GoodData s.r.o. , ID No. 277 29 095, with its registered office at Brno, Moravské náměstí 1007/14, Postcode 602 00,
registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, File No. 55102
(hereinafter referred to as the “ Announcer ”), pursuant to Section 2884 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil Code,
hereby announces this

PUBLIC PROMISE
The Announcer, as a young successful IT company, constantly looks for new collaborators to join it. We
will be happy to reward anyone who will recommend us a good employee, provided that the following
conditions have been met.
The Announcer undertakes that each natural person (hereinafter also referred to as the “Recipient”) who
is neither:
• a person carrying on business in personnel consulting or in employment/employee
• mediation (hereinafter referred to as an “Agency”), nor
• an employee of an Agency or a person cooperating with an Agency in any other
• manner, an Agency also meaning legal entities for the purposes of this condition, nor
• an employee of the Announcer the direct subordinate of whom the recommended employee will
become
and who will recommend to the Announcer a new employee with whom the Announcer will conclude an
employment contract establishing employment between the Announcer and the employee
• who will confirm that he/she was recommended to the Announcer by the Recipient, and whose
employment with the Announcer will not be terminated during the probation period (hereinafter
referred to as the “Recommended Employee”),
will be paid by the Announcer a reward of CZK 60,000 for each Recommended Employee in a senior
role, or a reward of CZK 40,000 for each Recommended Employee in a junior role.
Any employee will be considered to be an employee recommended by the Recipient if the Recipient:
• sends to the Announcer’s email address czjobs@gooddata.com (or otherwise contacts GoodData’s
recruiters with) information containing the Recommended Employee’s contact details, and the
Recommended Employee is no longer in the Announcer’s applicant database, of which he/she will be
informed by the Announcer.
The Recipient will become entitled to the reward upon expiration of the Recommended Employee’s
probationary period. When invited to do so by the Announcer, the Recipient will sign a report on
fulfilment of the public promise conditions. The reward will be paid by bank transfer to the account
specified in this report within 30 days from signing the report.
One Recipient may recommend more than one employee. If one employee is recommended by more
than one person, the reward will be provided to the person who recommended the employee first.
This public promise is announced for 2017 and 2018. The Announcer reserves the right to revoke this
public promise at any time, with the reward in accordance with the above being paid to all Recipients
who recommended any Recommended Employee whose employment was established during the period
of validity of this public promise, provided that the other conditions of this public promise have been met.
This public promise may be explicitly revoked by means of a notice posted on the Announcer’s website.
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GoodData s.r.o. , ID No. 277 29 095, with its registered office at Brno, Moravské náměstí 1007/14, Postcode 602 00,
registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, Section C, File No. 55102
(hereinafter referred to as the “ Announcer ”), pursuant to Section 2884 et seq. of Act No. 89/2012 Coll., Civil
Code, hereby announces this

VEŘEJNÝ PŘÍSLIB
Vyhlašovatel, jako mladá úspěšná společnost podnikající v oblasti informačních technologií, neustále hledá
do svých řad nové spolupracovníky. Každého, kdo nám doporučí dobrého zaměstnance, rádi odměníme,
pokud budou splněny níže uvedené podmínky.
Vyhlašovatel se zavazuje, že každé fyzické osobě (dále také jen jako „ Příjemce “), která
není:
• osobou podnikající v oblasti personálního poradenství či v oblasti zprostředkování zaměstnání/
zaměstnanců (dále jen „Agentura“),
• zaměstnancem Agentury nebo osobou spolupracující s Agenturou jiným způsobem s tím, že
Agenturou se pro účely této podmínky rozumí i právnické osoby,
• zaměstnancem Vyhlašovatele, jehož přímým podřízeným se doporučovaný zaměstnanec stane,
a která doporučí Vyhlašovateli nového zaměstnance , se kterým Vyhlašovatel uzavře pracovní smlouvu,
na jejímž základě vznikne pracovní poměr mezi Vyhlašovatelem a zaměstnancem,
• který potvrdí, že byl Vyhlašovateli doporučen Příjemcem a,
• jehož pracovní pracovní poměr s Vyhlašovatelem neskončí v průběhu zkušební doby
• (dále jen „ Doporučený zaměstnanec “)
vyplatí odměnu ve výši 60.000 Kč za Doporučeného zaměstnance v seniorní roli či odměnu 40.000,za Doporučeného zaměstnance v juniorní roli.
Zaměstnanec se považuje za zaměstnance doporučeného Příjemcem, pokud Příjemce:

•
•
•

zašle Vyhlašovateli na email czjobs@gooddata.com (případně jinak kontaktuje
recruitery GoodData) informace s kontaktními údaji Doporučovaného zaměstnance a,
doporučený zaměstnanec nebude již v databázi uchazečů Vyhlašovatele, o čemž bude
Vyhlašovatelem informován.

Nárok na odměnu vzniká Příjemci dnem uplynutí zkušební doby Doporučeného zaměstnance. Příjemce na
základě výzvy Vyhlašovatele podepíše protokol o naplnění podmínek veřejného příslibu. Odměna bude
vyplacena bankovním převodem na účet uvedený v tomto protokolu do 30ti dnů od podpisu takového
protokolu.
Jeden Příjemce může doporučit i více zaměstnanců. Jestliže jednoho zaměstnance doporučí více osob,
získá odměnu ten, kdo zaměstnance doporučil první.
Tento veřejný příslib se vyhlašuje na rok 2017 a 2018. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo tento veřejný příslib
kdykoli odvolat s tím, že odměna dle výše uvedeného bude vyplacena všem Příjemcům, kteří doporučili
Doporučeného zaměstnance, jehož pracovní poměr vznikl v době platnosti tohoto veřejného příslibu,
pokud budou splněny ostatní podmínky tohoto veřejného příslibu. Tento veřejný příslib je výslovně možné
odvolat formou oznámení uveřejněného na webových stránkách Vyhlašovatele.
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