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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 Návrh vyhlášky o provádění adaptačně-integračních kurzů  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem 1. místopředsedy vlády a  ministra 
vnitra dne 7. srpna 2020, s termínem dodání stanovisek do 28. srpna 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

 

BEZ PŘIPOMÍNEK (S AKTIVNÍ REAKCÍ) 

MMR 

MZV 

ČMKOS 

MD 

ASO 

MPO 

AMSP 

MZE 

VÚV 

MK 

MŽP 

MO 
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PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Předsedkyně LRV (RIA) 

Ministerstvo spravedlnosti 

Ministerstvo financí 

Ministerstvo zdravotnictví 

Odbor kompatibility Úřadu vlády 

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Hospodářská komora 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
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PŘIPOMÍNKY (EKLEP) 

Předsedkyně Legislativní rady vlády (RIA)  

 

LRV RIA 

D 1 

Doporučující připomínky k závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA)  

Popis problému 
Doporučujeme doplnit výstupy získané z pilotáže adaptačně-integračních kurzů (projekt 
Vítejte v ČR dotačně podpořený MV) a návazné odborné diskuze o těchto zjištěních (zmíněno 
na s. 11 ZZ RIA). Konkrétně jaký byl zájem o tyto kurzy a jejich návštěvnost, jaká byla 
náročnost realizace kurzů (finanční, personální, časová, prostorová, apod.) a zpětná vazba 
ze strany dotčených aktérů (cizinci, lektoři, organizátoři). Jde o velice cenná zjištění, se 
kterými předkladatel při přípravě návrhu jistě pracoval, měla by proto být uvedena i v ZZ RIA. 

Akceptováno:  

Doplněny údaje do ZZ RIA. 

 

 

LRV RIA 

D 2 

Pro vytvoření základní představy o primárních adresátech regulace doporučujeme uvést data 
o vývoji počtu cizinců, kteří žádají o pobyt na našem území a stručný přehled o integračních 
aktivitách, které jsou jim v současnosti k dispozici. Zdrojem mohou být např. každoroční 
zprávy o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců v ČR. 

Akceptováno:  

Doplněn graf do ZZ RIA 
a údaje o počtu cizinců. 

LRV RIA 

D 3 

Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
Doporučujeme více rozpracovat dopady výsledného řešení na státní rozpočet, samosprávy, 
pro podnikatele a oblast sociální, jejichž hrubé obrysy byly naznačeny ve shrnutí ZZ RIA. U 
dopadů na státní rozpočet přiblížit, s jakým počtem kurzů a účastníků předkladatel pracoval 
při kalkulování výsledné částky. Dále reflektovat samotnou možnost vzniku dopadů pro 
podnikatele v souvislosti s umožněním spolufinancování a spolupořádání kurzů pro 
zaměstnance-cizince a rozšířením pracovních příležitostí pro lektory a překladatele. Obdobně 
u dopadů na samosprávy zvážit vznik např. přínosů ve formě stabilizace či zlepšení stavu 
integrace cizinců v problémovějších regionech. U sociálních dopadů pak více rozvést možné 
přínosy, zdrojem mohou být získaná zpětná vazba z pilotáže kurzů či zahraniční zkušenosti.  

Akceptováno:  

Předpokládaný počet kurzů 
je uveden v rámci 
modelace ceny (1563). 
Dále v rámci ZZ RIA 
doplněny body 3.3, 3.4 
a 3.5. 

LRV RIA 

D 4 

Přezkum účinnosti regulace 
Doporučujeme upřesnit, po jaké době od nabytí účinnosti vyhlášky bude vyhodnocena její 
účinnost a na základě jakých konkrétních indikátorů bude přezkum proveden (např. počet 
účastníků kurzů, finanční a personální náročnost jejich zajišťování, apod.) 

Akceptováno:  

Text doplněn (bod 6, str. 9) 
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Ministerstvo spravedlnosti 
 

MSP 

Z 1 

K § 2  

Předmětné ustanovení zakládá členění adaptačně-integračních kurzů na 
kurzy určené pro veřejnost a kurzy neurčené pro veřejnost. Konstatujeme, že 
zavedení uvedeného členění postrádá zákonné zmocnění, když z návrhu není 
zřejmé, pod kterou z náležitostí vyhlášky, jež § 182 odst. 1 písm. h) zákona o 
pobytu cizinců vymezuje, by měla uvedená úprava náležet. Obsahová náplň 
a časový rozsah obou kurzů by měl být totožný, stejně jako podmínky na 
absolvování kurzů.  

Jak předkladatel uvádí v odůvodnění návrhu vyhlášky, základní rozdíl mezi 
oběma druhy adaptačně-integračních kurzů by měl z organizačního hlediska 
spočívat v tom, že zatímco v případě kurzu určeného pro veřejnost bude jeho 
uskutečnění zajišťovat centrum na podporu integrace cizinců, v případě 
pořádání kurzu neurčeného pro veřejnost bude konání kurzu fakticky 
zajišťovat jiná právnická osoba, přičemž centrum na podporu integrace cizinců 
bude v takovém případě de facto vystupovat jako vrchnostenský orgán 
povolující konání kurzu, dohlížející nad jeho konáním a udílející doklad o 
absolvování kurzu. Uvedenou konstrukci pokládáme za nevhodnou ze dvou 
důvodů.  

Za prvé, z § 155b odst. 1 zákona o pobytu cizinců plyne, že by adaptačně-
integrační kurzy měla realizovat centra na podporu integrace cizinců. Z § 155b 
odst. 2 pak plyne povinnost cizince „absolvovat adaptačně-integrační kurz 
organizovaný centrem na podporu integrace cizinců“. Konstrukci, podle níž 
má kurz fakticky organizovat právnická osoba, přičemž centrum na podporu 
integrace cizinců bude plnit dohledovou funkci vůči této právnické osobě, tak 
lze považovat za odporující § 155b zákona o pobytu cizinců.  

Za druhé, výkon dohledu (s výjimkou umožnění vstupu pracovníkům) ze 
strany centra na podporu integrace cizinců pak nemá oporu ani v návrhu 
vyhlášky a v podstatě vyplývá jen z jejího odůvodnění. Není tak zřejmé, jakým 

Neakceptováno: Z hlediska § 182 jde 
o „požadavky na organizační zajištění 
adaptačně-integračního kurzu“, 
zmocnění tedy existuje. Obsah, 
časový rozsah i podmínky absolvování 
kurzu jsou vždy stejné. 

Centrum nevykonává pouze dohled, 
ale vždy kurz organizuje. Lektor 
a tlumočník musejí být vždy odborně 
způsobilí.  

Možnost, že by se na kurzech podíleli 
i zaměstnavatelé, připouštěli členové 
vlády bezprostředně po schválení 
příslušné novely zákona o pobytu 
cizinců vládou.  

Návrh zákona záměrně odvozuje cenu 
kurzu od nákladů, které vzniknou 
centru. Připouští tak konstrukci, aby se 
ceny pro účastníky kurzů lišily/počítaly 
odchylně. 
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způsobem by mělo být postupováno například v případech, kdy by centrum 
na podporu integrace cizinců zjistilo nedostatky v provádění kurzů, atd.  

Ačkoli nezpochybňujeme úmysl předkladatele vyjít vstříc zaměstnavatelům, 
resp. jejich zaměstnancům, členění kurzu na dva modely založené na 
rozdílech v organizaci adaptačně-integračního kurzů považujeme z výše 
uvedených důvodů za nevhodné. Požadujeme proto přepracovat uvedenou 
konstrukci tak, aby se vždy jednalo o jeden druh adaptačně-integračního 
kurzu zajišťovaný centrem na podporu integrace cizinců. 

Tato připomínka je zásadní  

 

 

 

 

D 2 
K § 3 odst. 1 

Z návrhu není zřejmé, z jakého důvodu má být kurz vždy primárně veden 
v českém jazyce, a to i v případech, kdy budou všichni účastníci kurzu hovořit 
právě jedním z jazyků uvedených v § 3 odst. 2 návrhu vyhlášky. 
Doporučujeme uvedené ozřejmit v rámci odůvodnění návrhu vyhlášky. 

 

Neakceptováno: Kurzy budou vedeny 
v českém jazyce primárně z důvodů 
kapacitních - v současné době není 
k dispozici dostatek osob, které by 
zvládly cizí jazyk i výklad. Zároveň 
považujeme za vhodné, aby na kurzu 
zazněla česká terminologie (názvy 
orgánů a právních institutů). Cizinci se 
s českými názvy setkávají i v běžném 
v životě. Za předpokladu, že by kurz 
byl veden v cizím jazyce, byla by 
u některých jazyků zásadně omezena 
možnost ověřit správnost výkladu.  

