mezinárodní ochrany. 
Materiály tohoto kurzu poskytují přehled hlavních právních nástrojů 
a terminologie, které se týkají azylu, a také stručný přehled hlavních 
kroků v azylovém řízení. Účastníci tohoto modulu po absolvování 
získají nezbytné základní znalosti potřebné pro práci v oblasti 
mezinárodní ochrany.

Jedná se však pouze o úvodní modul a bude zapotřebí další odborná 
příprava, aby členské státy splnily požadavky právních předpisů Eu 
v oblasti azylu, co se týče odborné přípravy, především hlavních 
modulů úřadu EASO stanovených pro danou cílovou skupinu.
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výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• porozumět významu práva na azyl a zásadě nenavracení,

• vysvětlit pojem mezinárodní ochrany vyplývající z acquis Eu,

• vysvětlit hlavní fáze azylového řízení a definovat úlohu úředníka 
v oblasti azylu v rámci tohoto řízení,

• prokázat základní porozumění kritériím způsobilosti 
a posuzování důkazů,

• určit materiály odborné přípravy úřadu EASO a praktické 
pokyny, které jsou k dispozici pro průběžné vzdělávání.

Čas potřebný 
k on-line studiu

8–10 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

1 den

Dostupné 
jazykové verze

angličtina

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

vytvořeno: 2016
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21 Úvod do didaktiky
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Hlavní cílová 
skupina

Budoucí školitelé modulů odborné přípravy úřadu EASO

Shrnutí obsahu Cílem tohoto modulu je připravit účastníky „školení školitelů“ úřadu 
EASO, aby se mohli stát vnitrostátními školiteli a používali při tom 
moduly úřadu EASO. Očekává se tedy, že účastníci si v on-line části 
školení osvojí, zaprvé jak za pomoci různých metodik a principů 
připravit školení přizpůsobené osobám, které školí; a zadruhé jak 
zvolit náležité metody, které jim pomohou vyřešit konkrétní výzvy, se 
kterými se během školení mohou setkat. Program prezenční výuky 
se zaměří na praktický blok, kde budou mít účastníci příležitost 
procvičit se na dané téma toho modulu.

výsledky učení 
(obecně)

Po úspěšném absolvování tohoto modulu budou účastníci schopni:

• účinně provést účastníky fází elektronického učení některého 
modulu úřadu EASO,

• uspořádat blok prezenční výuky v rámci modulu úřadu EASO,

• určit strategie pro zvládání jednotlivých výzev, s nimiž se jako 
školitelé můžete setkat.
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Čas potřebný 
k on-line studiu

7–12 hodin

Doba trvání bloku 
prezenční výuky

1 den

Dostupné 
jazykové verze

angličtina, ruština

vytvořeno / 
poslední revize či 
aktualizace

2016
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Odborná příprava úřadu EASO

Operační odborná příprava úřadu EASO vychází z právního základu uvedeného 
v článku 6 (Podpora odborné přípravy) nařízení o úřadu EASO (1) a jedná se 
o specializovanou odbornou přípravu poskytovanou odborníkům, kteří jsou 
součástí azylové rezervy. Jak je uvedeno v článku 6, odborná příprava by se měla 
týkat úkolů a funkcí, jež mají odborníci plnit. Odborná příprava je také zařazena 
jako jedno z opatření v operačních plánech úřadu EASO, které jsou podepsány se 
členskými státy, které čelí mimořádnému tlaku na jejich azylový systém.

Operační odborná příprava úřadu EASO byla původně zavedena jako forma 
podpory v rámci přístupu Eu založeného na hotspotech a v rámci relokačního 
programu Eu podle evropského programu pro migraci z května 2015 (2). 
Neustále prochází vývojem a úpravami v závislosti na potřebách v praxi a na 
proměnlivých okolnostech operací.

vzhledem k operační povaze bloků sestává formát operační odborné přípravy 
hlavně z bloků prezenční výuky a zaměřuje se do velké míry na praktická 

(1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Eu) č. 439/2010 ze dne 19. května 2010 o zřízení Evropského 
podpůrného úřadu pro otázky azylu.

