
KLUB IMIGRAČNÍCH SPECIALISTŮ (KIS)

CO JE KIS?
Klub pro HR manažery a zaměstnavatele, 
kteří své pracovní kolektivy rozšiřují 
o zaměstnance z ciziny a poskytují jim 
imigrační poradenství.

PRO KOHO JE PROGRAM 
VHODNÝ?
Pro HR specialisty, kteří se chtějí vzdělat 
v oblasti vyřizování pracovních povolení 
a obecně zaměstnávání cizinců nebo pro ty, 
kteří se v oblasti orientují, ale chtějí toto 
porozumění dále rozvíjet a mít na koho se 
obrátit při každodenní práci s cizinci.
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EDUKACE
Pravidelné 
vzdělávání 

v oboru imigrace, 
relokace a integrace 
cizinců v Česku. 
To vše jasně 
a srozumitelně.

KONZULTACE
Odborná pomoc 
a rady ohledně 

specifických případů, 
které ve firmě řešíte. 
Čerpáme jak z právní 
teorie, tak praxe, kterou 
máme zažitou z měst 
napříč ČR.

INTEGRACE
Podpora vašich 
zahraničních 

zaměstnanců 
pomocí praktických 
materiálů, díky 
kterým se tu budou 
cítit jako doma.

KOMUNITA
Sdílení 
zkušeností, know-

how, „zlepšováků“ 
i problémů s ostatními 
HR manažery 
a zaměstnavateli. 
Víc hlav víc ví!

1 2 3 4
KIS MÁ 4 HLAVNÍ CÍLE

Věřím, že ve sdílení informací je síla. Společně 
s našimi kolegy, kteří jsou zvyklí si know-how sdílet 
napříč našimi pobočkami v ČR, se budu těšit 

na členy Klubu. Pojďte s námi řešit aktuální témata, 
o která v této oblasti za poslední roky není nouze. 
V nejbližší době nás čeká nová podoba zákona 
o pobytu cizinců, kterou nyní připravuje vláda.

Ten, kdo je dobře informován, je i dobře 
připraven, takže si tuto možnost nenechte 
ujít! Naším cílem je kultivace a srozumitelnost 
odvětví imigrace a relokace. I proto sdílíme 
především praktické postupy a nejen teorii. 
Jsme jediná komunita imigračních specialistů 
v ČR, která chce svou kompetentnost nadále rozvíjet 
a své poznatky sdílet s ostatními.

Andrea Tkačuková, CEO
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Typy programů VEŘEJNOST SPOLUPRACUJÍCÍ 
FIRMY

BASIC KIS 
JUNIOR

KIS 
SENIOR

JAK ZVOLIT 
TEN NEJLEPŠÍ 
PROGRAM 
PRO VAŠI 
FIRMU?

Firmy, které si 
vše řeší samy 
a pomoct 
potřebují jen 
jednou za 
dlouhý čas

Firmy, které 
nechtějí řešit 
imigrační ani 
relokační služby 
samy a chtějí, 
abychom to za 
ně zajistili my

Firmy, které si 
chtějí imigrační 
záležitosti 
řešit samy, 
ale potřebují 
pravidelně 
konzultovat pár 
věcí

Firmy, které si 
chtějí imigrační 
záležitosti 
řešit samy, ale 
rády by měli 
neomezený 
přístup ke 
zkušenostem 
a praxi

Firmy, které si 
chtějí imigrační 
záležitosti 
řešit samy, ale 
rády by měli 
neomezený 
přístup ke 
zkušenostem 
a praxi

JAKÉ 
ZKUŠENOSTI 
JE TŘEBA MÍT?

