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II. 

Odůvodnění 

Obecná část 

Název 

Vyhláška Ministerstva vnitra o provádění adaptačně-integračních kurzů (dále jen „návrh 

vyhlášky“). 

 

1) Nezbytnost navrhované právní úpravy a její hlavní principy 

Problematika integrace cizinců je v současné době vnímána jako zásadní společenské 

téma. Ačkoliv je integrace cizinců součástí vládních materiálů již řadu let, doposud bylo toto 

téma řešeno přednostně vládními koncepcemi. Roku 2009 byl zaveden první povinný prvek 

integrace do české legislativy – zkouška z českého jazyka jako podmínka pro získání některých 

typů trvalého pobytu. Otázka zavedení dalších institucionálních a právních prvků pak byla dále 

diskutována i s ohledem na zkušenosti zemí s delší tradicí imigrace. Aktuální bezpečnostní 

situace a uvědomění si zásadní důležitosti integrace pro prevenci radikalizace, extremismu 

i  sociálního napětí nicméně otázku legislativního ukotvení dalších prvků urychlilo. 

Předpokladem bezproblémové a společnosti prospěšné imigrace je úspěšná integrace. 

Usnesením vlády České republiky č. 26 ze dne 18. ledna 2016 byla schválena Aktualizovaná 

koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu, která podrobněji popisuje cílový stav 

v  oblasti integrace. V rámci ní je zmíněn i návrh zavedení povinnosti absolvovat po příjezdu 

do České republiky adaptačně-integrační kurz. Tato povinnost byla do § 155b zákona 

č. 326/1999 Sb., o  pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, 

zakotvena zákonem č. 176/2019 Sb., a to s účinností od 1. ledna 2021. 

Zákon o pobytu cizinců upravuje pouze základy institutu adaptačně-integračních kurzů. 

Především vymezuje skupinu cizinců, kteří jsou povinni kurz absolvovat, základní parametry 

organizace a provádění těchto kurzů. Odůvodnění potřebnosti kurzů obsahovala již důvodová 

zpráva k vládnímu návrhu zákona (sněmovní tisk č. 203), který byl následně vyhlášen pod 

č. 176/2019 Sb. V souladu s příslušnými zmocněními uvedenými v § 182 odst. 1 písm. h) a i) 
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zákona o pobytu cizinců, náleží bližší úprava organizace a samotného provádění adaptačně-

- integračního kurzu vyhlášce. 

 

Hlavním cílem návrhu vyhlášky tak je: 

a) upravit a vymezit požadavky na organizační zajištění adaptačně-integračního kurzu 

zajišťovaného centry na podporu integrace cizinců, 

b) určit výše úhrad za kurz, 

c) určit časový rozsah a obsah kurzu, 

d) sjednotit podmínky absolvování kurzu, 

e) určit povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu, 

f) stanovit požadavky na odbornou způsobilost lektora kurzu (dále jen „lektor“) a tlumočníka 

kurzu (dále jen „tlumočník“) a  

g) určit obsah, rozsah a způsob provedení zkoušek pro lektory a tlumočníky a vyhodnocení 

zkoušek. 

 

2) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pobytu cizinců a dalšími 

zákony 

 Navrhovaná vyhláška je v souladu se zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na 

území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., k jehož 

provedení je navrhována. Návrh vyhlášky respektuje rozsah zákonného zmocnění uvedený 

v § 182 odst. 1 písm. h) a i). 

Předkládaný návrh je v souladu s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., Ústava České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále zejména s čl. 2 a čl. 4 ústavního zákona č. 23/1991 

Sb., kterým se uvozuje jako ústavní zákon Listina základních práv a svobod (Usnesení 

předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 - č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny 

základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky). Návrh vyhlášky 
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respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy 

Ústavního soudu České republiky. 

 

3) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie 

Návrh je v souladu s právem Evropské unie včetně jeho základních zásad a Charty 

základních práv Evropské unie. 

Návrh nepředstavuje implementaci žádného předpisu Evropské unie. 