(2) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a výboru 
regionů: Evropský program pro migraci, Brusel, 13. 5. 2015, COM(2015) 240 final.
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cvičení. Doba trvání bloků prezenční výuky se pohybuje od jednoho do pěti 
dnů (průměrně) a vedou je interní školitelé úřadu EASO, odborníci členských 
států a externí odborníci s rozsáhlými zkušenostmi s danou tematikou. Bloky 
prezenční výuky se konají na místě, kde probíhají operace úřadu EASO. Zástupci 
vnitrostátních místních orgánů, jakož i mezinárodních orgánů / orgánů Eu, kteří 
se operací účastní, se často zapojují do operační odborné přípravy jako školitelé 
nebo vystupují s projevem. Do rozsáhlých programů odborné přípravy je rovněž 
začleněn prvek elektronického vzdělávání.

Až dosud byla operační odborná příprava poskytována ve formě zvláštního 
programu odborné přípravy či coby na míru uzpůsobený blok odborné přípravy, 
který reaguje na konkrétní žádost.

Úřad EASO vyvinul řadu programů odborné přípravy v reakci na určité opakující 
se potřeby v praxi, jakož i v souvislosti s konkrétními operacemi. Tyto programy 
odborné přípravy se poskytují v rámci operací úřadu EASO, ale mohou být též 
poskytnuty na individuální žádost členských států, které nemají podepsaný 
operační plán s úřadem EASO.

Programy odborné přípravy úřadu EASO sestávají z tematické odborné přípravy 
související s úkoly, které mají být provedeny v praxi, jakož i v operačním 
kontextu. Programy odborné přípravy obvykle doplňuje soubor výukových 
materiálů, jako je manuál a příručka pro školitele. Materiály odborné přípravy 
vypracovávají zástupci členských států i externí odborníci s rozsáhlými znalostmi 
a zkušenostmi v dané tematické oblasti.

Programy odborné přípravy, které úřad EASO v současnosti provádí, jsou 
uvedeny níže:

• Operační odborná příprava pro odborníky vyslané úřadem EASO
• Rozsáhlý program odborné přípravy pro méně zkušené pracovníky posuzující 

žádosti o mezinárodní ochranu
• Rozsáhlý program odborné přípravy pro odborníky v oblasti zranitelnosti
• Operační odborná příprava o přístupu k azylovému řízení
• Operační odborná příprava o registraci žádostí o mezinárodní ochranu
• Operační odborná příprava o nařízení Dublin III
• Operační odborná příprava o přijímání
• Operační odborná příprava pro vedoucí týmů
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• Operační odborná příprava o tlumočení v azylovém kontextu
• Operační odborná příprava o mentorování
• Jiná operační odborná příprava úřadu EASO (bloky odborné přípravy 

uzpůsobené na míru)

1. Operační odborná příprava pro odborníky vyslané úřadem EASO

Operační odborná přípra-
va úřadu EASO pro vysla-
né odborníky se zaměřuje 
na úředníky členských stá-
tů Eu+ vyslané na operace 
úřadu EASO. v závislosti 
na úkolech vyslaných od-
borníků nabízí operační 
odborná příprava tema-
tické bloky prezenční vý-
uky, včetně praktických 
případových studií. Bloky 
se liší v závislosti na práci, 
kterou mají vyslaní odbor-

níci provádět, a mohou obsahovat témata, jako např.:

• opakovací kurzy na téma Začlenění, Techniky pohovoru, Posuzování důkazů 
(jako opakovací kurzy základních modulů vzdělávacího kurikula úřadu EASO),

• vnitrostátní řízení a postupy v oblasti azylu,
• standardní operační postupy a vzory používané v rámci operace,
• hodnocení zranitelnosti,
• postupy podle nařízení Dublin,
• informace o zemi původu,
• vyloučení,
• obchodování s lidmi,
Doba trvání této odborné přípravy se pohybuje v rozmezí od dvou do tří dnů.
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2. Rozsáhlý program odborné přípravy pro méně zkušené 
pracovníky posuzující žádosti o mezinárodní ochranu

Tento rozsáhlý program od-
borné přípravy byl vypra-
cován za účelem přípravy 
méně zkušených pracovníků 
posuzujících žádosti o me-
zinárodní ochranu, kteří 
budou vysláni na podporu 
vnitrostátních orgánů, jež 
vedou azylové řízení.

