
Účinnost ode dne 1. 4. 2021 

Pravidla pro poskytování náborových příspěvků 

ve společnosti VÚHŽ a.s. 

1. Úvodní ustanovení 

Náborový program upravuje pravidla pro získání náborového příspěvku s cílem 

stabilizovat personální stav VÚHŽ a.s. (dále jen VÚHŽ) a dosáhnout optimální 

(požadované) obsazenosti vybraných pozic VÚHŽ. 

2. Vybrané pozice 

Rozhodnutí, které pozice se náborový příspěvek týká je v kompetenci Ekonomického 

ředitele. Informace o tom, že se jedná/nejedná o pozici s náborovým příspěvkem VŽDY 

u vypsaného výběrového řízení, resp. inzerátu. 

3. Získání náborového příspěvku 

Zaměstnanci náleží náborový příspěvek, pokud splní podmínky uvedené v tomto 

náborovém programu (dále jen Náborový příspěvek). 

4. Pravidla pro získání náborového příspěvku  

a) Vypsání výběrového řízení s uvedením náborového příspěvku. 

b) Doporučení uchazeče je možné pouze po jeho předchozím souhlasu. 

c) Doporučený uchazeč  

i. nesmí být v žádném zaměstnaneckém poměru s VÚHŽ (dohoda o provedení 

práce, dohoda o pracovní činnosti atp.),  

ii. před nástupem do pracovního poměru nepracoval ve VÚHŽ v posledních 12 

měsících, 

iii. předchozí pracovní poměr ve VÚHŽ nebyl ukončen pro porušení pracovní 

kázně, 

iv. úspěšně absolvuje výběrové řízení a je na vypsanou pozici přijat, 

v. nastoupí do zaměstnání v den uvedený v pracovní smlouvě jako den nástupu, 

d) Pokud je doporučený uchazeč v databázi VÚHŽ (tj. bude přihlášen před 

doporučením), odměna v takovémto případě nemůže být vyplacena. 
 

5. Výše náborového příspěvku a podmínky jeho výplaty 

Výše náborového příspěvku: 

a) pro doporučujícího zaměstnance - 5 tis. Kč  

b) doporučený uchazeč, resp. zaměstnanec - 5 tis. Kč 

Výplata odměny 

a) Doporučující zaměstnanec: 

- 50 % odměny bude vyplacena po uplynutí zkušební doby a pokračování PP 

(absolvování zkušební doby a pokračování dále jako zaměstnanec). 

-  50 % po uplynutí doby určité (1 rok) a pokračování PP. 

b) Nastupující zaměstnanec: 

-  50 % odměny bude vyplacena po uplynutí 6 měsíců a pokračování PP 

- 50 % po uplynutí doby určité (1 rok) a pokračování PP. 

Vyplacení odměn dle bodu a) a b) bude provedeno v nejbližším výplatním termínu po 

uplynutí výše uvedených lhůt. 

6. Závěrečné ustanovení: 

Na uzavření pracovní smlouvy ani vyplacení Náborového příspěvku není právní nárok. 