Z 3 
K § 4 odst. 2  

Shora uvedené ustanovení stanovuje povinnost centra na podporu integrace 
cizinců a právnické osoby umožnit vstup do prostor, kde kurz probíhá, 
pracovníkům Ministerstva vnitra nebo osobám pověřeným Ministerstvem 
vnitra. Právnická osoba má mít rovněž povinnost umožnit vstup do prostor, 
kde kurz probíhá, pracovníkům centra na podporu integrace cizinců. 
Upozorňujeme, že stanovení uvedeného oprávnění Ministerstva vnitra, resp. 

Částečně akceptováno: změněno 
ve vyhlášce - § 4 odst. 2 
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centra na podporu integrace cizinců, postrádá zákonnou oporu, jelikož 
stanovení této povinnosti nelze dovodit ani z § 155a, ani z § 165a zákona o 
pobytu cizinců.  

Požadujeme proto uvedené ustanovení z návrhu bez náhrady vypustit.   

Tato připomínka je zásadní  

 

Z 4 
K § 7 odst. 2 a 3 a § 10 odst. 2  

Uvedená ustanovení zakládají pravomoc Ministerstva vnitra vést seznam 
lektorů a seznam tlumočníků, resp. evidenci cizinců, kteří kurz absolvovali. 
Upozorňujeme, že není zřejmé, na základě kterého zmocnění je uvedená 
pravomoc Ministerstva vnitra založena. Požadujeme proto uvedené buď 
osvětlit, případně daná ustanovení bez náhrady vypustit.   

Tato připomínka je zásadní 

Ve vztahu k § 7 vysvětleno: 
V případě seznamu lektorů 
a tlumočníků (§ 7 odst. 2 a 3) jde 
o zmocnění uvedené v § 182 odst. 1 
písm. i) – „další náležitosti zkoušek pro 
lektory a tlumočníky“. Podle § 155b 
odst. 7 zákona o pobytu cizinců 
ministerstvo zajišťuje tyto zkoušky. 
Údaje o osobách, které tyto zkoušky 
absolvovaly, tak vede „z podstaty věci“. 
Druhá část uvedených ustanovení 
počítá s poskytováním těchto údajů 
centrům. Pro samotnou organizaci 
kurzů integračními centry je nutné, aby 
existoval přehled o lektorech a 
tlumočnících, kteří mají odbornou 
způsobilost. (Tento krok spojený s 
organizací kurzů povede ke zvýšení 
právní jistoty všech aktérů a sníží 
administrativní náročnost na straně 
center i lektorů a tlumočníků.) Jde o 
zmocnění podle § 182 odst. 1 písm. h) 
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„požadavky na organizační zajištění 
kurzu“. 

Ve vztahu k § 10 odst. 2 
akceptováno: Uznáváme, že evidenci 
absolventů kurzu již nelze považovat 
za součást organizace kurzů. 
Ustanovení o evidenci absolventů 
kurzu (§ 10 odst. 2) bylo vypuštěno. 
Podle vládního návrhu novely zákona 
o pobytu cizinců (vláda schválila dne 
21. září 2020) budou údaje vážící se 
k povinnosti cizince kurz absolvovat 
vedeny v systému CIS.  

D 5 
K § 12 odst. 2 

Doporučujeme za slovo „kurz“ vložit slovo „se“ („kurz se sestává…“). 

 

Akceptováno. 

D 6 
K § 16 odst. 2 a 3 

Z doslovné dikce předmětných ustanovení není zcela zřejmé, zda se 
teoretická část zkoušky lektora provádí vždy pouze z jedné oblasti ve smyslu 
§ 11 návrhu vyhlášky, či zda může být účastník zkoušen z různých, případně 
dokonce vícera oblastí. V této souvislosti upozorňujeme, že zatímco dikce § 
16 odst. 2 hovoří v jednotném čísle o oblasti podle § 11, návrh odstavce 3 
písmene a) hovoří o pohovoru „na 1 z témat uvedených v § 11“.  
Doporučujeme uvedené v návrhu vyjasnit.  

Neakceptováno: Teoretická část 
zkoušky lektora probíhá ze všech částí 
témat podle § 11. Praktická část 
zkoušky lektora bude zaměřena pouze 
na jedno téma podle § 11.  
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Ministerstvo financí 
 

MF 

D 1 

K návrhu vyhlášky 
 
Obecně 
Doporučujeme upustit od členění vyhlášky na části – u předpisu obsahujícího 
22 paragrafů to považujeme za zbytečné. 
 

Neakceptováno:  

Souhlasíme, že toto členění není 
nutné, ale nedomníváme se, že by 
působilo rušivě. 

MF 

D 2 

K § 1 písm. a) 
Doporučujeme legislativní zkratku pro centrum na podporu integrace cizinců 
uvést s velkým písmenem. 
 

Neakceptováno. Legislativní pravidla 
vlády nevyžadují velké písmeno. 
V návrhu se slovo „centrum“ v jiném 
významu neužívá, proto nedojde 
k záměně. Navíc nejde o název 
konkrétní organizace. Center je více. 

MF 

D 3 

K § 4 odst. 2 
Doporučujeme v odůvodnění tohoto ustanovení blíže osvětlit důvody, pro 
které je kurz uzavřený a povinnosti umožnit vstup do prostor, kde kurz probíhá 
vyjmenovaným osobám. 
 

Vypořádáno jinak:  

Změněno ve vyhlášce - § 4 odst. 2.  

MF 

D 4 

K § 5 odst. 3 
Půjde v případě žádosti o souhlas s vyšším, popř. nižším počtem cizinců o 
žádost v režimu správního řádu? Doporučujeme vyjasnit v odůvodnění. 
 

Akceptováno:  Změněno ve vyhlášce 
- § 5 odst. 3 a zapracováno 
v odůvodnění. Nepůjde o žádost 
v režimu správního řádu. 
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MF 

D 5 

K § 9 
Toto ustanovení stanovuje podmínky placení úhrady za účast na kurzu. 
Navrhuje se platbu provádět ještě před přihlášením na daný kurz. Domníváme 
se, že by bylo vhodnější úhradu provádět až po podání přihlášky a poté ve 
stanovené lhůtě např. dvou pracovních dnů uhradit příslušnou platbu. V této 
souvislosti by pak bylo třeba provést i úpravu v § 2. Pokud zůstane zachován 
navrhovaný model, doporučujeme odůvodnění doplnit o důvody volby této 
varianty a vyjasnit řešení situace, kdy cizinec částku uhradí, ale centrum 
nebude schopno mu v dohledné době zajistit účast na kurzu (nepovažujeme 
za zcela vhodné, aby v takovém případě cizinec zálohoval stát). 
 

Částečně akceptováno: Ponechán 
původně navrhovaný model a rozšířen 
popis k § 9 v rámci odůvodnění.  

MF 

D 6 

K § 16 odst. 2 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo pro potřeby návrhu stanovit pozitivní 
vymezení pomůcek, tzn. „….vypracovává test samostatně pouze za použití 
pomůcek stanovených komisí jako přípustné“. 

Akceptováno. 

MF 

D 7 

K § 16 odst. 4 
Ve větě druhé doporučujeme vypustit slova „uvedené ve větě první“. Akceptováno. 

MF 

D 8 

K § 16 odst. 5  
Toto ustanovení je podle našeho názoru svým charakterem ustanovením 
přechodným. Doporučujeme ho proto přesunout do samostatného paragrafu 
až na závěr vyhlášky (před § 22).  Obdobná připomínka platí i k § 19 odst. 4 
– zkouška tlumočníka.  
 

Akceptováno: Přesunuto do nového 
§ 22. Provedeny formulační úpravy. 

MF 

D 9 

K § 16 odst. 6 
Doporučujeme v odůvodnění uvést, proč je neúspěch v jedné části zkoušky 
důvodem pro opakování i té části zkoušky, kterou účastník úspěšně 
absolvoval. Případně doporučujeme zvážit úpravu, která by do určité lhůty 
umožňovala opakování jen té část zkoušky, ve které byl účastník neúspěšný. 

Neakceptováno: Opakovat obě části 
zkoušky, především vzhledem 
k možné aktualizaci podkladů 
a častým novelizacím, se považuje 
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 za opodstatněné, protože přednášející 
musí mít znalosti a současně je musí 
umět vhodnou formou sdělit. 

MF 

D 10 

K § 19 odst. 3 
Úspěšnost při zkoušce by se měla odvíjet od správnosti tlumočení na 
zkoušce, nikoliv od pocitu komise, zda bude tlumočník v budoucnu tlumočit 
správně. 

Akceptováno: Posuzována bude 
úroveň tlumočnického výkonu 
předvedeného při zkoušce. 