 

4) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

V současné právní úpravě je aktuálně pouze jediné integrační opatření, které spočívá 

v požadavku na zkoušku z českého jazyka na úrovni A1 pro žadatele o některé typy trvalého 

pobytu. Toto opatření bylo do právní úpravy vloženo v roce 2009 na základě podrobných 

konzultací. Od roku 2010 je pak průběžně diskutována otázka možného nastavení i některých 

dalších integračních opatření, která by vycházela ze zákonné úpravy a vztahovala by se i na 

nově příchozí cizince, jejichž cílem je následné usazení na území České republiky. 

Problematiky upravené tímto návrhem vyhlášky se dotýkají tohoto právního předpisu: 

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

zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb. 

Zákon o pobytu cizinců zmocnil Ministerstvo vnitra k provedení výše uvedených 

ustanovení zákona. Novela zákona o pobytu cizinců provedená zákonem č. 176/2019 Sb., 

uložila Ministerstvu vnitra stanovit vyhláškou obsahovou náplň, způsob provedení a celkové 

vyhodnocení adaptačně-integračních kurzů. 

V případě, že by nebyla nová prováděcí vyhláška k novelizovanému zákonu o pobytu 

cizinců přijata, Ministerstvo vnitra by v rozporu se zákonem nenaplnilo příslušné zmocnění, 

a tudíž nesplnilo svou povinnost, a nepřizpůsobení podzákonné právní úpravy změnám 

v zákoně o pobytu cizinců by tak vedlo k aplikačním problémům a právní nejistotě.  Ustanovení 

§ 155b vložené do zákona o pobytu cizinců zákonem č. 176/2019 Sb. by bylo bez konkrétních 

podmínek vymezených v prováděcím právním předpise do značné míry neaplikovatelné. 
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5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Dopady na státní rozpočet 

Adaptačně-integrační kurzy (seznámení cizinců s povinnostmi a právy, socio-kulturní 

orientace ve společnosti):  

Náklady na průběžné fungování (organizace, aktualizace metodiky a 9 jazykových 

verzí, školení a certifikace lektorů a tlumočníků, web) se odhadují na cca 8 mil. Kč ročně. 

Náklady nese Ministerstvo vnitra. Dalším nákladem je vytvoření platebního a rezervačního 

systému pro adaptačně-integrační kurzy za cca 1,6 mil. Kč. Náklady nese Ministerstvo vnitra. 

Podle § 155b odst. 6 zákona o pobytu cizinců nebude poplatek za účast cizince na kurzu 

hrazen ze státního rozpočtu, ale bude ho hradit sám cizinec. Úhrada za kurz bude placena na 

účet Ministerstva vnitra, bude tedy příjmem státního rozpočtu.  

Výši úhrady cizince stanoví podle zákonného zmocnění tato vyhláška. Úhradu stanoví 

jako paušální částku, která má být stanovena na základě zákona jako přiměřená nákladům, které 

centru na podporu integrace cizinců vznikly. Výše úhrady je stanovena v závislosti 

na příslušném modelu organizace kurzu na 1 500 nebo 800 Kč (blíže v odůvodnění § 2 a § 8).  

Ministerstvo vnitra pracuje v rámci přípravy spuštění adaptačně-integračních kurzů 

s kvalifikovaným odhadem, že se těchto kurzů v roce 2021 zúčastní 25 tisíc cizinců. Pokud by 

se tento předpoklad naplnil, pohybovaly by se příjmy státního rozpočtu v intervalu od 20 do 

35 mil. Kč, spíše však v horní polovině tohoto intervalu (např. 35 mil. Kč, pokud se 90 % 

účastníků zúčastní kurzu určeného pro veřejnost s cenou 1 500 Kč a pouze 10 % kurzu 

neurčeného pro veřejnost s cenou 800 Kč).  

Příjmy státního rozpočtu z úhrady však nelze vnímat jako čistý zisk státního rozpočtu. 

Náklady na realizaci adaptačně-integračních kurzů, které centrům na podporu integrace cizinců 

vzniknou, budou kompenzovány v rámci dotací a převodů.  

