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Podmínky poskytnutí náborového příspěvku 

Náborový příspěvek činí 100.000 Kč při uzavření závazku setrvání v pracovním 

poměru na 3 roky a 200.000 Kč při uzavření závazku setrvání v pracovním poměru 6 

let. 

Možnost uzavření pracovního poměru na plný pracovní úvazek nebo zkrácený pracovní úvazek. V 

případě částečného pracovního úvazku se náborový příspěvek poměrně krátí. 

První část náborového příspěvku ve výši 50.000 Kč nebo 100.000 Kč se vyplácí s výplatou 

za první odpracovaný měsíc, druhá část náborového příspěvku ve výši 50.000 Kč nebo 

100.000 Kč se vyplácí po uplynutí zkušební doby. 

Nárok na náborový příspěvek mají uchazeči, kteří nejsou v žádném zaměstnaneckém poměru s 

MNO (včetně dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) a před nástupem do 

pracovního poměru nepracovali v MNO v posledních 6 měsících a dále v případě, pokud předchozí 

pracovní poměr v MNO nebyl ukončen pro porušení pracovní kázně. 

Náborový příspěvek podléhá zdanění daní z příjmů a odvodům pojistného na veřejnoprávní 

pojištění. 

Na uzavření pracovní smlouvy není právní nárok, pracovní smlouva bude uzavřena pouze s 

těmi uchazeči, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení. 

V případě nesplnění závazku setrvání v MNO dle stanovených podmínek je zaměstnanec povinen 

vyplacený náborový příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátit. 

Pokud dojde ke změně provozních potřeb, vedení MNO si vyhrazuje právo tuto kampaň ukončit. 

 
V případě Vašeho zájmu zašlete prosím strukturovaný životopis. 
  
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  

Zasláním Vašeho životopisu souhlasíte se správou, zpracováním a uchováním Vašich 

osobních údajů v databázi uchazečů o zaměstnání Městskou nemocnicí Ostrava, 

příspěvkovou organizací. Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu se zákonem O 

ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Tyto údaje poskytujete výhradně za účelem 

zprostředkování zaměstnání, nejdéle však na dobu 1 roku od data jejich zaslání.  
 


