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C. 2 Skončení pracovního poměru 
 

a) Pracovní poměr může být rozvázán pouze ze zákonem stanovených 
důvodů. 
 

b) Dojde-li ke skončení pracovního poměru z důvodů uvedených v 
§ 52 písm. a) až c) Zákoníku práce, náleží uvolňovanému zaměstnanci 
kromě odstupného dle zákona ještě další smluvní odstupné: 

 

 Za 3 až 6 roky u zaměstnavatele náleží další 1 průměrná měsíční 
mzda  

 Za více jak 6 až 9 let u zaměstnavatele náleží další 2 průměrné 
měsíční mzdy 

 Za více jak 9 let u zaměstnavatele náleží další 4 průměrné měsíční 
mzdy 

 Za více jak 15 let u zaměstnavatele náleží dalších 6 průměrných 
měsíčních mezd 
 

 
 
 C. 3 Pracovní doba 

 
a) Týdenní pracovní doba činí 37,5 hodin týdně pro všechny zaměstnance. 

 

F. 7 Odměny při pracovních jubileích 

Zaměstnavatel poskytne jako uznání a ocenění dlouhodobé pracovní činnosti 
zaměstnance pro zaměstnavatele při pracovních výročích zaměstnance tyto 
odměny:  

 při odpracování 3 let ve firmě       3 000,- Kč  
při odpracování 5 let ve firmě       5 000,- Kč 
při odpracování 10 let ve firmě   10 000,- Kč 
při odpracování 15 let ve firmě   30 000,- Kč 
pří odpracování 20 let ve firmě   50 000,- Kč 
 

Zaměstnanec, jehož pracovní poměr u zaměstnavatele trvá alespoň dva roky, při 
dovršení  50 let věku obdrží prémii 5 000 Kč. 

Při odchodu do důchodu zaměstnance a odpracované době minimálně 5 let 
obdrží zaměstnanec jako prémii 10 % průměrné mzdy za každý odpracovaný rok 
až do výše max. 2 násobku průměrné mzdy. 

Odměny se poskytují pouze jednou a to v roce, na který připadne příslušné 
pracovní výročí a na základě dokladu personálního oddělení o zápočtu 
odpracovaných let. Odměna nebude poskytnuta, pokud je zaměstnanec ve 
výpověďní době 
 



Zápočet doby zaměstnání: Pro účely výplat jubileí se počítá zásadně 
nepřerušená doba zaměstnání u zaměstnavatele. Do této doby se nezapočítává 
mateřská a rodičovská dovolená.  

 

Při přestupu mezi společnostmi Valeo v České republice (Rakovník, Žebrák, 
Humpolec) se nároky na odměny při pracovních jubileích sčítají. Odměnu vždy 
vyplácí poslední zaměstnávající společnost. 
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