 

6) Dotčené subjekty 

Hlavními dotčenými subjekty, na které bude mít zavedení adaptačně-integračních kurzů 

přímý dopad, jsou:  
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a) cizinci, kterým vznikne povinnost kurz absolvovat – tato skupina subjektů bude dotčena 

nejvíce, neboť jde o subjekty, kterým se novými předpisy ukládají nové povinnosti, 

b) Ministerstvo vnitra jako garant provádění adaptačně-integračních kurzů, 

c) oprávněné subjekty, které budou poskytovat kurzy v jednotlivých regionech – Centra na 

podporu integrace cizinců, 

d)  nestátní neziskové organizace – jde o subjekty, které nejsou právní úpravou dotčeny přímo, 

ale jejichž aktivity jsou s aplikací právní úpravy velmi úzce spojené, a to zejména v  oblasti 

informování cizinců či poskytování sociálního a právního poradenství. 

 

7) Dopady navrhované právní úpravy 

Sociální dopady a dopady na životní prostředí 

Zvýšená informovanost cizinců pomůže preventovat jejich případný pád do oblasti 

sociálního vyloučení. Pouze cizinec dobře obeznámený se zdroji ověřených informací, 

hlavními právy a povinnostmi je schopen se dobře integrovat do společnosti a udržovat svojí 

soběstačnost. Návrh vyhlášky nemá přímý dopad na životní prostředí. 

Zákaz diskriminace a rovnost mužů a žen 

Návrh nemá negativní dopady na postavení mužů a žen, nepřistupuje k žádné – byť 

i  implicitní – diskriminaci na základě pohlaví a také neznevýhodňuje určité skupiny subjektů. 

Kurz bude obsahovat informace o domácím násilí a aktérech zabývajících se pomocí s řešením 

situace. Zároveň bude informovat o zákazu diskriminace a rovnosti žen a mužů. 

Ochrana soukromí a osobních údajů 

Návrh vyhlášky se dotýká problematiky ochrany soukromí pouze v souvislosti se 

zpracováváním osobních údajů v evidencích vedených na základě zákona o pobytu cizinců. 

Zpracovávané osobní údaje jsou nezbytné z hlediska efektivního vedení těchto evidencí 

a vyplývají ze zákona. 
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8) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná úprava nebude mít negativní dopad ve vztahu ke korupčním rizikům. 

 

9) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Rizika nezvládnuté integrace identifikuje Audit národní bezpečnosti, přijatý vládou 

v  listopadu 2016. Uvádí, že nezvládnutá integrace přináší riziko vytváření uzavřených komunit 

cizinců a ohrožuje sociální soudržnost společnosti. Neúspěšná integrace je tedy považována za 

bezpečnostní riziko. Účast na adaptačně-integračním kurzu by měla mimo jiné zvýšit povědomí 

cizince o možnosti integrace a širokém spektru poskytovatelů integračních služeb. 

 

10) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 

Relevantní dopady nové právní úpravy byly v odpovídající míře vyhodnoceny v rámci 

hodnocení dopadů regulace zpracovaného v rámci přípravy novely zákona č. 326/1999 Sb., 

o  pobytu cizinců na území České republiky č. 179/2019 Sb. (součástí sněmovního tisku č. 203). 

Úspěšná integrace cizinců je předpokladem přínosné imigrace. Na to reagují požadavky 

dané novým zákonem, jejichž cílem by mělo být v dlouhodobém horizontu bezproblémové 

soužití všech obyvatel státu. Cílový stav v oblasti integrace podrobněji popisuje Aktualizovaná 

koncepce integrace cizinců - Ve vzájemném respektu. 

 Jedním z cílů politiky integrace cizinců je podporovat bezkonfliktní oboustranně 

přínosné soužití mezi cizinci a většinovou společností, zachování sociální soudržnosti v zemi 

stejně jako zabránění izolaci či sociálnímu vyloučení cizinců a z toho plynoucích konfliktů. 

