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V Praze dne 12. června 2019 

Čj.: GŘ/123/2019 

 
Název materiálu: 
 

Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického 
přínosu pro Českou republiku 

Připomínkové 
místo 
 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) 

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
K předloženému materiálu „Programy schválené vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu 

pro Českou republiku“ má Asociace malých a středních podniků ČR (AMSP ČR) následující připomínky: 

Č.  Připomínka k příloze č. 2 Program kvalifikovaný 
zaměstnanec 

Zásadní/ 
Doporučující 

 

1. Část 4.2, 
odst. 3) 

Zásadní připomínka 

 
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR 
nesouhlasí s návrhem, aby 3) Zahraniční zaměstnanec pobíral 
po celou dobu trvání pracovního poměru mzdu nebo plat v 
minimální výši mediánu mzdy nebo platu/1,2násobku zaručené 
mzdy/zaručené mzdy (bude upřesněno, o kritériu aktuálně 
rozhoduje vláda v rámci materiálu „Navýšení příjmu žádostí o 
zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu České republiky 
ve Lvově v rámci režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované 
pracovníky z Ukrajiny“) odpovídající příslušné skupině prací dle 
příslušného nařízení vlády.  
 
Ani jednu z obou navržených variant nepovažujeme za 
přípustnou. 
  
Odůvodnění: 
 

- principiálně nelze vytvářet plošně jiné mzdové 
podmínky pro zaměstnance z jiných zemí odlišné od 
mzdových kritérií platných pro občany ČR a tím 
zvýhodňovat skupinu zahraničních pracovníků, a 

Zásadní 
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naopak diskriminovat zaměstnance, kteří jsou občany 
ČR; 
 

- domníváme se, že při současném nedostatku 
pracovních sil je při jejich náboru jedním z hlavních 
nástrojů zaměstnavatelů (vedle benefitů) stanovení 
adekvátního mzdového ohodnocení, které má být 
motivační pro uchazeče o práci z České republiky, aby 
o pracovní místo projevili zájem. V drtivé většině 
případů tedy bude v praxi tak jako tak převažovat 
mzdové ohodnocení nad hranicí zaručené mzdy.  

 

Z výše uvedených důvodů navrhujeme odst 3) z přílohy číslo 
2, části 4.2 zcela vypustit.  
 
Tato připomínka je zásadní.  

 
 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek je JUDr. Věroslav Sobotka, tel. 734 302 000, 
sobotka@amsp.cz, amsp@amsp.cz 
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