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SMART MIGRATION 
SOUTH MORAVIA

⮚vznik aplikace: MENDELU → JMK

⮚význam a cíl: podpora cizinců v 

různých situacích a pomoc s orientací 

v novém prostředí 

⮚základní principy a právní úprava

⮚kontakty na organizace a instituce

⮚zaměření na specifika JMK

⮚dostupné jazyky: angličtina, ukrajinština a 
ruština
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PROSTŘEDÍ APLIKACE

1. tutoriály

2. seznam úkolů

3. adresář se základními kontakty

4. osobní virtuální asistent

Aplikace ke stažení v Google Play
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DALŠÍ KROKY…

⮚užší provázání aplikace na Centrum pro cizince (rezervační 

a registrační systémy, kalendář, news feed, …)

⮚webová aplikace běžící pod webem cizincijmk.cz 

⮚… aplikace pro iOS 



ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY 

V JIHOMORAVSKÉM KRAJE

Financováno z projektu „Adaptačně-integrační kurzy 2022 v Jihomoravském kraji“ ( MV rozhodnutí č. 3/2022 IC NNO), který je 

financován z dotačního programu „Adaptačně-integrační kurzy 2022“ Ministerstva vnitra ČR



CO JE AIK?

➔ Adaptačně-integrační kurzy jsou vzdělávací kurzy, cílem kterých je seznámit 

účastníky s jejich právy a povinnostmi souvisejícími s pobytem na území ČR.

➔ Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců

● většina cizinců ze zemí mimo EU, kterým po 1.1.2021 bylo vydáno ePKP, musi 

absolvovat kurz do 1 roku ode dne nabytí rozhodnutí právní moci

● pokuta až do výše 10.000 Kč



POVINNOST ABSOLVOVAT KURZ

➔ POVINNÉ PRO:

● cizince z tzv. TŘETÍCH ZEMÍ, kterému 

bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k 

DP/TP na území ČR bez podmínky 

předchozího pobytu na území

● PDP z důvodu změny účelu pobytu na 

území po roce 2021

● přechod z dlouhodobého víza  na 

dlouhodobý pobyt

➔ NEJSOU POVINNÉ PRO:

● cizince, kterému bylo povolení k DP/TP 

vydáno před 1.1. 2021 za podmínky, že 

toto povolení bylo  ke dni 1.1. 2021 

platné

● držitelé zaměstnaneckých a modrých 

karet vydaných v rámci vládních 

programů Vysoce kvalifikovaný 

zaměstnanec a Klíčový a vědecký 

personál

● PDP za účelem studia (kód 21, 22, 23 a 

30), ochrany na území, investování

● občany zemí EU/EHP a Švýcarska



DRUHY AIK

VEŘEJNÉ KURZY 
➔ organizované 18 Centry na podporu 

integrace cizinců

➔ CPIC

● zajišťuje prostory a techniku, 

● hradí náklady na lektora a tlumočníka

● cena pro účastníka 1.500 Kč - platí 

přímo na účet MV

➔ přihlašování na kurz pouze přes portál 

FRS.GOV.CZ , podmínka vlastnictví 

ePKP

➔ min 10 účastníků, max 30 osob

NEVEŘEJNÉ KURZY
➔ administrované Centry na podporu 

integrace cizinců

➔ firma

● zajišťuje prostory a techniku

● hradí náklady na lektora a tlumočníka

● cena 800 Kč/osoba - platí firma

hromadně na účet MV

● realizace přímo na pracovišti

➔ registrace firmy a účastníků (podmínka 

vlastnictví ePKP) na FRS.GOV.CZ

➔ maximální počet účastníků 30 osob

AIK jsou dělené na veřejné a neveřejné kurzy

http://frs.gov.cz
http://frs.gov.cz


INFORMACE O KURZU

➔ Obsah:

● pobytové náležitosti

● zaměstnání

● vzdělávání

● zdravotnictví

● sociální zabezpečení

● bydlení apod.

➔ Kurz je veden v českém jazyce a

tlumočen do jednoho z 9 jazyků:

● anglického

● ruského

● ukrajinského

● arabského

● francouzského

● srbského

● mongolského

● španělského

● vietnamského

Lektoři a tlumočníci certifikovaní komisí MV!