Základem integrace je zajištění maximální informovanosti cizinců ve všech fázích jejich 

pobytu v České republice. Pro včasné zapojení do společnosti je nezbytné, aby se cizinci 

orientovali v novém prostředí, znali svá práva i povinnosti, seznámili se s místními poměry 

a  zvyklostmi, s hodnotami zdejší společnosti. Integrační opatření směřují k podpoře sociální 

i  ekonomické soběstačnosti cizinců a zvýšení míry jejich samostatnosti. Zvláštní podpora je 

věnována zranitelným skupinám – ženám, dětem a mládeži – 2. generaci migrantů. Mezi 

priority integrační politiky patří zapojení regionální a lokální úrovně do realizace integrační 

politiky, vzájemná spolupráce všech aktérů integrace a posílení informovanosti cizinců. 
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Zaměření integračních opatření a jejich rozsah budou nadále vycházet z potřeb cizinců 

v návaznosti na dobu jejich pobytu. Pokud cizinci setrvávají na území České republiky 

dlouhodobě, jejich úsilí o integraci nelze nadále stavět výhradně na principu dobrovolnosti. 

Navrhovaný systém směřuje k vyšší odpovědnosti cizince za jeho zapojení do společnosti.  

Nový zákon o pobytu cizinců předpokládá, že nadále bude v souvislosti s integračními kurzy 

zaveden prvek limitované a odpovídající povinnosti - absolvování adaptačně-integračních 

kurzů. Vybrané skupiny cizinců budou povinny adaptačně-integrační kurz absolvovat do 1 roku 

ode dne právní moci rozhodnutí o vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo vydání 

povolení k trvalému pobytu. 

Obsahem kurzu jsou s různou intenzitou zejména základní informace o České republice, 

základní aspekty fungování společnosti; práva a povinnosti cizinců, systém školství v ČR; 

nostrifikace; zkoušky z češtiny, zaměstnání cizinců, podnikání, zdravotnictví; zdravotní 

pojištěním, bydlení; změna bydliště, prevence negativních jevů, praktické aspekty soužití 

a  komunikace ve společnosti; řešení každodenních záležitostí, interkulturní kompetence 

(navazuje na film „Vítejte v ČR“), hodnoty společnosti v ČR a EU, lidská práva, kultura 

a  tradice, svátky a oslavy, rovnost žen a mužů, prevence domácího násilí. 

Součástí kurzu je také krátký film „Vítejte v ČR“ podávající základní informace o ČR, 

pravidlech soužití a zvyklostech, informace k podpoření samostatnosti cizinců při vyřizování 

jejich záležitostí v oblasti pobytu a zaměstnanosti (varování před možným zneužití plných mocí 

a riziku plynoucímu z nedodržení daných pravidel) a informační materiály obsahující informace 

přednesené v průběhu kurzu a kontakty na organizace, které mohou cizinci poskytnout radu či 

pomoc (centra na podporu integrace cizinců, nestátní neziskové organizace) a odkazy na 

informace přístupné na internetu. 
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Zvláštní část 

K § 1  

Ustanovení stanoví předmět navrhované vyhlášky, a to v návaznosti na § 182 odst. 1 písm. h) 

a i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých 

zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb., k provedení § 155b odst. 1 a 5 až 7.  

K § 2 

Při projednávání výše uvedené novely zákona o pobytu cizinců (budoucího zákona 

č. 176/2019 Sb.) v červnu roku 2018 se vláda České republiky zabývala otázkou, kdo by měl 

nést náklady spojené s účastí cizince na adaptačně-integračním kurzu. Varianta, že by účast 

cizince na kurzu hradili zaměstnavatelé cizinců, nebyla přijata, neboť jen část cizinců, na které 

dopadá povinnost kurz absolvovat, je v zaměstnaneckém poměru. Dále může jít o studenty, 

podnikatele, nebo např. členy domácnosti pečující o děti. Pro tyto kategorie cizinců chyběl 

vhodný „sponzor“, který by cizincům účast na kurzu hradil. Vláda se proto přiklonila k modelu, 

že úhradu spojenou s účastí cizince na adaptačně-integračním kurzu ponese sám cizinec. 

Členové vlády však současně dodávali, že by bylo vhodné zapojit do financování kurzů také 

zaměstnavatele1. 