MF 

D 11 

K § 21 
Doporučujeme tento paragraf více rozpracovat, upravit např. způsob 
jmenování členů komisí, upravit činnost jednotlivých komisí např. způsob 
jejich hlasování, doplnit, že předseda komise řídí její činnost, že zkušební 
komise zodpovídá za zákonný průběh zkoušky, zkušební komise rozhodují 
většinou hlasů svých členů. 
 

Neakceptováno: 

Potřebná pravidla již návrh obsahuje: 

Komise jsou jmenovány ministerstvem 
(§ 16 odst. 1 a § 19 odst. 1). 

Kdy je nutný souhlas většiny 
přítomných členů. (§ 16 odst. 4, § 19 
odst. 3 a § 22). 

MF 

D 12 

K příloze č. 1 a 2 vyhlášky 
Doporučujeme doplnit do podpisové doložky, že se jedná o podpis předsedy 
zkušební komise.  

Akceptováno. 

MF 

D 13 

K důvodové zprávě – bod 5) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
navrhované právní úpravy- Dopady na státní rozpočet 
 
Je třeba podrobněji vysvětlit větu: „Náklady na realizaci adaptačně-
integračních kurzů, které centrům na podporu integrace cizinců vzniknou, 
budou kompenzovány v rámci dotací a převodů.“. Z návrhu není jasné, o jaké 
převody by se mělo jednat. Předpokládáme, že platby za kurzy budou 
přijímány na příjmový účet státního rozpočtu zřízený pro Ministerstvo vnitra.  

Akceptováno - vysvětleno: Platby 
kurzů budou vždy pouze na účet 
spravovaný Ministerstvem vnitra. 
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Ministerstvo zdravotnictví 
 

MZdr 
K návrhu – § 11 odst. 1 písm. d) 

Požadujeme změnit slovní spojení „poskytování zdravotní péče“ na 

„poskytování zdravotních služeb“. Tedy slova „systému poskytování 

zdravotní péče cizincům“ nahradit slovy „systému poskytování 

zdravotních služeb cizincům“, a to z důvodu přizpůsobení terminologie 

současné platné legislativě ve zdravotnictví. Pojem „zdravotní služby“ je 

pojmem širším než „zdravotní péče“.  

Tato připomínka je podstatné povahy. 

Akceptováno. 

 
 

Odbor kompatibility Úřadu vlády 

 

KOM 

Slučitelnost 

Po stránce formální: 

Předkladatel s níže uvedenými výhradami splnil formální náležitosti týkající 
se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při 
plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii, v platném znění. 

Ve světle judikatury Soudního dvora týkající se výkladu čl. 7 odst. 2 směrnice 
2003/86/ES (viz rozsudek Soudního dvora ve věci C-153/14 K a A.) 
postrádáme v odůvodnění zhodnocení návrhu z hlediska toho, zda 
provádění  adaptačně-integračních kurzů v intencích navrhované vyhlášky 
(včetně stanovené výše úhrady za účast cizince na adaptačně-integračním 

Vztah k těmto právním předpisům 
EU a k citované judikatuře SDEU byl 
doplněn do odůvodnění. 

 

K rozsudku ve věci C-153/14 K a A. 

Absolvování A-I kurzu není podmínkou 
vstupu na území ČR, ani povolení 
pobytu na území ČR! Cizinci, který A-I 
kurz neabsolvuje, nehrozí z tohoto 
důvodu zrušení jeho pobytového 
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kurzu) není s to znemožnit nebo nepřiměřeně ztížit výkon práva na sloučení 
rodiny (tj. zda vyhláškou navrhovaný systém nebrání objektivně tomu, aby 
dotčené osoby mohly včas absolvovat příslušný kurz, resp. není vyžadována 
příliš vysoká částka nákladů spojených s kurzem). 

Dále, v případě stanovení požadavků na odbornou způsobilost pro určitou 
činnost plyne pro členské státy z čl. 45 a 49 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, jakož i ze směrnice 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací, 
povinnost umožnit posouzení, zda znalosti a schopnosti stvrzované 
zahraničním dokladem o kvalifikaci, který osoba, na které se použijí shora 
uvedené předpisy, získala s cílem vykonávat uvedenou činnost v jiném 
členském státě, odpovídají znalostem a kvalifikacím vyžadovaným 
vnitrostátními předpisy (a v případě pouze částečné rovnocennosti posoudit, 
zda chybějící znalosti případně žadatel nezískal během praxe nebo v rámci 
studia ve státě, ve kterém žádá o uznání kvalifikace) a v případě 
rovnocennosti umožnit uznání zahraniční kvalifikace (srov. C-340/89 
Vlassopoulou). Je-li postupováno podle směrnice, je navíc v případě 
podstatných rozdílů přípustné pouze vyrovnávací opatření – zkouška 
způsobilosti resp. adaptační období. V této souvislosti v odůvodnění návrhu 
postrádáme vyjádření předkladatele v tom smyslu, že odbornou způsobilost 
lektora resp. tlumočníka (viz část třetí  návrhu) lze získat i na základě 
rozhodnutí o uznání podle zákona č. 18/2004 Sb. 

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 

Návrhu se dotýkají následující předpisy EU: 

 čl. 7 odst. 2 směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na 
sloučení rodiny, a  

oprávnění. Nejde tak o integrační 
opatření, které by přímo bránilo 
„sloučení rodiny“. 

Absolvování kurzu v navržené podobě 
nevyžaduje předchozí přípravu cizince 
– např. studium reálií. Nutná není ani 
příprava jazyková, neboť obsah kurzu 
je tlumočen. 

Náklady spojené s účastí cizince na 
kurzu (1 500 Kč) považujeme za 
přiměřené. Jejich výše byla stanovena 
v souladu se zákonnými kritérii a odvíjí 
se od nákladů vynaložených k jejich 
uspořádání při respektování zásady, 
že počet účastníků kurzu by neměl 
negativně ovlivňovat kvalitu předávání 
informací jeho účastníkům. Cena 
kurzu dále nijak nevybočuje z cen 
vzdělávacích akcí obdobného 
rozsahu, které jsou navíc tlumočeny. 

Závěr: Zavedení povinnosti 
absolvovat A-I kurz v podobě 
upřesněné návrhem této vyhlášky 
neznemožňuje, ani nepřiměřeně 
neztěžují výkon práva na sloučení 
rodiny. 

 

K uznávání odborné kvalifikace 
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 čl. 5 odst. 2 a čl. 15 odst. 3 směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 
25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, 
kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty.  

Relevantní je v této souvislosti i případ C-153/14 K a A. před Soudním dvorem, 
který se týkal výkladu čl. 7 odst. 2 směrnice 2003/86/ES.  

V širším kontextu s návrhem souvisejí čl. 45 a 49 Smlouvy o fungování 
Evropské unie a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
6. července 2005 o uznávání odborných kvalifikací. 

 
Připomínky a případné návrhy změn: 

K vlastnímu textu návrhu neuplatňujeme žádné připomínky z hlediska jeho 
slučitelnosti s právem EU. 

 

Závěr: 

Návrh je s právem EU plně slučitelný.  

Nedostatky v odůvodnění návrhu je nutno napravit. 

Nepopíráme volný pohyb pracovníků, 
ani svobodu usazování. 

K přístupu ke zkoušce 
lektora/tlumočníka není nutné 
prokázat předchozí odbornost. 
Nevyžaduje se ani předchozí praxe. 

Nezpochybňujeme, že by i pro otázku 
uznání případné srovnatelnosti 
nemohla platit pravidla předpokládaná 
právem EU. V praxi však pochybujeme 
o tom, že v jiných členských státech 
může být vydán doklad o odbornosti 
srovnatelné k výkonu lektora nebo 
tlumočníka těchto kurzů. Kurz je 
zaměřen na znalosti českého práva a 
českých reálií, obdobné znalosti 
vycházející z reálií jiného členského 
státu nejsou v této souvislosti 
využitelné. 

KOM 

D  

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K § 13 a § 16 návrhu: 

Sousloví „úspěšně absolvuje“ považujeme v §13 s ohledem na skutečnost, že 
cizinec neskládá v rámci kurzu žádnou zkoušku, ani neplní žádné jiné zadané 
úkoly, za nepřiléhavé. Podle našeho názoru postačí slovo „absolvuje“. 

Akceptováno: Zohledněno v návrhu 
vyhlášky i v jejích přílohách. 
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V § 16 a v § 19 doporučujeme nahradit sousloví „úspěšně absolvuje“ resp. 
sousloví „absolvoval úspěšně“ slovem „složí“ resp. slovem „složil“, která 
považujeme za vhodnější. Sousloví „úspěšně neabsolvuje“ v § 16 odst. 6 pak 
doporučujeme nahradit slovem „nesloží“. 