➔ Délka: 4 hodiny



POŘÁDÁNÍ FIREMNÍHO KURZU -

PRAKTICKÉ   INFORMACE

1. kontaktujete Centrum s požadavkem na uspořádání AIK 

2. podepíšete čestné prohlášení 

3. zajistíte vhodné prostory (flipchart, dataprojektor a pc, připojení k internetu), 

které Vám musíme schválit (např. na základě fotografie)

4. oboustranná dohoda o plánování a případném termínu AIK 

5. odpovědná osoba za firmu si založí v systému frs.gov.cz účet

VIDEONÁVOD - ZALOŽENÍ UŽIVATELSKÉHO ÚČTU VE FRS.GOV.CZ



6. zašlete informace o Vaší firmě a pracovník Centra jí v systému založí 

7. s Centrem se domluvíte na konkrétním datumu, času a jazyku AIK

8. pracovník Centra založí v systému daný kurz a přiřadí k němu Vaší firmu,   

zároveň zajistí vhodného lektora a tlumočníka, a předá Vám kontakty (lektor 

700 Kč/hod, tlumočník 1.000 Kč/hod - smluvní vztah s Vaší firmou)

9. registrujete účastníky kurzu/nebo se účastníci registrují sami (firma ale 

odpovídá za správnost registrovaných účastníků) do systému frs.gov.cz

VIDEONÁVOD NA REGISTRACI DO SYSTÉMU FRS.GOV.CZ

POŘÁDÁNÍ FIREMNÍHO KURZU -

PRAKTICKÉ   INFORMACE



POŘÁDÁNÍ FIREMNÍHO KURZU -

PRAKTICKÉ   INFORMACE

10. firma předá pracovníkovi Centra seznam účastníků, kteří jsou registrovaní v 

systému frs.gov.cz

11. poté obdržíte pokyny k platbě hromadným platebním příkazem na email (při zadávání 

platby prosím dbejte na správnost variabilního symbolu a částky, součástí je i QR kód 

platby)



PODMINKY ABSOLVOVANÍ 

KURZU

➔ V den konaní kurzu:

● účastníci předloží pracovníkovi Centra ePKP ke kontrole

● účast po celou dobu trvání kurzu - 4 hodiny

● účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu

● pracovník Centra zanese do systému FRS informaci o 

absolvování kurzu



ZRUŠENÍ KURZU

➔ Zrušení kurzu:

● firma písemně oznámí pracovníkům Centra zrušení kurzu nejpozději 7

kalendářních dnů předem

● finanční vypořádání s lektorem a tlumočníkem v případě zrušení kurzu dle

smluvního vztahu

➔ Další informace:

➔ Dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb., nelze vystavit daňový doklad a platbu nelze 

vracet zpět.

➔ Předpokládáme, že celý tento proces zabere zhruba 1 měsíc.



KONTAKTY AIK

Anna Rushynets

koordinátorka AIK

+420 702 143 310

rushynets.anna@jmk.cz

Phuong Leová

informační pracovnice AIK

+420 702 142 669

leova.phuong@jmk.cz

Olha Mandrys

informační pracovnice AIK

+420 722 969 860

mandrys.olha@jmk.cz

Centrum pro cizince JMK

Mezírka 1, 602 00, Brno (6. patro)

aikurzy@jmk.cz

https://www.cizincijmk.cz/"mailto:leova.phuong@kr-jihomoravsky.cz/"
https://www.cizincijmk.cz/"mailto:mandrys.olha@jmk.cz/"


Více informace o službách Centra

Lenka Herčíková

vedoucí Centra pro cizince JMK

hercikova.lenka@jmk.cz

+420 739 324 053

KONTAKTY CENTRA

Smart Migration South Moravia

Adam Stašek

právník, aplikace SM

stasek.adam@jmk.cz

Vedení Centra

Alena Krejčí

vedoucí projektu

krejci.alena@jmk.cz

mailto:svandova.tereza@jmk.cz
https://www.cizincijmk.cz/"mailto:stasek.adam@jmk.cz/"
https://www.cizincijmk.cz/"mailto:krejci.alena@jmk.cz/"


Zdroje

➔ Vítejte v ČR - Adaptačně - Integrační kurzy (vitejtevcr.cz)

➔ Adaptačně-integrační kurzy - Ministerstvo vnitra České republiky 

(mvcr.cz)

https://www.vitejtevcr.cz/cs/
https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx


Děkujeme za pozornost!