Ministerstvo vnitra vnímá skutečnost, že se v praxi mohou objevit subjekty (zejména 

zaměstnavatelé, školy, poradenské společnosti nebo vědecké instituce), které se budou ochotny 

do zajišťování kurzu zapojit. Například tím, že poskytnou své prostory a zajistí lektora a 

tlumočníka (není vyloučeno, že zejména lektor s potřebnou odbornou způsobilostí bude přímo 

jejich zaměstnancem). Na oplátku budou tyto subjekty požadovat, aby jejich zaměstnanci, 

studenti nebo klienti z řad cizinců získali nějaký benefit.  

Tímto benefitem by měla být nižší cena za přístup cizince na kurz. Zákon počítá s tím, že cena 

kurzu bude stanovena vyhláškou Ministerstva vnitra paušálně jako přiměřená nákladům, které 

centru na podporu integrace cizinců (dále jen „centrum“) vznikly. Podle výše popsaného 

modelu by zaměstnavatel nebo jiný subjekt sám zajistil vhodné prostory, lektora i tlumočníka. 

Náklady na straně centra by tak byly výrazně nižší. V souladu se smyslem citovaného 

ustanovení zákona by proto bylo vhodné stanovit pro tyto případy výši úhrady za kurz (cenu 

kurzu) odchylně (jako nižší). Ceny za vstup na kurz by pak byly vyhláškou stanoveny dvě, a to 

                                            
1https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2501899-integracni-kurzy-pro-cizince-maji-byt-povinne-schvalila-

vlada-podporila-i-kvoty-na 
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v závislosti na tom, o jaký model organizace kurzu půjde (ke způsobu stanovení cen 

odkazujeme na odůvodnění § 8).  

Zaměstnavatelé a jiné subjekty, které ponesou část nákladů s organizací kurzu, však nebudou 

mít pravděpodobně zájem na tom, aby benefit spočívající v nižší ceně kurzu získali i cizinci, 

ke kterým nemají žádný vztah. Ministerstvo vnitra ale obecně počítá s koncepcí, že se kterýkoli 

cizinec může hlásit na jakýkoli kurz, který bude centry zajišťován až do naplnění jeho předem 

stanovené kapacity. Obecně nebude hrát roli, zda jde o kurz v místě bydliště cizince. Cizinci 

bude ponechána možnost vybrat si kurz s určitou jazykovou mutací tlumočení. V souladu 

s výše uvedeným a se závěry Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů RIA se proto navrhuje, aby 

v případě kurzů spolufinancovaných jiným subjektem byl tento obecný princip popřen. Vznikla 

by tak nová kategorie levnějších kurzů, které nebudou nabízeny blíže neurčenému 

okruhu cizinců, ale naopak budou určeny pouze pro předem určenou množinu cizincům 

a ostatním cizincům nebudou přístupny. 

Právě rozdíly v možnosti přístupu na konkrétní typ kurzů byly promítnuty i do názvů obou 

modelů organizace kurzu: 

1) Kurzy určené pro veřejnost – obecný model, zajišťuje jen centrum, přístupné všem 

2) Kurzy neurčené pro veřejnost – část nákladů nese i jiný subjekt, určen jen pro určité 

cizince, levnější 

 

V následující tabulce jsou představeny společné i rozdílné rysy obou modelů organizace kurzu. 

A) Společné rysy obou modelů 

Kurz určený pro veřejnost neurčený pro veřejnost 

obsah, délka a podmínky 

absolvování kurzu 

Zcela shodné, neboť jde stále o 1 adaptačně-integrační kurz. 

Zákon nezná 2 druhy kurzů, rozdíly jsou pouze organizační. 

lektoři a tlumočníci Požadavky jsou shodné, vždy musejí být odborně způsobilí. 

kurz zajišťuje a doklad 

o absolvování kurzu vydává 

Konkrétní centrum 
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o konání konkrétního kurzu 

rozhoduje 

Konkrétní centrum  

(v případě kurzu neurčeného pro veřejnost, však pouze 

na základě požadavku právnické osoby, která zajistí 

prostory, lektora a tlumočníka), na realizaci kurzů není 

právní nárok. 