 

 

Zmocněnkyně vlády pro lidská práva 

 

Zmocněnkyně 

Z 1 

K celkovému pojetí obsahu adaptačně-integračních kurzů (především 
§ 11, Obsahová náplň kurzu) 

Hlavním cílem adaptačně-integračních kurzů a zároveň důvodem jejich 
zřízení a povinnosti je absolvovat je podpora úspěšné integrace cizinců do 
české společnosti. Kurzy mají této integraci napomoci tím, že cizincům 
poskytnou soubor informací o pobytových podmínkách na území České 
republiky a o základních hodnotách české společnosti. I při precizní přípravě 
celého kurzu se stále jedná o velké množství informací, na něž je vyčleněna 
časová dotace čtyř hodin; tato však bude ještě zkrácena prodlevami 
způsobenými tlumočením do cizího jazyka daného kurzu. 
Považuji proto za vhodné a důležité, aby všechny informace na kurzu řešené 
(případně též informace doplňující) byly účastníkům-cizincům předány též 
v písemné podobě, a to buď ve formě, která byla užita během adaptačně-
integračních kurzů (např. prezentace), či souhrnně např. ve formě skript. 
Tímto se posílí pravděpodobnost, že si účastníci-cizinci z kurzu odnesou vše, 
co předkladatel předpokládá. Písemně předané materiály by bylo též podle 
mého názoru vhodné konzultovat se subjekty s cizinci pracujícími, především 
s neziskovými organizacemi. 
Navrhuji proto do § 11 zařadit též závazek poskytnout informace na 
kurzu přednesené, případně informace doplňkové, účastníkům-
cizincům též v písemné podobě. 

Akceptováno - vysvětleno: Účastníci 
adaptačně-integračních kurzů budou 
mít k dispozici informační materiál 
online na internetovém odkazu. Tento 
přístup jako jediný zaručuje průběžnou 
aktualizaci informací. Tvorba tištěného 
informačního materiálu by způsobila 
mimo jiné zvýšení ceny kurzů a 
zvyšovala by riziko omylu na základě 
postupu dle již neaktuálních informací. 

V rámci kurzů budou uváděny 
informace nejen týkající se otázek 
pobytu, ale také budou cizinci 
informování o České republice 
obecně. Odstavec 3 není možné 
z návrhu vypustit, neboť podle zákona 
mají kurzy pojednávat i o místních 
poměrech a kulturních zvyklostech 
(§ 155b odst. 1). 
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Vzhledem k omezenému množství času by se adaptačně-integrační kurzy 
měly podle mého názoru soustředit na informace, které jsou pro nově příchozí 
cizince stěžejní, a jejichž neznalost může komplikovat první měsíce života na 
území České republiky. Ačkoli je žádoucí seznámit účastníky-cizince 
s českou kulturou a hodnotami a tradicemi České republiky, považuji za 
vhodné zaměřit se především na otázky pobytu, zaměstnání, zdravotní péče, 
bydlení a vzdělávání, a vedle toho na otázky základních hodnot České 
republiky. Na obsah kurzu by se tedy podle mého názoru mělo nahlížet 
optikou seznámení účastníků-cizinců především s těmi informacemi, které 
budou na počátku života na našem území nezbytně potřebovat. 
Na základě tohoto navrhuji vypustit § 11 odst. 3 a více se zaměřit na 
otázky pokryté odstavci 1 a 2. 
Zároveň považuji za vhodné doplnit § 11 odst. 4, který stanoví, že v rámci 
kurzu obdrží účastník odkaz na informace o organizacích a institucích 
poskytujících cizincům bezplatné poradenství a další aktuální informace 
v jazyce, do kterého je obsah kurzu tlumočen. Způsob a forma předání tohoto 
odkazu na informace není ve vyhlášce specifikován. Vzhledem k významu 
těchto informací jsem toho názoru, že i tyto informace by měl účastník-cizinec 
obdržet též písemně a v jemu srozumitelné formě (i z důvodu možného 
omezeného přístupu k internetu účastníků-cizinců).  
Tato připomínka je zásadní. 

Na konci elektronické publikace jsou 
uvedeny potřebné kontakty např. na 
nevládní neziskové organizace, 
integrační centra a pracoviště MV.  

 

 

 

 

Zmocněnkyně 

Z 2 

K § 8, Výše úhrady za účast cizince na kurzu 

Dnes probíhající adaptačně-integrační kurzy Vítejte v České republice!, 
fungující na principu dobrovolnosti, jsou účastníkům-cizincům poskytovány 
zdarma. Tímto se stávají cizincům výrazně přístupnější, především právě 
v prvních měsících pobytu cizinců na našem území, kdy se tito potýkají 
s množstvím jiných povinných výdajů souvisejících s usídlováním.  
Vyhláška počítá se zpoplatněním těchto kurzů, které navíc bude ve srovnání 
s mnohými evropskými zeměmi poměrně vysoké. Podle návrhu vyhlášky 
vychází hodina kurzu na 375 Kč, zatímco např. v sousedním Německu 
vychází poplatek za hodinu kurzu na 52 Kč, v Belgii jde o 27 Kč za hodinu 

Neakceptováno: Ze zákona o pobytu 
cizinců jednoznačně vyplývá, že 
náklady spojené s účastí na kurzu 
nese cizinec. Cena kurzů se musí 
odvíjet od nákladů, které vzniknou 
centru. Vyhláška toto nemůže změnit a 
je nutné nastavit odpovídající cenu, 
která vychází z výpočtů.    
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kurzu, atd.. V těchto zemích stát na realizaci kurzů přispívá a finanční zátěž 
pro účastníky-cizince je tímto snížena, případně je zde možnost odpuštění 
platby za kurz.  
Vzhledem k významu obsahu adaptačně-integračních kurzů pro život 
v České republice v kombinaci s povinností tyto kurzy absolvovat navrhuji 
doplnit do vyhlášky možnost odpuštění úhrady za účast cizince na kurzu 
v případech hodných zvláštního zřetele. Jsem toho názoru, že mezi cizinci, 
pro něž bude účast na kurzu povinná, se mohou nacházet tací, pro které bude 
jejich absolvování časovou a též i finanční zátěží, a tyto případy by vyhláška 
měla brát v potaz. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

 

Zmocněnkyně 

Z 3 

K § 9, Placení úhrady a potvrzení o platbě 

Jsem toho názoru, že úprava adaptačně-integračních kurzů by měla 
reflektovat fakt, že mnozí účastníci-cizinci nemusí mít v době, kdy chtějí kurz 
absolvovat, zřízen účet v bance či vlastnit platební kartu. Úprava by proto 
měla obsahovat alternativy k platbě online, např. platbu složenkou či 
umožnění platby v hotovosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno - vysvětleno: Platbu 
úhrady za svoji účast na kurzu 
určeném pro veřejnost provádí cizinec 
ve prospěch účtu určeného 
ministerstvem před vyhlášením na 
kurz. Platba nemusí být nutně 
prováděna online převodem a lze ji 
zaslat i poštovní poukázkou. 

Zmocněnkyně 

D 1 

K § 14, Povinné náležitosti dokladu o absolvování kurzu 

Paragraf vypočítává obsahové náležitosti dokladu, který bude účastníkům-
cizincům vydán po absolvování kurzu. Vzhledem k povinnosti adaptačně-
integrační kurzy absolvovat předpokládám, že daný doklad bude pro 
účastníka-cizince důležitým dokumentem, považuji proto za vhodné, aby 
vyhláška upravovala též způsob předání tohoto dokladu účastníkovi (zda jej 
dostane osobně v den absolvování kurzu, zda mu bude následně do 
stanovené doby zaslán, atd.). 

