
Dobrovolný odchod ze zaměstnání 
 

Vážení zaměstnanci, kolegové, 

Na základě opakovaných dotazů zaměstnanců ohledně možnosti využití dobrovolného 
odchodu a pokračující nutnosti zvyšovat produktivitu, se vedení společnosti rozhodlo umožnit 
zaměstnancům využít nabídky dobrovolných odchodů ze zaměstnání. 
 
Pro dobrovolné odchody platí: 
 

 Můžete získat 11 až 24 platů (při průměrné mzdě 25.000 Kč/měsíc se může jednat              
o odstupné ve výši až 600.000 Kč) 

 Nabídka je omezena časově  

 Dobrovolný odchod bude schvalovat zaměstnavatel u každého individuálně 

 Zájemci se mohou hlásit u příslušných personalistů závodů od 1. do 31. října 2012. 

 Dohodu o ukončení pracovního poměru lze podepsat v období od 1. října do 31. října 
2012. 

 Předpokládané ukončení pracovní poměru je k 30. listopadu 2012 

Nabídka odstupného "VSS 2012" 

Odpracované roky v AM Násobek průměrné mzdy 

1 - 4 11 

5 - 14 18 

15 - 19 20 

20 - 24 22 

25 a více 24 

≥ 1 rok a ≤ 2 roky k dosažení důch.věku 12 až 24 

< 1 rok k dosažení důch.věku 11 

 

 Podrobné informace k dobrovolným odchodům získáte u personalisty závodu 

(kontakty jsou uvedeny níže)  

Pro ty z Vás, kteří se rozhodnou nabídku využít, je k dispozici i Centrum pomoci, které Vám 

pomůže vyřešit nastalou situaci, a které bude k dispozici všem zaměstnancům. V rámci  

Centra pomoci najdete čtyři poradny:  

1) Informační centrum – zde naleznete podrobné informace o registraci na úřadu 

práce, podpoře v nezaměstnanosti, dostupnosti rekvalifikačních programů i 

informace o fungování trhu práce 

2) Kariérní poradna poskytne pomoc při sepisování životopisu, poradí, jak se 

připravit na pohovor a také zájemce nasměruje kde a jak hledat práci 

nejefektivněji 



3) Psychologická poradna nabízí možnost probrat novou životní situaci 

s odborníkem  

4) Důchodová poradna zodpoví Vaše otázky kde a kdy si podat žádost o starobní a 

předčasný důchod a jakou výši důchodu můžete očekávat.   

 

Personalisté závodů: 

Jméno Závod Kde nás najdete Kontakt 

Ivana Javorská závod 10 Sociální budova AMEO, přízemí tel: 4446 

Pavlína Fišerová    závod 12                                  Sociální budova AMEO, přízemí tel: 2540       

Eva Kiszková    závod 13                                  Sociální budova AMEO, přízemí tel: 7808       

Gabriela Jonuzi   závod 14                                  Sociální budova AMEO, přízemí tel: 5367       

Pavla Kohútová    závod  3                                   Sociální budova AMEO, přízemí tel: 6120    

Milan Šebesta     závod  5                                    Sociální budova AMEO, přízemí tel: 6407 

Ivana Neuwirthová  AMEO                                      Sociální budova AMEO, přízemí tel: 7683       

Jitka Javůrková                                 AMEPO                                     Sociální budova AMEPO tel: 3325 

Denisa Sedláčková Ředitelství Ředitelství – kancelář č. 215 tel: 6890 

 

Centrum pomoci: 

Jméno Typ informací Kde nás najdete Kontakt 

Šárka Jurková informační centrum  Školící středisko tel: 7935 

Lucie Šimková informační centrum  Školící středisko tel: 6454 

Lucie Chwajolová kariérní poradna Školící středisko tel: 7146 

Ivana Radomská důchodové poradenství       Sociální budova AMEO tel: 5441 

 
Návštěvu CENTRA POMOCI“ si doporučujeme domluvit předem na výše uvedených 
kontaktech.  
 
 
 
 
 
Mgr. Jan Rafaj, MBA 
Ředitel pro personalistiku a vnější vztahy  
 
 
 
 
 
 
 