  

B) Rozdílné rysy obou modelů 

Kurz určený pro veřejnost neurčený pro veřejnost 

náklady spojené se 

zajištěním prostor, lektora 

a tlumočníka  

nese centrum  nese jiný subjekt (právnická 

osoba) 

náklady spojené s organizací 

kurzu na straně centra 

jsou vyšší jsou nižší 

úhrada za účast 1 cizince 

na kurzu (§ 8 vyhlášky) 

1 500 Kč 800 Kč 

platbu za účast na kurzu 

státu zasílá 

sám cizinec právnická osoba hromadně 

za všechny cizince účastnící 

se určitého kurzu 

bude účast na kurzu 

nabízena veřejnosti? 

ANO NE 

kurzu se mohou zúčastnit libovolní cizinci, kteří 

uhradili paušální poplatek 

za účast na kurzu 1 500 Kč, 

a to až do naplnění kapacity 

kurzu 

pouze osoby určené 

právnickou osobou, která 

nese část nákladů/prostory, 

lektor a tlumočník 

počet účastníků kurzu (§ 5) 10 (při nižší účasti by 

hrozilo nepokrytí nákladů) 

až 30 

nejvýše 30 
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Praktické fungování organizace kurzů neurčených pro veřejnost lze ilustrovat na následujícím 

příkladu kurzu pro zaměstnance ve strojírenství: 

Strojírenský podnik přijal nové zahraniční zaměstnance. Náplní adaptačně-integračního kurzu 

by rád obohatil svůj blok vstupního vzdělávání pro nové zaměstnance. Současně chce 

poskytnout svým zaměstnancům benefit spočívající v úspoře za platbu tohoto kurzu. Zároveň 

si uvědomuje, že pokud by se jeho zaměstnanci účastnili adaptačně-integračních kurzů 

určených pro veřejnost individuálně, museli by na kurz např. až do krajského města, čímž by 

ztratili 1 den dovolené. Podnik (zaměstnavatel) disponuje zasedací místností. K zajištění 

certifikovaného lektora a tlumočníka osloví centrum. Podnik 20 svých nových zaměstnanců 

doplní ještě 10 zaměstnanci svých smluvních partnerů. Vyhláška totiž nevyžaduje, aby byl mezi 

tímto podnikem a cizincem konkrétní vztah. Právnická osoba (zde strojírenský podnik) pouze 

určí, pro které cizince je tento kurz určen. Cena za účast 1 cizince na kurzu bude činit 800 Kč. 

Právnická osoba zašle na účet určený Ministerstvem vnitra částku odpovídající počtu účastníků 

násobenou 800 Kč. Centrum zajistí kurz v zasedací místnosti. Kurzu se budou moci zúčastnit 

pouze cizinci uvedení na seznamu, který právnická osoba předala centru.  

Nelze vyloučit, že se v praxi objeví právnické osoby, které se budou specializovat 

na spolupořádání adaptačně-integračních kurzů v podobě modelu kurzu neučeného pro 

veřejnost. Ty pak budou jako účastníky kurzu navrhovat i osoby, které k nim nemají bližší 

vztah. Takováto praxe by nebyla v rozporu s návrhem vyhlášky. Je však nutné, aby podmínky, 

za kterých je kurz přednášen, nadále umožňovaly předání příslušných informací cizincům.   

Na tomto místě je nutné připomenout, že je to vždy centrum, které posoudí nabídku/požadavek 

právnické osoby a které následně rozhodne, zda bude kurz neurčený pro veřejnost podle 

požadavku právnické osoby zajišťovat. Právnické osoby nemají právní nárok na to, aby bylo 

jejich požadavku vyhověno. Úlohou centra je pak dohlížet na to, zda kurz proběhl za podmínek 

stanovených zákonem a touto vyhláškou (vhodné prostory, lektor, tlumočník, obsah, délka 

trvání a splnění podmínek pro absolvování kurzu). 

