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VEŘEJNÝ PŘÍSLIB 

vyhláše11ý ve smyslu usta11ovení § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v plat11ém z11ění ( dále jen „občanský zákoník") 

Obchodní společnost: 

METALURGIE Rumburk s.r.o. 
IČ: 646 52 955, se sídlem: Žitná 1098/15, Rumburk 1, 408 01 Rumburk 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 
10363 
zastoupena statutárním orgánem - jednatelem společnosti Karlem Andokem 
(dále jen „Společnost METALURGIE Rumburk") 

vyhlašuje níže uvedeného dne, měsíce a roku následující 

Vefejný pNslib odměny za získání studenta: 

ČLÁNEK1.PROHLÁŠENÍSPOLEČNOSTIMETALURGIERUMBURK 

1.1. Společnost METALURGIE Rumburk s.r.o., IČ: 64652955, sídlo Žitná 1098/15, 
Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10363 (dále jen „Společnost 
METALURGIE Rumburk") je obchodní korporací, jejímž pfodmětem podnikání je 
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
a Slévárenství, modelářství. 

1.2. Společnost METALURGIE Rumburk prohlašuje, že dlouhodobě spolupracuje se 
Střední prí'1myslovou školou TOS VARNSDORF s.r.o., IČ: 04463978, sídlem Říční 
1774, 407 47 Varnsdorf (dále jen „SPŠ TOS VARNSDORF"), která aktuálně nabízí 
uchazeči'1m o studium mimo jiné též jednoroční studijní obor „slévač", kód oboru 
21-55-H/01 s zaměřením slévárenství, jehož studium bude zakončeno 

závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu v oboru slévač. (dále jen „Studijní 
obor slévač") 

ČLÁNEK 2. VEŘEJNÝ PŘÍSLIB A PODMÍNKY VZNIKU NÁROKU NA 
ODMĚNU 

2.1. Společnost METALURGIE Rumburk se tímto veřejným příslibem zavazuje, že po 
dobu platnosti tohoto vefojného příslibu každé fyzické osobě z řad pedagogu 
středních odborných škol a středních škol v regionech Ústeckého kraje 
a Libereckého kraje, která řádně splní níže stanovené podmínky uvedené 
v článku 11.2. tohoto veřejného příslibu, poskytne finanční odměnu stanovenou 
v článku Ill. tohoto veřejného příslibu (dále též jen „odměna"). 
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2.2. Společnost METALURGIE Rumburk tímto stanoví následující podmínky pro 
vznik nároku na odměnu: 

2.2.1.Společnost METALURGIE Rumburk poskytne za podmínek níže stanovených 
/viz odst. 11.2.2./ finanční odměnu za doporučení a získání nového studenta pro 
shora specifikovaný Studijní obor na SPŠ TOS VARNSDORF, a to každé fyzické 
osobě z řad pedagogů středních odborných škol a středních škol v regionech 
Ústeckého kraje a Libereckého kraje, přičemž tyto osoby vedle pedagogické 
činnosti nesmějí podnikat v předmětu podnikání zprostředkování zaměstnání. 

2.2.2.Nárok na finanční odměnu vznikne za těchto předpokladí'1: 

a) doporučený uchazeč ke studiu musí splňovat všechny stanovené podmínky 
pro přijetí ke studiu clo Studijního oboru, tj. zejména ukončené 

středoškolské vzdělání technických oborů SŠ nebo SOU zakončené 
maturitou, popřípadě výučním listem, popřípadě praxe v oboru; studijní 
předpoklady; dobrý zdravotní stav pro výkon profese ( doložené uchazečem 
o studium lékařským potvrzením); 

b) dopornčený uchazeč ke studiu nebude ke studiu již dříve doporučen jinou 
osobou z okrnhu výše stanoveného, 

c) doporučený uchazeč ke studiu se nebude pi'-ed doporučením cli'-íve sám 
napNmo ucházet o studium Studijního oboru na SPŠ TOS VARNSDORF, 

cl) dopornčený uchazeč ke studiu, který splňuje kritéria uvedená výše pod 
písm. a) a b) shora, bude zapsán ke studiu Studijního oborn na SPŠ TOS 
VARNSDORF ve školním roce 2023/2024 nejpozději do 1.9.2023, 

e) doporučený uchazeč ke studiu splní v rámci svého studia Studijního oborn 
ve školním roce 2023/2024 ve stanovených lhí'1tách veškeré studijním 
programem stanovené povinnosti včetně úspěšného složení závěrečné 
zkoušky a získání výučního listu. 