Akceptováno - vysvětleno: Doklad o 
absolvování kurzu má pouze 
symbolickou hodnotu. Informace o 
absolvování kurzu bude převedena 
interním systémem do systému MV. 
Dále se rozešle potvrzující email 
cizincům, že kurz absolvovali. Ostatní 
bude zpracováno v metodice 
upřesňující provádění vyhlášky. 
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Unie zaměstnavatelských svazů ČR 

 

UZS 

Z obecná 

Obecné připomínky 

 
Vítáme, že cílem integračně-adaptačních kurzů je podle vládního návrhu 
včasné zahájení integrace – pomoci cizincům orientovat se v novém 
prostředí, seznámit je s jejich právy i povinnostmi v rámci jejich setrvání v ČR 
i riziky jejich neplnění, s místními poměry a zvyklostmi a se základními 
hodnotami ČR i EU. Tak jak jsou samotné kurzy navrženy, ale zůstává 
otázkou, zda bude účel, pro který byly zřízeny, naplněn. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o čtyřhodinové kurzy, které jsou povinně tlumočené a jejich součástí 
je instruktážní video, je reálný čas věnovaný samotné výuce kratší než 2 
hodiny, je zřejmé, že tématům kurzům je možné se věnovat pouze ve zkratce 
a povrchně. Je proto zásadní, aby cizinci dostávali obsah prezentací a 
předávané informace písemně, spolu s dalšími informacemi, především 
kontakty na integrační centra a NNO v regionu. Bylo by také vhodné, aby 
takové materiály měly zainteresované subjekty možnost připomínkovat. 
 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno - vysvětleno: Účastníci 
adaptačně-integračních kurzů budou 
mít k dispozici informační materiál 
online na internetovém odkazu. Tento 
přístup jako jediný zaručuje průběžnou 
aktualizaci informací. Tvorba tištěného 
informačního materiálu by způsobila 
mimo jiné zvýšení ceny kurzů 
a zvyšovala by riziko omylu na základě 
postupu dle již neaktuálních informací. 

V rámci kurzů budou uváděny 
informace nejen týkající se otázek 
pobytu, ale také budou cizinci 
informování o České republice 
obecně.  

Na konci elektronické publikace jsou 
uvedeny potřebné kontakty např. na 
nevládní neziskové organizace, 
integrační centra a pracoviště MV.  

UZS 

Z 1 

Konkrétní připomínky 
K § 8 - Výše úhrady za účast cizince na kurzu 
Oproti původnímu legislativnímu záměru byly rozhodnutím vlády adaptačně-
integrační kurzy pro cizince zpoplatněny. Hodina veřejného kurzu stojí 
migranty 375 Kč. Zákonná úprava zavádí pro migrantky a migrantky 
povinnost a zároveň na ně přenáší veškeré náklady. Pro srovnání za hodinu 

Neakceptováno: Ze zákona o pobytu 
cizinců jednoznačně vyplývá, že 
náklady spojené s účastí na kurzu 
nese cizinec. Cena kurzů se musí 
odvíjet od nákladů, které vzniknou 
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kurzu v Německu, pokud migrant celý kurz hradí (je možné požádat ze 
sociálních a dalších důvodů o snížení ceny nebo odpuštění úhrady), činí 52 
Kč, v Belgii pak migrant hradí hodinu kurzu ve výši 27 Kč. I v dalších zemích 
stát na realizaci kurzů přispívá a migranti tak hradí pouze část nákladů. V 
důvodové zprávě i zprávě RIA ministerstvo vnitra akcentuje absolvování 
kurzu jako zásadní prvek integrace cizince do společnosti. V takovém případě 
doporučujeme, aby byly kurzy bezplatné a nestaly se tak zátěží pro migranty 
v ČR. V prvním roce po příchodu mají migranti zvýšené náklady na bydlení, 
poplatky za vydání pobytové karty a další náklady související s usídlením. 
Poplatek za kurz je tak další zátěží, a to zejména pro migranty v 
prekarizovaném zaměstnání s nízkou mzdou, na které je pak dle důvodové 
zprávy tento kurz cílen, aby byli dostatečně poučeni o svých právech a 
povinnostech. 
Navrhujeme možnost odpuštění poplatku v případech hodných zvláštního 
zřetele. 
Tato připomínka je zásadní. 

centru. Vyhláška toto nemůže změnit a 
je nutné nastavit odpovídající cenu, 
která vychází z výpočtů.   

 

Připomínkové místo nesouhlasí se 
způsobem vypořádání. Domnívá se, 
že jejím neakceptováním nemůže být 
naplněn sledovaný cíl.  

 

UZS 

Z 2 

Z § 10 bodu (1) vyplývá povinnost center, kontrolovat doklad o zaplacení 
veřejného kurzu, nikoliv registraci účastníka pro daný kurz. S ohledem na § 2 
bod (2), kde je uvedeno, že registraci je možné  provést až po uhrazení platby, 
považujeme tuto povinnost vloženou na centra za nadbytečnou. 

Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno: V § 10 odst. 1 bylo 
původní písmeno a) vypuštěno. 

UZS 

Z 3 

V § 11, bodě (4) navrhujeme za slovo „účastník“ doplnit „písemný podklad 
s odkazy“, tak, aby celá věta zněla: „V rámci kurzu obdrží účastník písemný 
podklad s odkazy na informace o organizacích a institucích poskytujících 
cizincům bezplatné poradenství a další aktuální informace v jazyce, do 
kterého je obsah kurzu tlumočen.“, proto, aby nebyli znevýhodněni ti 
účastníci, kteří mají omezený nebo žádný přístup k internetu. Poskytnutí 
písemných podkladů před přednáškou výrazně zvýší možnosti účastníků 
zorientovat se v prezentovaných tématech a bude jim oporou i po skončení 
kurzu. 

Neakceptováno: Účastníci 
adaptačně-integračních kurzů budou 
mít k dispozici informační materiál 
online na internetovém odkazu. Tento 
přístup jako jediný zaručuje průběžnou 
aktualizaci informací. Tvorba tištěného 
informačního materiálu by způsobila 
mimo jiné zvýšení ceny kurzů 
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Tato připomínka je zásadní. a zvyšovala by riziko omylu na základě 
postupu dle již neaktuálních informací. 

V rámci kurzů budou uváděny 
informace nejen týkající se otázek 
pobytu, ale také budou cizinci 
informování o České republice 
obecně.  

Na konci elektronické publikace jsou 
uvedeny potřebné kontakty např. na 
nevládní neziskové organizace, 
integrační centra a pracoviště MV.  

V případě absence elektronického 
přístupu se klienti mohou obrátit 
například na centra na podporu 
integrace cizinců, která mají 
k dispozici počítače pro klienty.  

 

Připomínkové místo nesouhlasí se 
způsobem vypořádání. Domnívá se, 
že jejím neakceptováním nemůže být 
naplněn sledovaný cíl.  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MŠMT 

D 1 

K § 11 odst. 1 písm. a): Na konec textu předmětného pododstavce žádáme 
o doplnění slov „a s tím souvisejícím doložením znalosti českého jazyka“. 
Součástí kurzu by ve smyslu námi uvedeného doplnění totiž měla být i 
informace o znalosti českého jazyka v případě, že se cizinec rozhodne žádat 
o trvalý pobyt. Znalost českého jazyka je zásadní podmínkou integrace do 
české společnosti. V dané souvislosti pak také pouze upozorňujeme, 
že pokud bude schváleno navýšení úrovně zkoušky z českého jazyka 
pro trvalý pobyt na A2, budou se muset cizinci na zkoušku připravovat delší 
dobu.  

Neakceptováno - vysvětleno: Téma 
obecně zahrnuje i informace o 
zkoušce jako podmínce k udělení 
trvalého pobytu. Nicméně ve vyhlášce 
považujeme za nadbytečné téma 
zdůrazňovat a účastníky čeká zkouška 
nejdříve za 4 roky a během nich 
mohou nastat legislativní změny.  

MŠMT 

D 2 

K § 11 odst. 2: Vzhledem k zemím odkud cizinci do České republiky 
nejčastěji přicházejí, doporučujeme v části kurzu věnované lidským právům 
zdůraznit také práva sexuálních menšin. 

Akceptováno: V rámci kurzu jsou již 
nyní zmíněna práva sexuálních 
menšin.  

MŠMT 

D 3 

K § 11 odst. 3 písm. a): Pro úplnost doporučujeme předmětný pododstavec 
doplnit tak, aby součástí předmětné části kurzu byly i informace o povinném 
předškolním vzdělávání, tedy nejen o povinné školní docházce. 

Akceptováno: Upraven § 11 odst. 3 
písm. a). 

MŠMT 

D 4 

V Odůvodnění je v předposledním odstavci na str. 7 uvedeno, že by obsahem 
kurzu měly být mimo jiné informace, které zahrnují „systém školství v ČR; 
nostrifikace“. Dáváme proto ke zvážení, zda by předmětný pododstavec 
neměl být doplněn o informace vztahující se k celému vzdělávacímu systému 
a nikoli pouze k povinné školní docházce. 

Akceptováno: Upraven text 
odůvodnění.  

MŠMT 

D 5 

Dále doporučujeme v rámci kurzů poskytovat informace o jazykových 
kurzech a možnostech, jak řešit otázku šikany a ostrakizace, která může být 
namířena právě proti nově příchozím dětem do kolektivu, a to zvláště v 
případě, že se nejsou schopni dorozumět česky.  

Akceptováno: V rámci tématu 
vzdělání jsou již v současnosti 
zmíněny témata týkající se jazykových 
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kurzů češtiny a obecně i šikany 
(pomáhající organizace).  