Aby nebyla příliš vysokým počtem účastníků kurzu ohrožena kvalita předávání informací, 

stanoví vyhláška početní limity (podle § 5 nejvíce 30 účastníků), které mohou být prolomeny 

jen se souhlasem Ministerstva vnitra. 
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Jak již bylo uvedeno výše, právnická osoba může požadovat po centru zajištění „kurzu 

neurčeného pro veřejnost“, pouze pokud sama zajistí/uhradí současně prostory, lektora 

a  tlumočníka. Tím však rozhodně není vyloučeno, aby určitý subjekt spolupracoval s centrem 

i jinak a např. mu nabídl k využití své prostory zdarma. Centru tak sice poklesnou náklady, 

nebudou však splněny podmínky pro zorganizování kurzu neurčeného pro veřejnost. Cena 

kurzu bude tedy nadále 1 500 Kč a kurz bude nabízen neomezenému okruhu cizinců. 

Návrh vyhlášky počítá výslovně s tím, že jiným subjektem, který bude usilovat o uspořádání 

kurzu neurčeného pro veřejnost pro své zaměstnance nebo klienty, bude právnická osoba. 

Předkladatel vychází z předpokladu, že zaměstnavateli většiny cizinců jsou obchodní korporace 

nebo jiné typy právnických osob. 

Závěrem je nutné opět zdůraznit, že členění kurzu na dva modely je založeno pouze na rozdílech 

v organizaci adaptačně-integračního kurzu. V obou případech jde však stále o stejný adaptačně-

-integrační kurz. Neliší se obsah kurzu, průběh výuky, ani podmínky jeho absolvování.  Je 

respektováno, že zákon zná pouze 1 podobu adaptačně-integračního kurzu.  

K § 3 

Daný paragraf vymezuje, že adaptačně-integrační kurzy budou přednášeny v českém jazyce 

a  dále tlumočeny do jiných jazyků. Zároveň ustanovení upravuje, do jakých jazyků může být 

obsah kurzu tlumočen. Výběr konkrétních jazyků odpovídá zkušenostem s organizací 

obdobných kurzů na dobrovolné bázi. Jednotlivé adaptačně-integrační kurzy budou tlumočeny 

vždy do jednoho jazyka, který bude zveřejněn hned při vyhlášení kurzu.   

K § 4 

Ustanovení upravuje místo provádění kurzu pro řádný průběh všech adaptačně-- integračních 

kurzů. Dále také umožnění vstupu do prostor, kde se kurz koná, pracovníkům MV. V případě 

provádění kurzu právnickou osobou, bude umožněn vstup do těchto prostor i administrativním 

pracovníkům centra.   

K § 5 

Stanoví minimální a maximální počet účastníků pro veřejné i neveřejné adaptačně-integrační 

kurzy a případné podmínky pro úpravu počtu účastníků. Počet účastníků byl stanoven na 

základě zkušeností získaných z fokusních skupin, které probíhají od roku 2012. Tento počet byl 
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nastaven s ohledem na zachování hodnot a kvality kurzů, při kterých vyškolení lektoři efektivně 

předají cizincům základní informace podstatné pro jejich integraci v ČR.   

K § 6 

Ustanovení vymezuje oznamovací povinnost centra vůči Ministerstvu vnitra ohledně 

jednotlivých adaptačně-integračních kurzů. Ve stanovené lhůtě centrum oznámí datum a čas 

konání konkrétního adaptačně-integračního kurzu a informace o zajištěném kurzu podle § 2 

až 5.  

K § 7 

Toto ustanovení upravuje úlohu Ministerstva vnitra ve spojitosti se zajištěním zveřejňování 

informací o adaptačně-integračních kurzech určených pro veřejnost. Zároveň se stanoví, že 

Ministerstvo vnitra povede seznamy lektorů a tlumočníků adaptačně-integračních kurzů.  

K § 8 

Určuje výši úhrady za účast cizince na adaptačně-integračním kurzu, dle jednotlivého druhu 

kurzu (§ 2). Výpočet ceny je stanoven na základě modelace v přiložené tabulce.  

K § 9 

Stanovuje podmínky placení úhrady vyplývající z § 8 za účast na adaptačně-integračních 

kurzech, a to jak určených pro veřejnost, tak i neurčených pro veřejnost. Adaptačně-integrační 

kurzy určené pro veřejnost budou prováděné pouze centry, kdy úhrada za adaptačně-integrační 

kurz bude hrazena přímo jednotlivcem, který se bude účastnit kurzu. Adaptačně-integrační 

kurzy neurčené pro veřejnost budou realizované i jinými právnickými osobami 

a  administrovány centry. Právnické osoby uhradí administrativní náklady kurzu.  

