Často kladené otázky

Od kdy se počítá roční lhůta pro splnění adaptačně – integračních kurzů?
Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se vztahuje na cizince, kterému bylo od
1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu (ve formě biometrické karty, tedy ePKP)
na území České republiky, nebo převzetí povolení o trvalém pobytu bez podmínky
předchozího pobytu na území, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení
k pobytu. Existují výjimky, na které se tato zákonná povinnost nevztahuje.
Podrobnější informace o tom, koho se to přesně týká, naleznete zde: Adaptačně-integrační
kurzy - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Změna účelu a prodloužení dlouhodobého pobytu po 1. 1. 2021?
Pokud občan třetí země, měl před 1. 1. 2021 povolený dlouhodobý pobyt na území ČR, platný
k 1. 1. 2021 a to včetně fikce pobytu, a po 1. 1. 2021 dochází pouze ke změně účelu
dlouhodobého pobytu nebo jeho prodloužení, pak se na něj povinnosti absolvovat adaptačněintegrační kurz nevztahuje.
Pokud občan třetí země získal povolení k dlouhodobému pobytu (ve formě biometrické karty,
tedy ePKP) na území České republiky až po 1. 1. 2021 a vztahuje se na něj některá z výjimek,
povinnost mu může vzniknout v budoucnu při změně účelu dlouhodobého pobytu (např.
z účelu studia na zaměstnaneckou kartu). V takovém případě je nutné povinnost splnit do
jednoho roku od dokončení změny účelu pobytu vydáním povolení k dlouhodobému pobytu
(ve formě biometrické karty, tedy ePKP).
V případě přechodu u držitelů zaměstnaneckých a modrých karet vydaných v rámci vládních
programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký personál na normální
zaměstnaneckou kartu povinnost absolvovat kurz nevzniká – technicky nedochází ke změně
účelu pobytu.

Poučení o povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz při převzetí biometrické
karty (ePKP).
Toto poučení dostává každý občan třetí země od 4. 1. 2021 při převzetí biometrické karty
(ePKP) na pracovišti OAMP. Je však na posouzení samotného cizince, zda pro něj platí tato
zákonná povinnost nebo v budoucnu platit bude (např. při změně účelu pobytu). Nejedná se
tedy v žádném případě o rozhodnutí povinnost absolvovat.
Podrobnější informace o tom, koho se to přesně týká, naleznete zde: Adaptačně-integrační
kurzy - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz).

Přihlašování se na adaptačně-integrační kurz
K přihlášení potřebuje občan třetí země mít vystavenou biometrickou kartu (ePKP) obsahující
číslo ePKP, které je nezbytné pro přihlášení se do systému: https://frs.gov.cz

Povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz pro držitelé zaměstnaneckých a
modrých karet vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec
a Klíčový a vědecký personál a jejich rodinné příslušníky.
Adaptačně-integrační kurzy nemusí absolvovat držitelé zaměstnaneckých a modrých karet
vydaných v rámci vládních programů Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Klíčový a vědecký
personál. Toto se vztahuje pouze na samotné držitele těchto karet.
Rodinní příslušníci držitelů výše uvedených zaměstnaneckých a modrých karet mají
povinnost adaptačně-integrační kurz absolvovat, pokud nesplňují některou z výjimek
(povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz se např. nevztahuje na cizince, který v den
nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k pobytu nedovršil věk 15 let, nebo který
v tento den dovršil věk 61 let).
Více o výjimkách naleznete zde: Adaptačně-integrační kurzy - Ministerstvo vnitra České
republiky (mvcr.cz).

Mohu se na kurz přihlásit, i když nemám povinnost jej absolvovat?
Cizinci ze třetích zemí se mohou na placený kurz hlásit i bez povinnosti ho splnit. Podmínkou
je vlastnictví biometrické karty (ePKP) a složení platby. Pokud kurz po 1. 1. 2021 absolvuje
cizinec ze třetí země, který tuto povinnost nemá a ta mu časem (např. při změně účelu pobytu)
vznikne, bere se povinnost za splněnou.