MŠMT 

D 6 

K § 13 odst. 1: Žádáme o doplnění dalšího pododstavce do předmětného 
odstavce, který by obsahoval podmínku pro úspěšné absolvování kurzu. 
Předmětný pododstavec by měl znít: „účastní se závěrečného shrnutí kurzu.“ 

Pokud totiž cizinec získá potvrzení o absolvování kurzu pouze na základě 
prezence, není zaručeno, že bude kurz aktivně vnímat, proto by kurz měl být 
zakončen shrnutím, a to buď formou testu či příp. vyhodnocením 
nejdůležitějších informací tak, aby byla zaručena aktivní účast cizinců po 
celou dobu kurzu. 

Neakceptováno: Kurz by se neměl 
stát potencionální bariérou při jejich 
nesložení. Hlavním cílem je především 
seznámit klienty se spolehlivými zdroji 
informací. Účelem není testování 
znalostí. 

 
 
Hospodářská komora ČR 
 

HK ČR 

Z 

OBECNÉ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY K PŘEDKLÁDANÉMU MATERIÁLU 

Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) jako významný 
zástupce podnikatelů kvituje povinné zvedení adaptačně-integračních kurzů.  
HK ČR souhlasí se zvýšením adaptability a integrace cizinců v ČR. 
 
Nicméně by HK ČR chtěla upozornit na nelogičnost nastavení adaptačně-
integračních kurzů. S ohledem na předpokládaný vysoký počet kurzů 
předkladatel počítá se zapojením právnických osob do jednoho z modelů 
organizace kurzů, protože je patrné, že poptávku po kurzech nebude stát 
schopen pokrýt jen svými Centry na podporu integrace cizinců. Z toho důvodu 
ovšem není zřejmé, proč má v modelu pořádání neveřejného kurzu právnická 
osoba hradit státu 800,- Kč. Při této „delegaci“ musí navíc právnická osoba 
sama nést náklady na zajištění propagace, prostor, lektora a tlumočníka. 
Překladatel by měl zvážit vhodnost této konstrukce. 
 

Akceptováno částečně  
- vysvětleno: Na základě dalších 
připomínek bude moci právnická 
osoba přijímat od cizinců platbu 
maximálně do výše 800 Kč. 

Ministerstvo vnitra otázku, zda bude 
částka za platbu za kurz daňově 
uznatelným výdajem, nemůže vyložit. 
Je nutné řešit s kompetentními orgány. 
Připomínka se netýká přímo vyhlášky 
adaptačně-integračních kurzů.  
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V této souvislosti bychom chtěli rovněž požádat o doplnění – ve spolupráci 
s ministerstvem financí, resp. dalšími resorty – důvodové zprávy o potvrzení 
faktu, že náklad na částku neveřejného kurzu ve výši 800,- Kč bude pro 
zaměstnavatele daňově uznatelným výdajem, a postavení najisto, jak bude 
na tento „příjem“ nahlíženo z pohledu daně z příjmů a povinného veřejného 
pojistného placených zaměstnanými cizinci (srážených těmto zaměstnancům 
ze mzdy).  
Tato připomínka je zásadní. 

 

Hospodářská komora České republiky 
se domnívá, že daňová otázka se 
přímo týká vyhlášky adaptačně-
integračních kurzů. Daňové aspekty 
kurzů by měly být zahrnuty i v RIA, 
neboť se jedná o dopady na 
podnikatelské prostředí. Ani po 
vypořádání není zcela zřejmé, proč má 
v modelu pořádání neveřejného kurzu 
právnická osoba hradit státu 800,- Kč. 
Při této „delegaci“ musí navíc 
právnická osoba sama nést náklady na 
zajištění propagace, prostor, lektora 
a tlumočníka. 

 
 

Svaz průmyslu a dopravy ČR 

 

SPČR 

Z obecné 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

 
Návazně na novelu zákona o pobytu cizinců na území ČR č. 176/2019 Sb., 
která s účinností od 1.1.2021 zavádí v § 155b povinnost většiny cizinců ze 
třetích zemí, kteří v ČR získají dlouhodobý nebo trvalý pobyt, absolvovat tzv. 
adaptačně-integrační kurz, předložil předkladatel do meziresortního 
připomínkového řízení návrh vyhlášky k provedení této povinnosti. SP ČR 
tímto předkládá své připomínky k předloženému návrhu vyhlášky. 
Obecně lze podotknout, že v důsledku snahy o dosažení určité 
srovnatelné úrovně kurzu a jeho podání, hrozí významné snížení 

Neakceptováno: Tematický obsah 
bude jednotný pro všechny adaptačně-
integrační kurzy.  

V rámci kurzu se nepočítá s hlubším 
poradenstvím nebo individuálními 
konzultacemi a nepatří to ani mezi cíle. 
Naopak, jedním z hlavních cílů je 
ukázat, kde je možné potřebu 
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přínosnosti takového kurzu pro cizince a proměna původně jistě dobré 
myšlenky v administrativní a finanční zátěž pro všechny zúčastněné. Cílem 
má být, aby každý cizinec získal určité penzum informací o ČR. Navržené 
nastavení ale v podstatě nepřipouští žádné rozumné přizpůsobení obsahu a 
formy kurzu jeho účastníkům – z jakého kulturního a společenského prostředí 
do ČR přijeli, jaké je jejich vzdělání, ale i pracovní a rodinná situace v ČR. 
Pro cizince z Ruska nebo Srbska bude prostředí ČR jistě bližší než z Filipín 
nebo Mongolska, pro pracovníka přijíždějícího do ČR s celou rodinou budou 
užitečné i informace o povinné školní docházce, podpoře rodin apod., 
zatímco dělník přijíždějící v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec na 
zaměstnaneckou kartu bude tyto informace potřebovat nejspíše případně až 
za několik let, pokud se rozhodne v ČR zůstat a založit/přivézt sem i rodinu.  
Dalším faktorem, který snižuje užitečnost kurzu, je navrhované nastavení, že 
kurz bude lektor přednášet v českém jazyce a pak bude tlumočen do 
některého cizího jazyka. Při navrhované časové dotaci 4 hodiny celkem a 
navrhované šíři informací, hrozí, že si cizinec efektivně během 2 hodin 
vyslechne obrovské množství informací, z nichž si zapamatuje naprosté 
minimum a které mu navíc mnohdy nijak nepomohou s řešením jeho 
konkrétních praktických dotazů a situace. Proto navrhujeme zúžit okruh 
informací, které mají být cizincům v rámci kurzů sděleny, a zejména umožnit 
přizpůsobení obsahu účastníkům. 
V neposlední řadě považujeme za vhodné popř. s ohledem na možné 
opakování některých protipandemických omezení za téměř nezbytné, aby 
bylo umožněno absolvovat kurz rovněž dálkově, buď formou 
videokonference anebo on-line (v tom případě případně včetně krátkého testu 
k ověření skutečnosti, že cizinec kurz skutečně absolvoval). Dálková forma 
kurzu by umožnila absolvování kurzu většímu počtu cizinců, i individuální 
formou, umožnila by realizaci kurzů i v případě zhoršení pandemické či jiné 
podobné situace, a snížila náklady na provádění kurzů. Pokud bude kurz 
dostupný on-line i následně, umožní to cizincům se k informacím i následně 
vracet. Zejména bude-li kurz dobře zpracovaný a užitečný, zvýší se jeho 
informační hodnota pro cizince a minimalizuje pravděpodobnost, že ho 

poradenství řešit bez časového stresu 
a možnosti vzniku chyby v důsledku 
nepochopení celkového kontextu.   

Účastníci adaptačně-integračních 
kurzů budou mít k dispozici informační 
materiál online na internetovém 
odkazu, který zaručuje průběžnou 
aktualizaci informací. V současné 
době se jedná pouze o prezenční 
kurzy, které počítají s osobní účastí 
cizince. Možnost dálkového přístupu je 
při systému založeném na ověření 
prezence v současnosti nevhodná. 

