
 

 

 

Fáze výběru 
 

UNHCR identifikuje uprchlíky s potřebou přesídlení na základě svého mandátu, v 
jehož rámci jim nabízí ochranu a hledá pro ně trvalá řešení. V průběhu celého 
procesu identifikace a výběru uprchlíků hrají klíčovou úlohu i nestátní neziskové a 
jiné mezinárodní organizace. Je však na výlučném rozhodnutí každého státu, zda 
ve své zemi nabídne trvalý pobyt přesídleným uprchlíkům. 

 
Přijímající státy, které mají zavedeny stálé přesídlovací programy, souhlasily s tím, 
že každý rok zváží přijetí určitého počtu uprchlíků vybraných UNHCR. Jiné země 
sice nemusejí mít podobné roční kvóty, mohou ovšem přijímat přesídlené 
uprchlíky na bázi ad hoc a/nebo mohou mít zavedeny speciální přesídlovací 
programy určené uprchlíkům se zvláštními potřebami. 

 
Posouzení globálních potřeb přesídlení a priorit 
zveřejňované UNHCR prostřednictvím každoroční 
zprávy Projected Global Resettlement Needs1 

pomáhá státům 
stanovovat priority a cíle pro jejich vlastní přesídlovací 
programy. Na výročních tripartitních konzultacích o 
přesídlení (Annual Tripartite Consultations on 
Resettlement - ATCR), jež se pravidelně konají v 
červenci v Ženevě, všichni zúčastnění partneři z řad 
vlád, nestátních neziskových organizací a 
mezinárodních organizací diskutují o identifikovaných 
potřebách přesídlení a plánují přesídlovací proces pro 
následující rok. UNHCR se zároveň účastní 
bilaterálních jednání se státy za účelem identifikace 
specifických potřeb, jež by mohly být daným státem 
naplněny. 

 
Přijímající státy stanovují velikost a složení svých přesídlovacích programů a na 
základě registračních formulářů pro přesídlení (Resettlement Registration Form - 
RRF) předaných UNHCR posuzují, kterým uprchlíkům bude umožněno přesídlení. 
Třebaže UNHCR naléhá na státy, aby zohledňovaly nejen vlastní závěry o 
způsobilosti k přesídlení, ale i identifikované globální potřeby a priority, konečné 
rozhodnutí států o přijetí uprchlíka je činěno v souladu s jejich příslušnou 
politikou, kritérii, zákony a migračními předpisy. V tomto procesu UNHCR nabádá 
přijímající státy, aby se vyvarovaly uplatňování restriktivních, potenciálně 
diskriminujících integračních kritérií, jako jsou velikost rodiny, věk, zdravotní stav 
a náboženství, jež podrývají základní ochrannou funkci přesídlení. 

 
Příručka o přesídlení UNHCR Resettlement Handbook obsahuje jednotlivé 
kapitoly věnované konkrétním státům2, jež poskytují podrobné informace o 
přesídlovacích programech každého z přijímajících států, včetně přesídlovacích 
zákonů a politiky, postupů a procedur pro výběr uprchlíků, přijímacích opatření a 
služeb poskytovaných v souvislosti s přesídlením státem. 

 
 
 
 
 

1 
http://www.unhcr.org/51e3eabf9.html 

2 
www.unhcr.org/resettlementhandbook 
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http://www.unhcr.org/resettlementhandbook


Většina přesídlovacích programů po celém světě spoléhá na UNHCR, 
aby doporučil konkrétní uprchlíky podle 
potřeb a priorit identifikovaných jím a jeho 
partnery a aby předal vybrané případy 
jednotlivým státům pro posouzení jejich 
možného přesídlení. Řada přijímajících 
států má rovněž zavedeny mechanismy 
pro výběr osob vhodných k přesídlení bez 
přímého zapojení UNHCR. Výběrový proces 
těchto mechanismů obvykle vychází 

z rodinných či jiných předchozích vazeb v přijímající zemi. Příležitostně mohou 
státy evakuovat osoby vyžadující mezinárodní ochranu přímo z jejich země 
původu, v tomto případě je ovšem nutné poznamenat, že se tak děje nezávisle na 
procesu přesídlování. 

 
Výběr uprchlíků vhodných k přesídlení často probíhá formou osobních pohovorů 
prováděných vládními představiteli přímo v azylových zemích v rámci tzv. 
výběrových misí. Stále více přijímajících zemí vybírá uprchlíky vhodné k přesídlení 
výhradně na základě registračních formulářů pro přesídlení poskytnutých UNHCR, 
což je proces známý jako výběr na základě spisu. V situacích, kdy není možné 
provést osobní pohovor např. z důvodu bezpečnosti nebo jiných překážek, mohou 
přijímající státy uskutečnit pohovor prostřednictvím video konference. 

 
Některé přijímající země, zejména Spojené státy americké, využívají během 
zpracování případů pomoc nestátních neziskových organizací a Mezinárodní 
organizace pro migraci dříve, než jsou předány imigračním pracovníkům k 
posouzení způsobilosti k přesídlení. Dokládá to, nakolik důležitou úlohu hrají 
nestátní neziskové organizace a Mezinárodní organizace pro migraci ve vztahu k 
činnosti terénních kanceláří UNHCR, s nimiž úzce a dlouhodobě spolupracují na 
konkrétních případech jednotlivců i skupin uprchlíků. 
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