2.3. Posouzení, zela doporučený uchazeč ke studiu sphfoje či nesplňuje shora 
stanovené podmínky a podmínky pro přijetí ke studiu do Studijního oboru, je 
oprávněna výhradně Společnost METALURGIE Rumburk a SPŠ TOS VARNSDORF. 

2.4. Skutečnost, že konkrétní fyzická osoba z okrnhu osob specifikovaných v oclst.11.1. 
a v odst. 11.2.1. tohoto článku (tj. osoba z fad pedagogů uvedených škol) 
doporučila konkrétního studenta a tento byl díky uvedenému doporučení získán 
pro studium Studijního oboru slévač, bude potvrzena písemným čestným 
prohlášením pNslušného pedagoga a doporučeného, resp. získaného studenta. 

2.5. Společnost METALURGIE Rumburk si vyhrazuje právo tento veřejný příslib 
odměny za doporučení a získání nového studenta do Studijního oboru na SPŠ TOS 
VARNSDORF kdykoliv veřejně odvolat, přičemž však nároky vzniklé před 
odvoláním tohoto pNslibu zí'1stávají zachovány. Odvolání tohoto veřejného 
příslibu musí být učiněno veřejně shodným způsobem, jako bylo realizováno jeho 
vyhlášení. 
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ČLÁNEK 3. ODMĚNA 

3.1. Společnost METALURGIE Rumburk slibuje tímto za doporučení a získání nového 
studenta Studijního oborn na střední škole SPŠ TOS VARNSDORF, za předpokladu 
splnění veškerých podmínek stanovených v čl. II. odst. 11.2. výše finanční 
odměnu v celkové výši 10.000,- Kč (slovy: ,,deset tisíc kornn českých"), která 
bude vyplacena dle podmínek uvedených v odst. 111.2 a 111.3 tohoto článku. 

3.2. Nárok na vyplacení první části odměny ve výši 5.000,- Kč vznikne při splnění 
podmínek stanovených v čl. II. odst. 11.2., body 11.2.1. a 11.2.2. písm. a) až d) tohoto 
příslibu, a to po úspěšném splnění všech studijních povinností stanovených pro 
první pololetí studia studentem. 

3.3. Nárok na vyplacení druhé části odměny ve výši 5.000,- Kč vznikne při splnění 
podmínky stanovené v čl. čl. II. odst. 11.2., body 11.2.1. a 11.2.2. písm. e) tohoto 
pNslibu, tj. po úspěšném zakončení studia Studijního oboru závěrečnou zkouškou 
a získáním výučního listu studentem. 

3.4. Nesplněním, byť i jedné z výše stanovených pod mf nek nárok na odměnu či její 
část nevzniká. 

ČLÁNEK 4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento veřejný příslib čin í Společnost METALURGIE Rumburk veřejně, přičemž 
účinnosti nabývá jeho zvefojněním na webových stránkách Společnosti 
METALURGIE Rumburk www.metalurgie.cz a na sociálních sítích Facebook 
a Instagram. 

4.2. Tento veřejný pr-íslib činí Společnost METALURGIE Rumburk na dobu určitou 
ode cine 1.9.2022 do 31.8.2023. 

4.3. Tento veřejný příslib zaniká dnem uplynutí stanovené doby jeho trvání 
v pfodchozím odstavci. Před uplynutím stanovené doby platnosti veřejného 
příslibu mt°lže zaniknout též odvoláním veřejného příslibu /viz čl. li. odst. 11.4./. 

4.4. Tento veřejný příslib mí'1že být ve svém obsahu ze strany Společnosti 

METALURGIE Rumburk měněn či doplňován, avšak výhradně písemnou formou, 
která podléhá zveřejnění zpí'lsobem uvedeným v odst. IV.1. výše. Účinnost změny 
obsahu veřejného příslibu nastává okamžikem zveřejnění. Nároky vzniklé před 
změnou tohoto příslibu zí'1stávají zachovány. 

V Rumburku dne 1.9.2022 
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