 

Připomínkové místo bere způsob 
vypořádání připomínky na vědomí. 
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cizinec absolvuje pouze formálně, aniž si cokoliv odnesl, a nebude tedy 
naplněn primární účel kurzu.  
Za zásadní i v této souvislosti považujeme také navrhované částky. 
Vzhledem k tomu, že dnes jsou obdobné dobrovolné kurzy nabízeny 
integračními centry zdarma, považujeme navrhované částky (1500 Kč/osobu 
resp. 800 Kč/osobu) za příliš vysoké. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

 

 

 

SPČR 

Z 1 

K § 2 – druhy kurzů 
Žádáme o doplnění dálkové formy kurzů (podrobněji vizte v obecné části 
stanoviska) a reflektovat tuto formu účasti na adaptačně-integračním kurzu 
v dalších ustanoveních (zejména §§ 4, 5, 8, 10, 13). S touto formou kurzů již 
centra na podporu integraci cizinců („centra“) mají zkušenosti (vizte např. 
webináře Integračního centra Praha https://icpraha.com/akce/). 
U kurzů, které budou zajišťovat právnické osoby (zejména zaměstnavatelé) 
pro jimi vybrané skupiny osob, je pravděpodobné, že zvolí kurz s osobní 
účastí cizinců, ale především u menších zaměstnavatelů by tato varianta byla 
jistě velmi vítaná.  
S ohledem na poněkud zavádějící formulaci § 7 odst. 1 návrhu vyhlášky 
(naznačuje, jakoby informace o chystaných kurzech určených pro veřejnost 
měla být povinně dostupná pouze na webových stránkách ministerstva), 
navrhujeme doplnit i povinnost centra inzerovat kurzy pro veřejnost (a kurzy 
pořádané dálkovou formou) min. na jeho webových stránkách popř. dalšími 
vhodnými způsoby.  
V rámci diskusí o této části novely 176/2019 Sb. bylo ze strany předkladatele 
mj. přislíbeno, že nebude představovat zátěž pro zaměstnavatele. 
Požadujeme doplnit povinnost center zajišťovat místa a čas konání kurzů 
určených pro veřejnost vstřícně potřebám a možnostem cizinců, tak aby mohli 
kurz řádně absolvovat ve svém volném čase, a potvrdit tak slova důvodové 
zprávy novely zákona o pobytu cizinců č. 176/2019 Sb. že „kurzy jsou 
pořádány v dostupných místech i ve večerních hodinách a o víkendech“ (str. 
42 ST 203/0).  
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Neakceptováno: V současné době se 
jedná pouze o prezenční kurzy, které 
počítají s osobní účastí cizince.  

Termín konání kurzu bude plně 
v kompetenci center na podporu 
integrace cizinců, které ve spolupráci 
s lektory a tlumočníky stanoví 
příslušné vhodné termíny.  

 

SPČR trvá na své připomínce, aby 
bylo možné adaptačně-integrační 
kurzy absolvovat také on-line 
(a pokud ne hned od 1.1.2021, tedy 
např. v horizontu několika měsíců 
poté) a s tím souvisejícím požadavku 
na nižší cenu alespoň v případě on-line 
kurzu. SPČR v této souvislosti navrhlo 
předkladateli několik způsobů, jak 
ověřovat totožnost cizince – účastníka 
kurzu, a nabídlo součinnost svých 
odborných kapacit. 
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SPČR 

Z (+ D) 2 

K § 3 – jazyk kurzu 
Požadujeme upravit požadavek, aby byl obsah kurzu nejprve přednášen 
v českém jazyce a pak tlumočen do příslušného cizího jazyka tak, že pokud 
lektor dostatečně ovládá daný cizí jazyk, může kurz vést přímo v něm, bez 
nutnosti následného tlumočení/překladu. Jinak se zcela zbytečně vyčerpává 
významná část celkové časové dotace kurzu právě na tlumočení/překlad.  
Tato připomínka je zásadní. 
 
Dále navrhujeme, aby byla doplněna povinnost ministerstva pravidelně 
vyhodnocovat/aktualizovat seznam jazyků, do nichž může být kurz tlumočen, 
v kontextu národnostního složení cizinců se zaevidovaným pobytem v ČR. 
Tato připomínka je doporučující. 

Neakceptováno: Považujeme za 
vhodné, že na kurzu zazní česká 
terminologie (názvy orgánů a právních 
institutů) v originále. Cizinci se 
s českými názvy v životě setkávají a je 
důležité jim předat informaci o tom, že 
český jazyk pro ně bude klíčový i 
nadále. Dále by za předpokladu, že by 
kurz byl veden v cizím jazyce, bylo 
krajně obtížné ověřit, že u některých 
jazyků je výklad veden správně.  

V rámci pravidelné evaluace je možné, 
že dojde k aktualizaci seznamu jazyků 
uvedených ve vyhlášce.  

 

Připomínkové místo bere způsob 
vypořádání připomínky na vědomí. 

SPČR 

D 3 

K § 5 – počet účastníků kurzu 

Vyhláška je příliš neurčitá, pokud jde o podmínky, za kterých 
centrum/ministerstvo bude případně zajišťovat kurz pro počet účastníků do 
10 či naopak přes 30, a to zejména v případě, že jde o kurzy neurčené pro 
veřejnost. 
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno částečně: Změněno ve 
vyhlášce - § 5 odst. 3.  

 

SPČR 

Z 4 

K § 8 – výše úhrady za účast cizince na kurzu 

Navrhovaná výše úhrady je pro cizince již tak zatíženého dalšími náklady 
spojenými s příjezdem do ČR (včetně např. nedávného zvýšení poplatku za 
žádost o zaměstnaneckou kartu) nepřiměřeně vysoká a požadujeme její 
významné snížení např. na 500 Kč. Kdyby se obdobného kurzu cizinec 

Neakceptováno: Na vládní úrovni 
bylo rozhodnuto o tom, že účastníci 
budou hradit náklady spojené s jejich 
účastí na adaptačně-integračním 
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zúčastnil již nyní dobrovolně, bude kurz zdarma (srovnejte 
http://www.vitejtevcr.cz/kurzy/). Plní-li svou účastí na kurzu zákonnou 
povinnost, tím spíše by cena kurzu měla být významně nižší než je 
navrhováno, pokud už ne zdarma.  
Také částka 800 Kč/osobu v případě účasti cizince na kurzu neurčeném pro 
veřejnost je příliš vysoká, nejen z důvodu uvedeného výše, ale také proto, že 
kurz organizačně zajišťuje (zajišťuje prostory, lektora i tlumočníka) právnická 
osoba a nese veškeré náklady s tím spojené, centrum v podstatě pouze 
potvrdí, že jsou prostory vyhovující, a zúčastněným cizincům vystaví 
potvrzení o absolvování kurzu.  
V neposlední řadě je potřeba cenu kurzu nastavit pro i dálkové kurzy, které 
požadujeme zavést.  
Tyto připomínky jsou zásadní.  

kurzu paušální částkou pokrývající 
náklady, které centrům na podporu 
integrace cizinců vzniknou. Cena byla 
stanovena dle přiloženého výpočtu, 
který nebyl rozporován.  

V současné době se jedná pouze o 
prezenční kurzy, které počítají 
s osobní účastí cizince. Možnost 
dálkového přístupu je při systému 
založeném na ověření prezence 
v současnosti nevhodná. 

 

Připomínkové místo bere způsob 
vypořádání připomínky na vědomí. 

SPČR 

Z 5 

K § 11 – obsahová náplň kurzu 

Jak uvedeno výše, požadujeme, aby byl rozsah kurzu zúžen resp. bylo 
umožněno větší přizpůsobení obsahu účastníkům konkrétního kurzu. 
Důvodová zpráva k novele zákona o pobytu cizinců č. 176/2019 Sb. 
v souvislosti se zavedením povinnosti adaptačně-integračních kurzů uváděla, 
že „Kurz sestává z komplexu přednášek lektorů, brožurou s detailními 
informacemi a adresářem kontaktů na organizace a instituce a také videa 
Vítejte v ČR“ (str. 42 ST 203/0). Navrhujeme proto do odst. 4 doplnit také 
zmiňovanou brožuru, nejen odkaz – ne všichni cizinci mají běžně přístup 
k internetu. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Neakceptováno: Účastníci 
adaptačně-integračních kurzů budou 
mít k dispozici informační materiál 
online na internetovém odkazu, který 
zaručuje průběžnou aktualizaci 
informací. Například v centrech na 
podporu integrace cizinců mají cizinci 
možnost využít bezplatně přístup 
k internetu.  

Tvorba tištěného informačního 
materiálu by způsobila mimo jiné 
zvýšení ceny kurzů a zvyšovala by 
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riziko omylu na základě postupu dle již 
neaktuálních informací. 

 

Připomínkové místo bere způsob 
vypořádání připomínky na vědomí. 

SPČR 

Z 6 

K § 18 – odborná způsobilost tlumočníka, §21 – zkušební komise 
Požadujeme doplnit, že za dostatečně kvalifikovaného a způsobilého zápisu 

do seznamu tlumočníků adaptačně-integračních kurzů se považuje tlumočník 

zapsaný do seznamu znalců a tlumočníků vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti. Tlumočnické zkoušky požadujeme za dostatečně náročné. 

Současně by pro zajištění dostatečné úrovně zkoušek tlumočníků pouze pro 

adaptačně-integrační kurzy na MV měl být členem zkušební komise alespoň 

1 profesionální tlumočník, tj. zapsaný v seznamu znalců a tlumočníků 

vedeném Ministerstvem spravedlnosti.  