Kdokoli 
s různými 
zkušenostmi, 
koho téma 
zajímá

HR, který 
nemá znalosti 
a čas věnovat 
se těmto 
záležitostem 
osobně

Začátečník 
nebo pokročilý, 
který chce být 
v obraze a chce 
na pravidelné 
bázi konzultovat 
situace ve 
firmě, aby si byl 
jistý, že to dělá 
správně

Začátečníci 
v oboru s méně 
než rokem 
každodenní 
imigrační praxe 
nebo osoby 
s občasnou 
dlouhodobou 
praxí

Pokročilí 
v oboru 
s alespoň rokem 
každodenní 
práxe 
v imigrační 
oblasti

JAKÉ JSOU 
PODMÍNKY 
PRO VSTUP?

nejsou nejsou nejsou nejsou

Zájemce musí 
projít testem 
zkušeností, který 
prokáže přínos 
pro skupinu

JAKÝ JE 
MAXIMÁLNÍ 
POČET OSOB 
V KAŽDÉM 
PROGRAMU?

neomezené neomezené neomezené 15 lidí/skupina 25 lidí/skupina

Andrea Tkačuková, CEO
andrea@foreigners.cz
+420 724 702 883

NEVÍTE JAKÝ PROGRAM JE PRO VÁS VHODNÝ? 
ZAVOLEJTE MI.

JAK SI VYBRAT PROGRAM?

https://www.zamestnavamecizince.cz/
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VEŘEJNOST SPOLUPRACUJÍCÍ 
FIRMY

BASIC KIS 
JUNIOR

KIS 
SENIOR

Newsletter 
#ZamestnavameCizince

Přístup na blog 
Zaměstnáváme cizince

Webináře pro HR manažery 
#ZamestnavameCizince

#LifeInCzechia Guide [EN] 
pro vaše expaty zdarma zdarma zdarma zdarma

#LifeInCzechia Webinar [EN] 
pro vaše expaty 1 499 Kč/osoba 999 Kč/osoba zdarma pro 

2 expaty/měsíc
zdarma pro 

2 expaty/měsíc
zdarma pro

2 expaty/měsíc

Školení „Základy imigračního 
specialisty“ (6 hod offline) zvýhodněná cena zvýhodněná cena zdarma pro 1 osobu, 

další osoba za 
zvýhodněnou cenu

 
zdarma pro 1 osobu, 

další osoba za 
zvýhodněnou cenu

Checklisty - vaše povinnosti 
při zaměstnání cizince (3ks)

Checklisty „pro expaty“ [EN] 
(4ks)

Jednorázové konzultace 
procesů jednotlivých 
imigračních případů

5 000-10 000 Kč v ceně služeb zvýhodněná cena zvýhodněná cena zvýhodněná cena

Pravidelné 30min měsíční 
konzultace případů
(online, 1 na 1)

1 x měsíčně 60-90min online 
setkání k vašim konkrétním 
dotazům a případům 
a sdílení aktuálních novinek 
na poli imigrace (2 x za rok 
nahrazeno osobním delším 
setkáním)

4hod setkání naživo 
(1x za půl roku)

Jobpost v našem newsletteru 
pro cizince [EN]

Uzavřená online skupina, 
která si radí a sdílí know-how 
24/7

CO OBSAHUJÍ JEDNOTLIVÉ PROGRAMY?
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FAQ

1 Lze zakoupit program pouze na měsíc? 
To nelze. Členství je koncipováno jako dlouhodobý rozvoj v uzavřené skupině. Minimální doba 
na kterou lze program zakoupit je 6 měsíců. Další variantou, která je finančně nejvýhodnější 
je 12 měsíců.

2 Kde najdu podrobnější vysvětlení, co obsahují jednotlivé programy? 
U většiny řádků je „i“, na které je možné najet myší a tyto podrobnosti se ukáží. Aby toto 
fungovalo, je potřeba si PDF stáhnout do PC.

3 Co všechno můžu konzultovat v rámci 30min konzultace? 
Cokoli co v daném čase stihnete. Ověřit si, že pro daného kandidáta volíte správný postup, zeptáte 
se na tipy z praxe pro konkrétní případy. Někdy potřebujete nasměrovat, kde si dané informace 
ověřit, kde začít nebo co s daným případem dál. Má to být pravidelná podpora ohledně věcí, které 
se nevyčtou v zákoně, ale pokud budete mít tyto tipy, tak mohou zajistit, že se předejde zpoždění 
vyřizování žádostí.

4 Co nezahrnuje 30min konzultace? 
Nezahrnuje konkrétní vypracování kroků, jak postupovat, nastudovávání si celého spisu, obvolávání 
úřadů a komunikaci s kandidátem. Tyto programy jsou pro firmy, které si tyto kroky chtějí řešit samy. 
Pokud však nastane případ, který byste chtěli celý předat, tak je to možné jako naše běžná služba 
mimo tento program.