Program odborné přípravy 
sestává z různých fází:

• Fáze 1 – základní moduly 
vzdělávacího kurikula úřadu EASO (on-line + prezenční výuka, doba trvání 
celkem: tři týdny)
Méně zkušení pracovníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu absolvují 
tři základní moduly vzdělávacího kurikula úřadu EASO: Začlenění, Techniky 
pohovorů a Posuzování důkazů. Tyto moduly byly určeny jako zásadní pro 
každého pracovníka posuzujícího žádosti o mezinárodní ochranu, aby mohl 
vykonávat svou práci a byl schopen plnit své úkoly v souladu se standardy 
stanovenými acquis Eu v oblasti azylu. Každý modul sestává z on-line části 
a z bloku prezenční výuky. u každého modulu mají účastníci tři dny on-line 
studia (přibližně 20–25 hodin) a dva dny, kdy probíhají bloky prezenční výuky.

• Fáze 2 – Operační odborná příprava (blok prezenční výuky, délka trvání: tři dny)
Operační odborná příprava pro méně zkušené pracovníky posuzující žádosti 
o mezinárodní ochranu sestává z bloků prezenční výuky na konkrétní témata. 
Tyto bloky se vybírají na základě druhu podpory úřadu EASO poskytované 
vnitrostátním orgánům a na základě úkolů těchto pracovníků. Bloky mohou 
zahrnovat témata, jako je určení zranitelných žadatelů, obchodování s lidmi, 
určení případných případů podle nařízení Dublin, informace o zemi původu 
a vyloučení. Součástí tematických bloků jsou praktická cvičení, jako jsou 
případové studie a inspekce na pracovišti. Operační odborná příprava pro 
méně zkušené pracovníky posuzující žádosti o mezinárodní ochranu rovněž 
zahrnuje bloky na téma vnitrostátních souvislostí vyslání těchto pracovníků, 
jakož i na téma nástrojů a vzorů používaných v rámci operací. Tyto konkrétní 
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bloky vyučuje hlavně úřad EASO, vnitrostátní orgány a jiné zúčastněné strany, 
které se podílí na téže operaci.

• Fáze 3 – Mentorování na pracovišti (dobrovolné, délka trvání: dva týdny)
Mentorování na pracovišti, které se provádí ideálně přímo v místě působení, 
probíhá v těchto fázích:

 – méně zkušení pracovníci posuzující žádosti o mezinárodní ochranu stínují 
zkušené úředníky při plnění jejich povinností, pak postupně začínají plnit 
vlastní úkoly samostatně, a to s podporou zkušených odborníků,

 – na práci nově vyslaných / nově přijatých pracovníků dohlíží mentoři úřadu 
EASO a diskutují o ní. Tato fáze rovněž zahrnuje vzájemné hodnocení.

3. Rozsáhlý program odborné přípravy pro odborníky v oblasti 
zranitelnosti

Tento program odborné 
přípravy cílí na odborníky 
vyslané na operace 
úřadu EASO, kteří jsou 
pověřeni prováděním 
hodnocení zranitelnosti. 
Rovněž osobám vedoucím 
pohovory z pověření úřadu 
EASO poskytují pokyny 
týkající se určení aspektů 
zranitelnosti.

