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V Praze dne 5. února 2019 

Čj.: GŘ/31/2019 

 

Název materiálu: 
 

„Navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu 
České republiky ve Lvově v rámci Režimu zvláštního zacházení pro 
kvalifikované pracovníky z Ukrajiny“ 

Připomínkové místo 
 

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

Telefon : 
 

+420 236 080 454 

e-mail: 
 

amsp@amsp.cz  

 
 
K Návrhu Navýšení příjmu žádostí o zaměstnanecké karty na zastupitelském úřadu 
České republiky ve Lvově v rámci Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované 
pracovníky z Ukrajiny“ má AMSP ČR následující připomínky: 
 

Připomínka k bodu I. písm. b) návrhu usnesení: zavedení mzdového kritéria 

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR nesouhlasí s žádnou z navržených 

variant mzdového kritéria pro zařazení volného pracovního místa obsaditelného v rámci 

režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované pracovníky z Ukrajiny držitelem 

zaměstnanecké karty. 

Odůvodnění: 

- principiálně nelze vytvářet plošně jiné mzdové podmínky pro zaměstnance z jiných 

zemí odlišné od mzdových kritérií platných pro občany ČR ať už v konkrétní firmě nebo 

obecně; 

- použití kterékoli z navržených dvou variant by v některých případech znamenalo pro 

zaměstnavatele automaticky dorovnat (zvýšit) mzdy ostatním zaměstnancům, což by 

se v důsledku projevilo ve snížení konkurenceschopnosti firmy a v případě nejmenších 

firem by mohlo znemožnit účast v Režimu Ukrajina. 
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Z výše uvedených důvodů navrhujeme bod I. psím b) z návrhu vypustit a ponechat beze změn 

dosavadní vstupní mzdové kritérium, které zaručuje pracovníkům z Ukrajiny stejné podmínky 

jako zaměstnancům české státní příslušnosti. 

 

Tato připomínka je zásadní 

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