5 Zamítli mi žádost o zaměstnaneckou kartu, vyřešíme to spolu v rámci 30min 
konzultace? 
Probereme spolu co obsahuje toto zamítnutí a poradíme vám, jestli je vhodné se odvolat.

6 Co se probírá během 60-90min online setkáních? 
Setkání je koncipováno jako 
1. informace o aktuálních změnách a novinkách z oblasti zaměstnávání cizinců a legislativy 
2. zodpovídání dotazů poslaných předem 
3. rádi bychom abyste vy posdíleli případy, které jste za poslední dobu úspěšně či neúspěšně 
vyřešili.

7 Jaký je rozdíl mezi KIS Junior a KIS Senior? 
V juniorní části se počítá s tím, že se bude více času trávit zodpovídáním dotazů a spíše z naší strany 
než sdílením zkušeností, u programu KIS Senior počítáme s tím, že jste ochotní sdílet konkrétní 
příklady, protože to je velmi hodnotná součást učení se v této oblasti. Toto máme ověřeno v rámci 
našich imigračních konzultantů napříč ČR jako velmi funkční model pro neustálý rozvoj.

8 Proč je pro vstup do KIS Senior vyžadováno složení testu? 
Abychom věděli, že dotyčný bude opravdu přínosem i pro ostatní a bude jim také moci poradit. 
Předpokládá se, že problematice rozumí a má za sebou již praxi, takže je možné probírat složitější 
případy.

9 Pokud nějaké 60-90min online setkání nestihnu, můžu si ho nahradit? 
Ano, je možnost nahradit si hodinu v další skupině JUNIOR nebo SENIOR pokud je místo. 
Pro jednou nevadí pokud patříte do jiné úrovně, dotazy můžeme zodpovědět v obou.
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FAQ

10 Mohu začít chodit do programu předtím než proběhne platba? 
Ne, platba musí proběhnout před začátkem Klubu nebo před odesláním přístupů k materiálům.

11 Můžu jít na seminář Základy imigračního specialisty víckrát? 
Pokud je vypsán další termín semináře Základy imigračního specialisty, tak může jít člen KIS Junior 
nebo Senior 2x (platí jen příspěvek a občerstvení), další osoba z firmy má zvýhodněnou cenu.

12 Doporučujete, aby šli na kurz Základy imigračního specialisty i pokročilí specialisti? 
Ano, mají to v ceně, protože ze zkušenosti víme, že je v této oblasti vždy se co přiučit. Toto platí 
obzvlášť pro ty, kteří se snaží v zaměstnávání cizinců zorientovat sami. I když mají pocit, že nějakou 
část ovládají. I zde mají možnost pokládat otázky nebo posdílet svou zkušenost.

13 Kolik bude otevřeno skupin? 
Zatím nevíme, uvidíme dle zájmu. V tuto chvíli je v plánu 1 Junior a 1 Senior

14 Na jaké platformě bude fungovat Uzavřená skupina, která si radí 24/7? 
Ze zkušeností se nejvíce pro tento účel osvědčila Facebook skupina, má sloužit k získání rychlé 
odpovědi, pokud nemůžete čekat s odpovědí do dalšího setkání.

15 Na jaké platformě budou fungovat 60-90min sdílení? 
Na Clickmeetingu - stejná platforma jakou používáme na bezplatný webinář pro HR

16 Budou i nadále probíhat bezplatné měsíční webináře pro HR manažery? 
Ano, ale ne každý měsíc. Tyto novinky, které se tam probírají jsou jednou ze 3. částí v těch 60-90min 
online setkáních a ta školící část je v semináři Základy Imigračního Specialisty

17 Co jsou jednorázové konzultace jednotlivých imigračních případů? 
Firmy se na nás obrací s žádostí o informace, zda-li lze konkrétního kandidáta zaměstnat či 
relokovat z dané země. Tyto informace musíme prověřit na více stranách, takže toto účtujeme 
jako jednorázovou konzultaci dle složitosti případu. Po poskytnutí těchto informací a kroků, které 
je potřeba vykonat si buď danou službu firma vyřeší sama nebo ji zajistíme my a tuto konzultaci 
odečteme z ceny daně služby (např. Zajištění zaměstnanecké/modré karty)

18 Budou se materiály a checklisty průběžně měnit? 
Pokud se něco změní, tak je zaktualizujeme, členy programů KIS budeme informovat a zároveň 
vytváříme další z naší praxe, které vám budou v rámci programu poskytnuty.

