
 
 
 

 

Shrnutí národní studie: 

 

Přesný, včasný, interoperabilní? Data management v rámci 
řízení ve věci mezinárodní ochrany  

 

Cíle studie 

Hlavní výzkumné otázky studie:  

 Jaké informace jsou shromažďovány v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany?  

 Kým a v jakém časovém období jsou informace v kontextu řízení ve věci mezinárodní ochrany sbírány?   

 Jakým způsobem jsou dané informace získávány a vkládány do různých databází? 

 Jak je se získanými informacemi dále nakládáno, popřípadě se kterými aktéry jsou sdíleny?  

 Jak je evaluována kvalita dat a jaké mechanismy ochrany dat žadatelů se používají v rámci řízení ve 
věci mezinárodní ochrany?  

 Jaké změny členské státy v posledních letech představily s ohledem na oblast data managementu 
v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany?  

 Jakým výzvám členské státy čelí ve vztahu k data managementu v rámci řízení ve věci mezinárodní 
ochrany?  

 Jaké příklady dobré praxe členské státy identifikovaly?  
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 Zmapovat na úrovni členských států EU a Norska způsoby nakládání s daty v průběhu různých fází 
řízení ve věci mezinárodní ochrany.  

 Popsat praxi a výzvy týkající se data managementu v rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany. 

 Identifikovat procesní změny, které podporují sdílení dat mezi autoritami činnými v rámci řízení ve 
věci  mezinárodní ochrany. 
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 V české legislativě chybí definice data managementu, nicméně toto není považováno za problematic-
ké a v praxi je data management zahrnut ve všech fázích řízení ve věci mezinárodní ochrany. V růz-
ných fázích řízení jsou pak sbírána odlišná data, která jsou získávána zodpovědnou autoritou.  

 Cizinecká policie je zodpovědným orgánem za sběr dat ve fázi (1) podání žádosti o udělení meziná-
rodní ochrany. Data, která jsou v tomto kroku shromažďována, mají obecnou povahu (patří sem 
např. jméno, datum narození, národnost, biometrická data zahrnující otisky prstů a fotografii žadate-
le).  

 Dále je (2) žádost registrována pracovníky odboru pro azylovou a migrační politiku Ministerstva vni-
tra. V průběhu této fáze dochází k předání dat mezi Cizineckou policií a Ministerstvem vnitra a žádost 
je vložena do evidence.  

 Poté se žadatel musí dostavit k (3) poskytnutí údajů k podané žádosti o udělení mezinárodní ochra-
ny. V průběhu pohovoru, který je s žadatelem veden pracovníkem odboru pro azylovou a migrační 
politiku Ministerstva vnitra, jsou zjišťovány detailnější informace týkající se důvodů, které jej vedli k 
odchodu ze země a podání žádosti o mezinárodní ochranu v České republice. Během pohovoru je 
přítomný tlumočník (pokud je to třeba).  

 Ve fázi (4) posuzování žádosti o udělení mezinárodní ochrany již nedochází ke sběru informací.  

 Data management v rámci řízení o udělení mezinárodní ochrany se řídí platnou legislativou týkající 
se ochrany osobních údajů (jedná se především o zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a 
o změně některých zákonů). V České republice se ochrana osobních údajů ani data management v 
rámci řízení ve věci mezinárodní ochrany specificky neupravuje.  

 Jednou z výzev v kontextu zmíněné oblasti je pak nedostatečné využívání informačních systémů pro 
spravování dat, ovšem vzhledem k postupující digitalizaci státní správy je možné očekávat pozitivní 
vývoj.  

 V České republice problematika data managementu není zásadním tématem diskuze mezi relevant-
ními aktéry a není součástí ani veřejné diskuze.  

 Ve sledovaném období nedošlo v souvislosti s data managementem v rámci řízení ve věci mezinárod-
ní ochrany k významných změnám či reformám. 
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Obecné závěry 
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