Program odborné přípravy sestává z těchto fází:

• Fáze 1 – moduly vzdělávacího kurikula úřadu EASO na téma vedení pohovorů 
se zranitelnými osobami, gender, genderová identita a sexuální orientace 
(on-line + prezenční výuka, doba trvání celkem: dva týdny)
Odborníci vyslaní úřadem EASO absolvují moduly vzdělávacího kurikula úřadu 
EASO na téma Vedení pohovorů se zranitelnými osobami a Gender, genderová 
identita a sexuální orientace. Modul vedení pohovorů se zranitelnými osobami 
představuje účastníkům zvláštní prvky, které je třeba zohlednit při vedení 
pohovoru s uchazečem, a také širší znalosti týkající se zranitelnosti, duševního 
nebo fyzického postižení. Rovněž radí účastníkům, jak zvládat složité situace. 
Modul na téma Gender a genderová identita a sexuální orientace zvyšuje 
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informovanost a poskytuje účastníkům znalosti a dovednosti potřebné pro 
zpracování a posouzení žádosti podané na základě problémů týkajících se 
genderu a/nebo genderové identity a sexuální orientace. u každého modulu 
mají účastníci tři dny on-line studia (přibližně 20–25 hodin) a dva dny, kdy 
probíhají bloky prezenční výuky.

• Fáze 2 – Operační odborná příprava (blok prezenční výuky, délka trvání: čtyři 
až pět dnů)
Operační odborná příprava pro odborníky v oblasti zranitelnosti sestává 
z bloků prezenční výuky na konkrétní témata, jejichž výběr je založen na 
druhu podpory úřadu EASO poskytované vnitrostátním orgánům a na úkolech 
daných odborníků, jako je vedení pohovorů s dětmi a obchodování s lidmi. 
Operační odborná příprava pro odborníky v oblasti zranitelnosti rovněž 
zahrnuje bloky na téma vnitrostátních postupů v případě zranitelnosti, jakož 
i na téma nástrojů a vzorů používaných v rámci operací.

• Fáze 3 – Mentorování na pracovišti (délka trvání: šest dnů)
v současnosti prováděno pro odborníky v oblasti zranitelnosti vyslané do 
řeckých hotspotů. Sestává z:

 – stínování zkušených úředníků posuzujících žádosti o mezinárodní ochranu 
při provádění jejich povinností souvisejících s hodnocením zranitelnosti, pak 
postupně zahájení plnění těchto úkolů samostatně s podporou zkušených 
odborníků,

 – přezkoumání práce, který provádí odborníci v oblasti zranitelnosti, a diskuse 
s mentory úřadu EASO. Tato fáze rovněž zahrnuje vzájemné hodnocení.

4. Operační odborná příprava o přístupu k azylovému řízení

Tato operační odborná 
příprava se zaměřuje na 
úředníky, kteří navazují 
první kontakt s uchazeči, 
včetně policie, pohraniční 
stráže, imigračních orgánů 
a pracovníků zajišťovacích 
zařízení, kteří plní důleži-
tou úlohu při zaručování 
přístupu k mezinárodní 
ochraně. Doba trvání od-
borné přípravy je 1–2 dny.
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Operační odborná příprava nabízí úvod do mezinárodní ochrany z hlediska 
úředníků, kteří navazují první kontakt, včetně základních práv, která přímo 
souvisejí s přístupem k azylovému řízení (jako je právo na život, nenavracení, 
právo na azyl, zákaz hromadného vyhoštění), a právního rámce Eu týkajícího 
se mezinárodní ochrany se zaměřením na přístup k azylovému řízení. Tato 
odborná příprava obsahuje mimo jiné tematické bloky s praktickými cvičeními 
zaměřenými na identifikaci osob, které mohou potřebovat mezinárodní ochranu, 
identifikaci ukazatelů zranitelnosti, obchodování s lidmi, a také komunikační 
techniky, které umožní získat informace o osobách, které mohou potřebovat 
mezinárodní ochranu. Cílem programu odborné přípravy je v neposlední řadě 
připravit úředníky, kteří navazují první kontakt, na uplatňování nezbytných 
mechanismů na odkazování osob, které mohou potřebovat mezinárodní 
ochranu, na příslušný vnitrostátní orgán v oblasti azylu.

5. Operační odborná příprava o registraci žádostí o mezinárodní 
ochranu

Tato operační odborná 
příprava se zaměřuje na 
úředníky pracující v oblasti 
registrace žádostí o mezi-
národní ochranu a sestává 
z tematických bloků pre-
zenční výuky s praktickými 
cvičeními. v závislosti na 
potřebách terénní práce je 
tato odborná příprava kon-
cipována jako jednodenní 
nebo dvoudenní.