Tyto připomínky jsou zásadní. 

Neakceptováno: V případě 
adaptačně-integračních kurzů se 
jedná o specifická témata. 

 

 

Připomínkové místo bere způsob 
vypořádání připomínky na vědomí. 
Specializované zkoušky, které by 
skládali, i tito (tzv. soudní) tlumočníci 
považuje za kontraproduktivní. Může 
tím dojít k omezení počtu a tím pádem 
i dostupnosti tlumočníků.   
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Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

MPSV 

obecná 1 

Obecně 
1. Domníváme se, že v zájmu zajištění co nejširší informovanosti by měly být 
materiály, o které se budou kurzy opírat, veřejně dostupné (vč. jejich 
jazykových mutací) na internetových stránkách MV. To by přispělo k lepší 
informovanosti jak cizinců, na které povinnost absolvovat kurz nedopadá, tak 
i samotných účastníků kurzu (neboť se budou moci k materiálům opakovaně 
vrátit). 

Akceptováno - vysvětleno: Účastníci 
adaptačně-integračních kurzů budou 
mít k dispozici informační materiál 
online na internetovém odkazu, který 
zaručuje průběžnou aktualizaci 
informací.  

MPSV 

obecná 2 

2. Dáváme ke zvážení, zda by za účelem přípravy na zkoušku lektora nebylo 
vhodné vypracovat informační studijní materiál (či alespoň seznam 
doporučené literatury, právních předpisů), z jehož obsahu by byly následně 
čerpány dotazy v rámci pohovoru.  

Akceptováno - vysvětleno: Zkouška 
lektorů a studijní materiály pro složení 
této zkoušky budou vypracovány 
v rámci vnitřní metodiky.  

MPSV 
K jednotlivým ustanovením 

K § 3 odst. 2 
Z návrhu nevyplývá, za jakých okolností je třeba tlumočení zajistit. 
Navrhované znění svědčí výkladu, že záleží čistě na zvážení pořadatele. Má-
li však kurz splnit svůj účel, pak je nezbytné, aby osoby, které neovládají 
český jazyk na patřičné úrovni, měly reálnou možnost účastnit se takového 
kurzu, jehož obsahu porozumí – alespoň tedy v rozsahu jazyků, jak jsou 
vymezeny v § 3 odst. 2. Ani tak patrně nelze vyloučit, že dojde k situacím, že 
se kurzu účastní cizinci pouze formálně za účelem splnění povinnosti účastnit 
se kurzu, neboť jim jejich jazykové znalosti – ať už českého jazyka, či dalšího 
z jazyků uvedených v § 3 odst. 2 – neumožní porozumět obsahu. Vhodnou 
úpravou však mohou být tyto případy alespoň eliminovány. 

Akceptováno a vysvětleno: 

Obsah kurzu má být tlumočen vždy. 
To vyplývá i z § 3 odst. 1 a 3. 

Text § 3 odst. 2 byl ve smyslu 
připomínky upřesněn. 

Nelze vyloučit, že se na kurz dostaví 
cizinec, který nerozumí žádnému z 10 
jazyků (čeština a 9 cizích jazyků 
uvedených v § 3 odst. 2). Domníváme 
se, že těchto případů bude naprosté 
minimum. Pro tyto případy návrh v § 3 
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odst. 3 připouští ad hoc kurz tlumočený 
do dalšího jazyka 

MPSV 
K § 6 odst. 1 

Domníváme se, že detaily kurzu by měly být ministerstvu oznamovány 
s delším časovým předstihem, než je 5 kalendářních dnů přede dnem konání 
kurzu. Předpokládáme, že účelem ustanovení § 7 odst. 1, které stanoví, že 
ministerstvo zveřejňuje informace o kurzech na svých internetových 
stránkách, je umožnit snadnější vyhledání vhodného kurzu se strany cizinců. 
Z tohoto pohledu se oznámení údajů o kurzu pouhých 5 kalendářních dnů 
předem jeví nedostatečné. Dáváme do úvahy výrazné prodloužení lhůty. 

Dále se domníváme, že internetové stránky Ministerstva vnitra zřejmě nemají 
sloužit k přímému přihlašování do kurzů. Dáváme proto do úvahy, zda by na 
stránkách Ministerstva vnitra neměl být pouze odkaz na stránky jednotlivých 
center, kde budou publikovány příslušné kurzy. Odpadla by tak zbytečná 
administrativa a byla by zajištěna aktuálnost informací. 

Zároveň by podle našeho názoru bylo vhodné upravit otázku vlastního 
přihlášení cizince na kurz. Z navržené úpravy jednoznačně nevyplývá, jakým 
způsobem, resp. jakou formou se cizinec může přihlásit (výslovně není ani 
uvedeno, zda se bude hlásit na kurz u centra. S ohledem na množství osob, 
které se mají kurzu zúčastnit, se jeví jako nanejvýš vhodné zveřejňovat 
harmonogram kurzů ze strany center s dostatečným časovým předstihem. 

Z hlediska praktického fungování by bylo vhodné ze strany center umožnit 
on-line přihlašování a průběžně zveřejňovat obsazenost jednotlivých kurzů, 
aby měl uživatel přehled o tom, do kterých kurzů je možné se přihlásit. 

Akceptováno - vysvětleno: 
V současné době je rozpracován 
elektronický objednávací systém pro 
adaptačně-integrační kurzy. 
Oznámení o konání kurzů MV 
proběhne v rámci interní komunikace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MPSV 
K § 6 odst. 2 písm. b) bod 1 

Toto ustanovení by bylo vhodné uvést do souladu s § 5 odst. 3 podle kterého 
může centrum na základě souhlasu ministerstva zajišťovat kurz i pro nižší 

Akceptováno - vysvětleno: 
Změněno ve vyhlášce - §4 odst. 2. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBUBJ4KDN)



30 
 

nebo vyšší počet účastníků. Oznámení o tom, že centrum hodlá překročit 
nejvyšší možný počet účastníků patrně nelze považovat za žádost o 
odsouhlasení; naopak v případě, že již byl souhlas ministerstva udělen, je pak 
informace o tom, že centrum hodlá překročit nejvyšší možný počet účastníků 
nadbytečná. 

MPSV 
K § 11 

Vzhledem k množství témat obsahové náplně kurzu dáváme ke zvážení 

zvýšení časového dotace kurzu uvedené v § 12 odst. 1 (při zachování výše 

úhrady za účast na kurzu uvedené v § 8). 

Neakceptováno: Zvýšení časové 
dotace by vedlo i ke zvýšení ceny, 
která je již nyní v jiných připomínkách 
uváděna jako limitující. 

MPSV 
K § 11 odst. 1 písm. b) 
Obsahovou náplň kurzu navrhujeme doplnit o téma pracovněprávních vztahů 
a související legislativy. 

Akceptováno:  V rámci tématu 
zaměstnání budou zmíněny 
pracovněprávní vztahy. 

MPSV 

Z 

K § 13 
Ustanovení řeší situace, kdy se cizinec na kurz sice dostaví, ale v jeho 
průběhu dojde ke zhoršení jeho zdravotního stavu nebo k nějaké mimořádné 
události. Postrádáme však řešení případů, kdy cizinec uhradí cenu kurzu, je 
stanoven termín kurzu a cizinec již před tímto termínem např. onemocní, 
bude hospitalizován a pro tyto důvody se nebude moci dostavit na kurz, nebo 
se kurz v daném termínu nebude konat v důsledku mimořádné události (např. 
živelní pohromy, pandemie) a cizinec tak předem uhrazený adaptačně-
integrační kurz z těchto důvodů neabsolvuje. Navrhovaná vyhláška by proto 
měla obsahovat i úpravu podmínek náhradního termínu konání kurzu, a to 
s ohledem na skutečnost, že cizinec uhradil předem cenu kurzu, a navíc je 
mu povinnost absolvování adaptačně-integračního kurzu stanovena § 155b 
zákona o pobytu cizinců na území České republiky. 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno - vysvětleno: Uvedené 
případy budou řešeny a upraveny ve 
vnitřní metodice pro provádění 
adaptačně-integračních kurzů.  
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MPSV 
K § 16 odst. 3 písm. a) 
Není zřejmé, zda téma zvolí komise či účastník zkoušky (či zda bude téma 
vybráno losem apod.), doporučujeme specifikovat. 

Akceptováno: Text byl upřesněn – 
téma určí komise. 

 MPSV souhlasí se způsobem vypořádání všech svých připomínek. 

 
 
 
V Praze dne 5. října 2020    vypracoval Ing. Mgr. Vlastimil Jirouš 
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