19 Dokážete mi poradit úplně s čímkoli? :) 
Troufáme si po těch letech tvrdit, že jsme se setkali s velmi různými případy, různými přístupy 
i zdánlivě neřešitelnými situacemi. Rozhodně nemáme odpovědi na všechno, ale dokážeme vás 
nasměrovat, kde odpovědi zjistit. V některých případech je můžeme zjistit za vás, protože naše 
kolegy to prostě baví :)
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ČASOVÝ HARMONOGRAM

KIS JUNIOR

čt 26. 1. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 2. 2. 2023 9:00-15:00 ZÁKLADY IMIGRAČNÍHO SPECIALISTY (osobně)*

čt 16. 2. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 16. 3. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 6. 4. 2023 9:00-15:00 ZÁKLADY IMIGRAČNÍHO SPECIALISTY (osobně)*

čt 13. 4. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 18. 5. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 22. 6. 2023 9:00-13:00 OFFLINE JUNIOR + SENIOR

čt 13. 7. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 17. 8. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 14. 9. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 12. 10. 2023 9:30-11:00 KIS Junior

čt 16. 11. 2023** 9:30-11:00 KIS Junior

čt 7. 12. 2023 9:00-13:00 OFFLINE JUNIOR + SENIOR
*další termíny ZIS budou stanoveny dle zájmu

**domluvíme se na případné změně termínu kvůli svátku 17. 11. 2023

*další termíny ZIS budou stanoveny dle zájmu

KIS SENIOR

pá 27. 1. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 2. 2. 2023 9:00-15:00 ZÁKLADY IMIGRAČNÍHO SPECIALISTY (osobně)*

čt 23. 2. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 23. 3. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 2. 4. 2023 9:00-15:00 ZÁKLADY IMIGRAČNÍHO SPECIALISTY (osobně)*

čt 20. 4. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 25. 5. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 22. 6. 2023 9:00-13:00 OFFLINE JUNIOR + SENIOR

čt 20. 7. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 24. 8. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 21. 9. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 19. 10. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 23. 11. 2023 9:30-11:00 KIS Senior

čt 7. 12. 2023 9:00-13:00 OFFLINE JUNIOR + SENIOR
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SEMINÁŘ ZÁKLADY IMIGRAČNÍHO SPECIALISTY

Datum: 1. 12. 2022 
 2. 2. 2023 
 6. 4. 2023 (v případě naplnění kapacit, bude otevřen další termín)

Čas: 9:00 - 15:00
Počet účastníků: max. 20 osob
Místo: bude upřesněno, Praha

JAKÁ TÉMATA BUDEME PROBÍRAT?

 / typy dokladů - vízum x pobytová karta x pas x OP x pracovní povolení
 / postup u občana EU/EHP
 / postup občana non-EU s volným vstupem na trh práce (vč. studentů)
 / Ukrajinci - dočasná ochrana vs. ostatní
 / rodinní příslušníci (třetizemci) občana EU
 / občané non-EU - bez volného vstupu na trh práce
 / zaměstnanecká karta (duální x neduální)
 / modrá karta
 / pracovní povolení
 / ICT karta
 / nejčastější důvody zamítnutí žádostí + na co si dát pozor
 / rodinní příslušníci občana non-EU
 / vládní programy (stručně)
 / adaptačně-integrační kurzy
 / praktická část

Cílem semináře je získat přehled jak funguje oblast zaměstnávání cizinců, umět aplikovat získané 
vědomosti pro další samostatnou práci či delegování na partnera, který vyřizuje povolení za vás.
Po úspěšném zvládnutí praktické části účastníci obdrží certifikát o absolvování semináře Základy 
Imigračního specialisty - zaměstnávání cizinců a rodinných příslušníků.

CENA (bez DPH)

individuál 2 z jedné firmy Spolupracující firmy/KIS BASIC KIS JUNIOR / KIS SENIOR

9 999 Kč 15 000 Kč 8 000 Kč zdarma pro 1 osobu
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