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Svaz průmyslu a dopravy ČR (dále jen SP ČR) prostudoval a posoudil předložený návrh Pilotního 

projektu.                                                                                                             

SP ČR vítá rozšíření Pilotního projektu: Zvláštní postupy pro zaměstnance z Ukrajiny o část B, která se týká 
středně a nízko kvalifikovaných pracovníků z této země, z důvodu velké poptávky firem na obsazení 
pracovních pozic, které se nedaří obsadit pracovníky z ČR.  
 
 

KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 
 
Žádáme o zkrácení času zahájení projektu. 
Odůvodnění: 

Deklarované zahájení projektu do 6ti měsíců od dne rozhodnutí vlády ČR je příliš dlouhé období. 
Sice chápeme, že administrativní a personální zajištění chodu tohoto projektu si vyžádá nějaký čas, 
ale tato lhůta se nám zdá velmi dlouhá a nákladná. Důvodem je především velká poptávka po 
těchto pracovnících z řad výrobních, stavebních či dalších firem. Obsazenost těchto pozic je vázáno 
na možnost zahájení dalších zakázek. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Odst. I. Projektu: 
1. Žádáme o formální doplnění následujícího: 
„Při jakékoliv změně či pozastavení projektu, musí být o této skutečnosti zaměstnavatel, zapojený do 

tohoto Projektu, informován.“ 
Odůvodnění: 

V případě neinformovanosti může mít tato skutečnost vážný dopad na výrobní procesy a provozy 
podniků. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
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2. Požadujeme bližší specifikaci, za jakých podmínek může být projekt zastaven nebo za jakých okolností 

může být uchazeč vyřazen. 
Odůvodnění: 

V případě neinformovanosti může mít tato skutečnost vážný dopad na výrobní procesy a provozy 
podniků. 

 
Tato připomínka je zásadní. 
 
  
Odst. I. Část B 
1. SP ČR vítá rozmanitost profesí, které jsou zařazené do Projektu, ale dle zjištěných potřeb naší členské 

základny bychom uvítali rozšíření těchto druhů profesí o následující:  
 
71321 – lakýrníci automobilů a jiných vozidel 
72132 – karosáři a autoklempíři, 72121 strojírenský dělník svařovny, 72121 – svářeči 
73153 – brusiči skla, 73152 – skláři dutého, lisovaného a technického skla, 73162 – rytci a leptači skla 
81216 – strojírenský dělník kovárny, lisovny kovů 
82110 montážní dělníci mechanických zařízení 
 
Tato připomínka je doporučující. 
 
 