K § 10 

Stanoví postup při procesu evidence účastníků adaptačně-integračního kurzu před samotným 

zahájením kurzu a po jeho následném absolvování. 

K § 11 

Ustanovení řeší podrobnosti ohledně obsahové náplně adaptačně integračních kurzů. Jedná se 

o nezbytné informace, které musí být poskytnuty cizincům během kurzu. Tematické okruhy 

byly vybrány na základě pilotního odzkoušení adaptačně-integračních kurzů u fokusních 
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skupin, které probíhá od roku 2012. Účastník kurzu mj. dostane také informace o organizacích 

a  institucích poskytujících bezplatné poradenství a další aktuální informace. 

K § 12 

V tomto ustanovení je obsaženo rozvržení a časový rozsah adaptačně-integračních kurzů. Na 

základě zkušeností s organizací obdobných kurzů, které probíhaly od roku 2012 na dobrovolné 

bázi, byl stanoven 4 hodinový časový rozsah adaptačně-integračních kurzů, což zajištuje větší 

flexibilitu a efektivní časový rámec pro udržení pozornosti a předání informací. Zároveň časový 

rozsah adaptačně-integračních kurzů byl upraven vzhledem k předpokládanému množství 

účastníků (cca 25 tisíc účastníků ročně).  

 K § 13 

Ustanovení stanovuje podmínky potřebné k úspěšnému absolvování adaptačně-integračního 

kurzu. Podle § 155b zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky 

a o  změně některých zákonů, zakotvené zákonem č. 176/2019 Sb., není podmíněno úspěšné 

absolvování adaptačně-integračních kurzů žádnou zkouškou a již v návrhu zákona se počítalo 

pouze s variantou splnění povinnosti účastí.   

K § 14 

Ustanovení stanoví povinné náležitosti dokladu o absolvování adaptačně-integračního kurzů.  

K § 15 

Ustanovení odkazuje na odbornou způsobilost lektora adaptačně-integračních kurzů. 

K § 16 

Toto ustanovení upravuje detailně teoretickou i praktickou část zkoušky pro lektora adaptačně-

-integračních kurzů. U teoretické části bude součástí i písemný test skládající se z uzavřených 

testových otázek. Praktická část zahrnuje ústní zkoušku před komisí, která prověří didaktické 

a  prezentační dovednosti účastníka zkoušky.  

K § 17 

Ustanovení vymezuje vydání záznamu o výsledku zkoušky lektora adaptačně-integračních 

kurzů. 
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K § 18 

Vymezuje odbornou způsobilost tlumočníka adaptačně-integračních kurzů. 

K § 19 

Daný paragraf stanovuje detailně průběh ústní zkoušky tlumočníka adaptačně-integračních 

kurzů pro příslušný jazyk. Zkouška se zaměřuje na znalost cizího jazyka, zejména odborné 

terminologie a schopnost souvisle tlumočit výklad lektora adaptačně-integračních kurzů. 

K § 20 

Toto ustanovení stanovuje vydání záznamu o výsledku zkoušky tlumočníka adaptačně-

- integračních kurzů. 

K § 21 

Znění ustanovení § 21 vyhlášky upravuje složení zkušební komise, která vyhodnocuje zkoušky 

lektorů a tlumočníků adaptačně-integračních kurzů. 

K § 22 

Účinnost vyhlášky je stanovena v souladu s účinností § 155b zákona o pobytu cizinců, tedy 

na 1. ledna 2021. 

K příloze č. 1 

Stanovuje vzor Záznamu o výsledku zkoušky lektora adaptačně-integrační kurzů. Záznam bude 

udělen účastníkům, kteří úspěšně absolvují zkoušky podle § 16.  

K příloze č. 2 

Ustanovuje vzor Záznamu o výsledku zkoušky tlumočníka adaptačně-integrační kurzů. Záznam 

bude udělen účastníkům, kteří úspěšně absolvují zkoušky podle § 19.  
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