Zaprvé je cílem odborné 
přípravy poskytnout registračním úředníkům relevantní informace týkající se 
právního rámce Eu, tj. přehled společného evropského azylového systému 
s důrazem na přístup k azylovému řízení a na význam základních práv (zejména 
zásady nenavracení a práva na azyl) v procesu registrace. Zadruhé zahrnuje tento 
program odborné přípravy tematické bloky s praktickými cvičeními s cílem co 
nejlépe připravit registrační úředníky na jejich úkoly a zajistit, že jsou dodržována 
veškerá práva a povinnosti žadatele o mezinárodní ochranu. Tyto bloky se 
zaměřují na témata, jako jsou komunikační techniky, identifikace zranitelných 
žadatelů (včetně nedoprovázených nezletilých osob a obětí obchodování 
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s lidmi), identifikace možných případů podle nařízení Dublin a informace o zemi 
původu. v neposlední řadě program odborné přípravy zahrnuje blok na téma 
vnitrostátního postupu pro registraci žadatelů o mezinárodní ochranu a také 
praktická cvičení s nástroji, vzory a platformami používanými pro registraci 
žadatelů o mezinárodní ochranu na vnitrostátní úrovni.

6. Operační odborná příprava o nařízení Dublin III

Tato operační příprava 
založená na modulu vzdě-
lávacího kurikula úřadu 
EASO o nařízení Dublin III 
se zaměřuje na vnitrostát-
ní orgány zapojené do ří-
zení podle nařízení Dublin 
a zkoumá je z různých úhlů 
– například z úhlu pohledu 
úředníků pracujících v jed-
notkách podle nařízení 
Dublin, registračních úřed-
níků, úředníků posuzují-
cích žádosti o mezinárodní 
ochranu, úředníků zabývajících se přijímáním žadatelů, zástupců místních orgá-
nů (např. obcí) – které mohou mít co do činění s žadateli o mezinárodní ochranu.

Operační odborná příprava o nařízení Dublin III je koncipována jednak podle 
potřeb cílové skupiny, jednak podle potřeb terénní práce tak, aby zahrnovala 
buď jednu konkrétní část řízení podle nařízení Dublin, jako je určení možných 
případů podle nařízení Dublin (a), nebo celé řízení ve smyslu definice uvedené 
v nařízení Dublin III (b).

a. Operační odborná příprava o určení možných případů podle nařízení Dublin 
(prezenční výuka, doba trvání: jeden den) zahrnuje bloky s praktickými 
cvičeními zaměřené na obecný přehled o systému podle nařízení Dublin 
(řízení a praktická implementace, formuláře a lhůty), ukazatele pro určení 
možných případů podle nařízení Dublin (na základě kritérií pro určení 
odpovědnosti podle nařízení Dublin), mechanismus předávání podle nařízení 
Dublin na vnitrostátní úrovni.

b. Operační odborná příprava o nařízení Dublin III (prezenční výuka, doba trvání: 
dva dny) poskytuje účastníkům přehled o řízení podle nařízení Dublin počínaje 
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fází určení až po fázi přemístění a sestává z bloků zaměřených na určení možných 
případů podle nařízení Dublin a mechanismus předávání, uplatňování kritérií 
odpovědnosti, procesních pravidel a nástrojů. Operační odborná příprava 
rovněž zahrnuje bloky zaměřené na vnitrostátní–místní postupy související 
s uplatňování nařízení Dublin III (mechanismy předávání, vzory).

7. Operační odborná příprava o přijímání

Tato jednodenní operační 
odborná příprava vycháze-
jící z modulu vzdělávacího 
kurikula úřadu EASO na 
téma Přijímání se zamě-
řuje hlavně na úředníky 
zabývající se přijímáním 
žadatelů, ale také na soci-
ální pracovníky a zdravot-
níky, kteří pracují s žadateli 
o mezinárodní ochranu. 
Program nabízí uchazečům 
přehled azylového řízení 
Eu a norem Eu pro přijí-
mání žadatelů o meziná-

rodní ochranu. K dispozici jsou rovněž tematické bloky s praktickými cvičeními 
na téma zvláštních potřeb při přijímání, duševního zdraví a zranitelnosti, profe-
sionálního přístupu, kodexu chování a interkulturní komunikace.

