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Podmínky pro získání nároku na mezinárodní ochranu
1

Obecné poznámky:

Úvodní poznámky: osobní a územní působnost

●
●

Je žadatel státním
příslušníkem třetí země?

Je žadatel státním
příslušníkem členského
státu EU?
ano

ne

●

Je žadatel osobou bez
státní příslušnosti?

nebo

●
●

Je žádost přípustná podle
vnitrostátního práva a praxe?

ano

ano

ano

3

ne
Splnění
podmínek
pro získání
mezinárodní
ochrany není
třeba posoudit.

Nachází se žadatel
mimo zemi, jejímž je
státním příslušníkem?

Vždy je nutné posoudit nejprve podmínky pro přiznání postavení uprchlíka.
Na uznané skutkové okolnosti a výsledky posouzení rizik uplatněte právní předpisy.
Je třeba mít na paměti, že potřeba ochrany může vzniknout i na místě.
Pamatujte, že mezi původce pronásledování a vážné újmy patří: stát, strany nebo organizace
ovládající stát nebo podstatnou část jeho území a nestátní subjekty.
Každý případ je nutno posoudit individuálně, objektivně a nestranně.

Doplňková ochrana
Existuje přiměřená pravděpodobnost, že žadatel bude
čelit některému z níže uvedených druhů vážné újmy?

Nachází se žadatel mimo
zemi dosavadního pobytu?

ano

Doplňková
ochrana podle
čl. 15 písm. a)
kvalifikační směrnice
není zapotřebí.

ano

ne
vykonání trestu smrti
a/nebo

Doplňková
ochrana podle
čl. 15 písm. b)
kvalifikační směrnice
není zapotřebí.

mučení
ne

nelidské či ponižující zacházení
nelidský či ponižující trest

Pronásledování

a/nebo

Představuje zacházení, jehož se žadatel obává, dostatečně
závažné porušení lidských práv ve formě uvedené
mimo jiné v čl. 9 odst. 2 kvalifikační směrnice?

vážné a individuální ohrožení života nebo
nedotknutelnosti civilisty v důsledku
svévolného násilí během mezinárodního nebo
vnitrostátního ozbrojeného konfliktu

ano

ne
Představuje zacházení porušení lidského práva,
ze kterého není výjimek, nebo dostatečně
závažné porušení jiného základního práva?

Zacházení
se považuje za
pronásledování
– přejděte ke
kroku č. 2b.

ano

ne

Zacházení se
nepovažuje za
pronásledování
– přejděte ke
kroku č. 3.

ne

ano

ne

Považuje se žadatel za civilistu?
ano

ano

Dochází ke svévolnému násilí?
Doplňková
ochrana podle
čl. 15 písm. c)
kvalifikační směrnice
není zapotřebí.

ne

Jedná se o vážné a individuální ohrožení?

Odůvodněné obavy
ne
Lze tyto obavy odvodit na základě nepřímých
důkazů a individuální situace žadatele?

Nejsou
zjištěny
důvodné obavy
z pronásledování
– přejděte ke
kroku č. 3.

ne

ano

Jsou zjištěny
důvodné obavy
z pronásledování
– přejděte ke
kroku č. 2c.

Existují dostatečné
další faktory
související s osobní
situací žadatele?

ne

ano

ne

Je ohrožen život nebo nedotknutelnost žadatele?
ano

Mezinárodní
ochrana není
zapotřebí.

Existuje prokazatelná souvislost mezi
ohrožením a svévolným násilím?

ne

ne

Jsou obavy žadatele odůvodněné?

Je zjištěna
potřeba doplňkové
ochrany (čl. 15
písm. c) kvalifikační
směrnice) – přejděte
ke kroku č. 4.

ano

Postačuje k zjištění
reálné hrozby
pouhá přítomnost
na daném území?

Vyslovil žadatel nějaké obavy?

ano

Probíhá ozbrojený konflikt?

ne

Lze zacházení považovat za souběh různých opatření,
jejichž důsledky budou mít na žadatele podobný dopad?

2b

ano

Je zjištěna
potřeba doplňkové
ochrany (čl. 15
písm. b) kvalifikační
směrnice) – přejděte
ke kroku č. 4.

uložení trestu smrti

Přejděte ke
kroku č. 2

2a

ano

Je zjištěna
potřeba doplňkové
ochrany (čl. 15
písm. a) kvalifikační
směrnice) – přejděte
ke kroku č. 4.

ano

ano

Důvod pronásledování

Je poskytovatelem ochrany stát
nebo
strany nebo organizace, včetně mezinárodních organizací,
které ovládají stát nebo podstatnou část území státu?

Byl by žadatel pronásledován z některého
z těchto důvodů (skutečného či domnělého):

Je zjištěna
potřeba
ochrany, pokud jde
o postavení uprchlíka
– přejděte ke
kroku č. 4.

5

ano

rasa

ne

ano

náboženství

ne

ano

ne

národnost

Ochrana v zemi původu

ano

příslušnost k určitým společenským vrstvám

ne

ano

zastávání určitých politických názorů

ne

ne

ano
Je ochrana, kterou mohou poskytnout, účinná?

Není
dána
žádná souvislost
s relevantním
důvodem
pronásledování
– přejděte ke
kroku č. 3.

ano

ne

Je ochrana, kterou mohou poskytnout, trvalá?

Ochrana
v domovské
oblasti žadatele není
dostupná – přejděte
ke kroku č. 5.

Mezinárodní
ochrana není
zapotřebí.

ano
Je ochrana, kterou mohou poskytnout, pro žadatele dostupná?

ne
ano

Alternativní vnitrostátní ochrana
Je daná oblast pro žadatele bezpečná?
Lze doložit, že neexistuje
přiměřená pravděpodobnost,
že v domovské oblasti
bude čelit pronásledování
nebo vážné újmě?
ne

ano

ano

Lze doložit, že neexistuje
přiměřená pravděpodobnost,
že bude čelit pronásledování
či vážné újmě?

Může žadatel bezpečně a legálně vstoupit do dané oblasti a být zde přijat?
Je do dané oblasti skutečně možný vstup?
ano

Je pro žadatele dostupná
ochrana?
(viz krok č. 4)

ne

ne

ano
Lze do dané oblasti vstoupit bezpečně?

Alternativní
vnitrostátní ochrana
není dostupná –
žadatel má nárok na
mezinárodní ochranu.

ne

ano

ne

Je pro žadatele dostupná
ochrana?
(viz krok č. 4)

ne

Lze do dané oblasti vstoupit legálně?
ano

ne

ne

ano

Alternativní
vnitrostátní ochrana
je dostupná – žadatel
nemá nárok na
mezinárodní ochranu.

ano
Bude žadatel v dané oblasti přijat?

Lze důvodně očekávat,
že se žadatel může
v dané oblasti usadit?

ne
ano
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