Shrnutí národní studie:
Poživatelé mezinárodní ochrany, kteří cestují do země svého
původu: Změny, politika a praxe
v členských státech EU, Norsku a Švýcarsku

Cíl studie je zmapovat:
motivace osob s udělenou mezinárodní ochranou k cestám do země jejich původu;
potenciální dopady takového jednání na jejich status mezinárodní ochrany;
možnosti členských států EU při odebírání statutu mezinárodní ochrany v souvislosti s výše zmíněným jednáním;
dopady daného jednání poživatelů mezinárodní ochrany na členy jejich rodiny žijící v členském státě EU;
možnosti členských států EU monitorovat tyto cesty a motivy k nim;
možnosti členských států EU sdílet informace k tomuto tématu mezi jednotlivými institucemi daného státu i s
ostatními členskými státy EU.

Hlavní otázky studie
Jaký je rozsah této problematiky?
V kolika případech byla mezinárodní ochrana za poslední 3 roky odebrána v souvislosti s tímto fenoménem?
Jaká je národní legislativa ohledně odebírání mezinárodní ochrany v těchto případech?
Jaké informace mají členské státy k dispozici ohledně cestování do zemí původu a o motivech těchto cest?
Jak je ovlivněno právo pobytu poživatelů mezinárodní ochrany, pokud je jejich status odebrán a jaké je v těchto případech uplatňována procedura?
Jak je dotčen status rodinných příslušníků osoby, které byl status mezinárodní ochrany odebrán z důvodu
cestování do země původu?
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Obecné závěry
Česká republika v současné době nečelí nárůstu případů poživatelů mezinárodní ochrany, kteří cestují do
země svého původu nebo jsou v kontaktu s úřady země svého původu.
Tento fenomén v České republice není považován za problematický. Setkáváme s minimem případů.
Orgánem odpovědným za tuto problematiku je Ministerstvo vnitra České republiky, které spolupracuje na
detekci a řešení případů s Ředitelstvím služby cizinecké policie a dalšími odpovědnými úřady.
Cestování do země původu nebo kontakt s úřady země původu je podle české legislativy považován za akt,
kterým osoba dává najevo, že pominuly okolnosti pro udělení mezinárodní ochrany.
Hlavní právní předpisy na národní úrovni jsou:


zákon č. 325/1999 Sb., o azylu,



zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky.

Důsledkem takového jednání může být odebrání příslušného statutu. Všichni poživatelé mezinárodní ochrany jsou o tomto faktu předem informováni.
Ministerstvo vnitra při řešení takových případů vždy klade důraz na individuální situaci jednotlivce, který se
mohl dostat do situace, kdy byla cesta do země jeho původu nezbytná (smrt nebo vážné onemocnění blízkého člena rodiny).
Pokud je dané osobě odebrán status mezinárodní ochrany na základě toho, že cestovala do země svého
původu atd., má daná osoba právo zažádat si o jiné pobytové oprávnění na území České republiky. To může
být uděleno až v případě splnění všech zákonných náležitostí.
Status rodinných příslušníků osoby, které byl odebrán status mezinárodní ochrany je dotčen v závislosti na
tom, jak byl získán:


pokud rodinný příslušník získal status závislý na statusu dané osoby, může být
jeho status také odebrán,



pokud však rodinný příslušník získal ochranný status individuálně, nemá na něj
odebrání jiného statusu vliv.
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