
Veřejný příslib
ve smyslu ust. § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Společnost Randstad HR Solutions s.r.o., IČO 080 25 851, sídlem Jungmannova 26/15, 110 00 Praha 1
(dále jen „Společnost“),

se tímto veřejným příslibem zavazuje,

že každé fyzické osobě, jak je definována níže (dále jen „Doporučující osoba”) a která řádně splní
veškeré podmínky stanovené níže v tomto veřejném příslibu, poskytne odměnu stanovenou v tomto
veřejném příslibu.

I. Podmínky

1. Společnost poskytne Doporučující osobě za níže stanovených podmínek odměnu za doporučení
kandidáta/kandidátky (dále jen „Kandidát”).

2. Doporučující osobě vznikne nárok na odměnu, pokud jsou splněny následující podmínky:

a) Podmínky ve vztahu k Doporučující osobě

● v den doporučení Kandidáta Společnosti Doporučující osoba:
○ není v základním pracovněprávním vztahu se Společností (tj. nemá uzavřenou

pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti ani dohodu o provedení práce); ani
○ není rodinným příslušníkem osoby uvedené shora (tj. příbuzným v přímé linii ani

pobočné linii, partner/ka, druh/družka); a

● Doporučující osoba seznámí Kandidáta s ochranou osobních údajů kandidáta, které jsou
veřejně dostupné na webu Společnosti, a bude vždy jednat na základě předchozího
souhlasu Kandidáta s předáním osobních údajů Společnosti za účelem zprostředkování
zaměstnání; Doporučující osoba bude tento souhlas Kandidáta schopna na vyžádání
Společnosti doložit; a

● Doporučující osoba uvede všechny potřebné údaje o Kandidátovi, tj. jméno a příjmení,
telefonní číslo a emailovou adresu, lokalitu zaměstnání, typ pracovní pozice; a

● Doporučující osoba uvede všechny potřebné údaje o sobě, tj. jméno a příjmení, datum
narození, telefonní číslo a emailovou adresu; uvedením těchto údajů Doporučující osoba
uděluje Společnosti svůj souhlas s nakládáním s těmito údaji po dobu nezbytnou v
souvislosti s doporučením Kandidáta a předáním odměny; a

● Doporučující osoba bere na vědomí, že musí Společnosti neprodleně nahlásit jakoukoli
změnu ve svých údajích, a to na emailovou adresu: doporuc@randstad.cz; a

● Doporučující osoba nemůže jako Kandidáta doporučit sebe; a
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● Doporučující osoba nesmí tento veřejný příslib zneužívat doporučováním Kandidátů, kteří
s doporučením předem nesouhlasili, nebo uváděním neplatných kontaktních údajů.

b) Podmínky ve vztahu ke Kandidátovi

● Kandidát není v době doporučení v evidenci uchazečů o zaměstnání Společnosti; a

● Kandidát byl Doporučující osobu předem o doporučení informován a s takovým
doporučením výslovně souhlasil; a

● Kandidát udělí Společnosti informovaný souhlas s nakládáním jeho osobních údajů v
souladu s Nařízením (EU) 2016/679, v úplném znění (tzv. (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů); a

● Kandidát do 4 měsíců od doporučení Doporučující osobou bude jako agenturní
zaměstnanec Společnosti dočasně přidělen k výkonu práce u klienta Společnosti a

○ během prvních 4 měsíců tohoto dočasného přidělení odpracuje 480 hodin a
○ během prvních 4 měsíců tohoto dočasného se nedopustí žádného závažného

nebo opakovaně méně závažného porušení svých povinností při výkonu této
práce, zejména nebude mít neomluvené absence, neporuší pokyny nadřízených,
neporuší bezpečnost a ochranu zdraví při práci, neporuší interní předpisy
Společnosti a klienta Společnosti,

nebo Kandidát se do 4 měsíců od doporučení Doporučující osobou stane zaměstnancem
klienta Společnosti nebo naváže s klientem Společnosti jinou spolupráci (např. jako
dodavatel, člen statutárního orgánu) a tento právní vztah mezi Kandidátem a klientem
Společnosti potrvá alespoň 3 měsíce od jeho zahájení.

c) Další podmínky

● Pokud v souvislosti s tímto veřejným příslibem dojde ke zneužití podmínek nebo k
protiprávnímu jednání ze strany Doporučující osoby, Společnost má právo nepřiznat
Doporučující osobě nárok na odměnu;

● Účastí Doporučující osoby na tomto veřejném příslibu nevzniká Doporučující osobě nárok
na náhradu žádných nákladů a ani nárok na náhradu škody.

II. Odměna

1. Odměna Doporučující osobě za doporučení Kandidáta při splnění všech podmínek je stanovena jako
poukázka/flexipas v hodnotě 6.000,- Kč.

2. Odměna bude Doporučující osobě předána na jedné z poboček Společnosti oproti podpisu
Doporučující osoby, a to do 25. dne v měsíci následujícím po splnění všech podmínek. Doporučující
osoba musí Společnosti za tímto účelem poskytnout potřebnou součinnost, tj. dostavit se na pobočku
Společnosti, převzít odměnu a svým podpisem toto převzetí stvrdit.
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3. Posouzení, zda jsou splněny všechny požadavky pro výplatu odměny Doporučující osobě, je
oprávněna učinit výlučně Společnost.

4. Nesplněním byť jen jediné z výše uvedených podmínek nárok na odměnu Doporučující osoby
nevzniká.

III. Závěrečná ustanovení

1. Společnost si vyhrazuje právo tento příslib odměny za doporučení Kandidáta kdykoliv změnit či
odvolat, přičemž však nároky vzniklé před změnou či odvoláním zůstávají zachovány.

2. Tento veřejný příslib činí Společnost s účinností ke dni vyvěšení na webových stránkách Společnosti.

3. Tento veřejný příslib pozbývá platnosti a účinnosti okamžikem stažení z internetových stránek
Společnosti a zveřejnění oznámení o tom, že byl z internetových stránek stažen.
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