8. Operační odborná příprava pro vedoucí týmů

Pro odborníky úřadu EASO vyslané jako vedoucí týmů zejména v rámci operací 
úřadu EASO v řecku byla vyvinuta zvláštní operační odborná příprava. Tato 
operační příprava sestává z přibližně dvoudenního bloku prezenční výuky 
zahrnujícího teoretické poznatky a praktická cvičení. Některé prvky jsou během 
odborné přípravy probírány opakovaně a vytváří nosný pilíř programu operační 
odborné přípravy pro vedoucí týmů, např. bloky o manažerských dovednostech, 
zpětná vazba týkající se kvality činnosti a procesní otázky podle standardních 
operačních postupů. Obsah těchto prvků se upravuje podle potřeb terénní 
práce, na základě zpětné vazby účastníků a na základě nejčerstvějších zpráv 
týkajících se zpětné vazby o kvalitě činnosti. Součástí odborné přípravy mohou 
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být i další prvky v závislosti na průběžném posuzování potřeb. Mezi tyto 
proměnlivé prvky patří například bloky o technikách pohovoru, posuzování 
důkazů, zranitelnosti a vyloučení.

9. Operační odborná příprava o tlumočení v azylovém kontextu

Odborná příprava o tlumočení v azylovém kontextu má za cíl podporovat 
tlumočníky, které úřad EASO v svých rámci operací vyslal při plnění jejich 
úlohy v oblasti azylového řízení do terénu a kteří usnadňují proces komunikace 
mezi státními příslušníky třetích zemi nebo osobami bez státního občanství 
a vnitrostátními úředníky / odborníky vyslanými úřadem EASO v souladu 
s normami danými acquis Eu v oblasti azylu. Odborná příprava probíhá ve 
formě bloků prezenční výuky trvajících 1 až 1.5 dne a obsahujících praktická 
cvičení. Odborná příprava se věnuje těmto tématům:

• právní rámec Eu v oblasti azylu,
• obecné a specifické aspekty tlumočení v azylovém kontextu,
• úloha a kodex chování tlumočníka v azylovém řízení,
• jazykové tlumočení ve zvláštním azylovém prostředí (osobní pohovory, 

poskytování informací, tlumočení pro osoby se zvláštními potřebami, 
skupinové tlumočení).

10. Operační odborná příprava o mentorování

vzhledem k potřebě odborných mentorů v terénu úřad EASO v současnosti 
připravuje program odborné přípravy zaměřený na mentorování. K tomu, 
aby měli mentoři co největší flexibilitu při koncipování a realizaci výukových 
bloků, není cílem školení předat mentorům předem daný model mentorování. 
Místo toho má poskytnout mentorům techniky a nástroje, z nichž si mohou 
sami vybrat, a to podle daných potřeb. Odborná příprava zahrnuje mimo jiné 
tyto prvky:

• jak navázat vztah s účastníky,
• techniky produktivní zpětné vazby,
• jak reagovat na „složité“ situace při mentorování,
• jak usnadnit skupinovou diskusi,
• jak usnadnit vzájemné hodnocení,
• jak vybudovat strategii mentorování atd.
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11. Jiná operační odborná příprava úřadu EASO (bloky odborné 
přípravy uzpůsobené na míru)

Operační odborná příprava může být též uspořádána ad hoc a věnovat se 
konkrétní potřebě v terénní práci, které se nelze věnovat v rámci stávajících 
programů odborné přípravy. Tyto bloky vycházejí ze stávajících materiálů 
operační odborné přípravy a z modulů vzdělávacího kurikula úřadu EASO. 
Často se v jednotlivých členských státech liší. K příkladům takovéto odborné 
přípravy se řadí: odborná příprava o přijímání nedoprovázených nezletilých 
osob a odborná příprava pro dobrovolné poručníky, obě poskytnuté v Itálii.
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