Sazebník platný od 21.6.2019
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH 21%.

Dlouhodobé brigády, zaměstnání
Cena vybraných funkcionalit aplikace, které se týkají dlouhodobých brigád a stálých zaměstnání, je tvořena
součtem následujících položek:
Položka
Poplatek za rozeslání poptávky
Poplatek za každého pracovníka pozvaného k
pohovoru

Cena
240 - 480,- Kč *
10 - 50,- Kč **

* Základní Cena za rozeslání poptávky je 480,- Kč. V případě jednorázového dobití Kreditu v částce dle rozmezí uvedeného v
jednotlivých řádcích následující tabulky ve sloupci označeném jako "Objem naposledy dobíjeného kreditu" se cena za
rozeslání poptávky automaticky snižuje na částku uvedenou v odpovídajícím řádku ve sloupci označeném jako "Snížená
Cena". Pozor: Snížená cena je vždy počítána od výše naposledy dobíjeného kreditu!

Poplatek za rozeslání poptávky zahrnuje rozeslání Vaší poptávky všem zaregistrovaným uchazečům, kteří
vyhovují požadavkům zaměstnavatele a u nichž současně nabídka splňuje požadavky uchazečů. Nabídka bude
aktivní po dobu 30-ti dní, nebo do jejího předčasného ukončení ze strany zaměstnavatele.
Objem naposledy dobíjeného kreditu
1.000 - 1.999,- Kč
2.000 - 4.999,- Kč
5.000 - 9.999,- Kč
10.000 - 19.999,- Kč
20.000 - 29.999,- Kč
Více než 30.000,- Kč

Cena za rozeslání
480,- Kč
430,- Kč
380,- Kč
330,- Kč
280,- Kč
240,- Kč

** Cena za pozvání pracovníka k pohovoru je určena jeho průměrným hodnocením. Za pozvání kvalitních pracovníků tak
zaplatíte vyšší poplatek, než za ty méně kvalitní.

Průměrné hodnocení pracovníka
0 - 19%
20 - 39%
40 - 59%
60 - 79%
80 - 100%

Cena za pozvání pracovníka
10,- Kč
20,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
50,- Kč

Krátkodobé brigády
Cena vybraných funkcionalit aplikace, které se týkají krátkodobých brigád, je tvořena součtem následujících
položek:
Položka
Poplatek za rozeslání poptávky
Poplatek za každého přijatého pracovníka
Poplatek za každý den trvání brigády

Cena
20 - 100,- Kč *
10 - 50,- Kč **
20,- Kč

* Základní Cena za rozeslání poptávky je 100,- Kč. V případě jednorázového dobití Kreditu v částce dle rozmezí uvedeného v
jednotlivých řádcích následující tabulky ve sloupci označeném jako "Objem naposledy dobíjeného kreditu" se cena za
rozeslání poptávky automaticky snižuje na částku uvedenou v odpovídajícím řádku ve sloupci označeném jako "Snížená
Cena". Pozor: Snížená cena je vždy počítána od výše naposledy dobíjeného kreditu!
Rozeslání poptávky znamená oslovení všech registrovaných uchazečů splňujících Vaše požadavky, u kterých Vaše brigáda
současně splňuje požadavky uchazečů.

Objem naposledy dobíjeného kreditu
1.000 - 1.999,- Kč
2.000 - 4.999,- Kč
5.000 - 9.999,- Kč
10.000 - 19.999,- Kč
20.000 - 29.999,- Kč
Více než 30.000,- Kč
Oslovení pouze stálých (oblíbených)
pracovníků

Cena za rozeslání
100,- Kč
90,- Kč
80,- Kč
70,- Kč
60,- Kč
50,- Kč
20,- Kč

** Cena za přijmutí pracovníka je určena jeho průměrným hodnocením. Za přijmutí kvalitních pracovníků tak zaplatíte vyšší
poplatek, než za ty méně kvalitní.

Průměrné hodnocení pracovníka
0 - 19%
20 - 39%
40 - 59%
60 - 79%
80 - 100%
Při oslovení pouze oblíbených je za přijmutí
pracovníka účtována jednotná cena

Cena za přijetí pracovníka
10,- Kč
20,- Kč
30,- Kč
40,- Kč
50,- Kč
20,- Kč

Příklad stanovení koncové ceny u krátkodobých brigád
Jak je uvedeno výše, odvíjí se celková cena služby od délky brigády, počtu přijatých pracovníků a jejich
hodnocení a od výše Vašeho posledního dobíjeného kreditu.
Délka brigády
1 den
2 dny
3 dny
4 dny
5 dnů
10 dnů
20 dnů
30 dnů

1
130,170,150,190,170,210,190,230,210,250,310,350,510,550,710,750,-

Údaje v tabulce počítají s dobitím kreditu ve výši 1.000,- Kč.
Touto barvou je zobrazena cena za nejhůře hodnocené pracovníky
Touto barvou je zobrazena cena za nejlépe hodnocené pracovníky

2
140,220,160,240,180,260,200,280,220,300,320,400,520,600,720,800,-

Počet pracovníků
3
4
150,160,270,320,170,180,290,340,190,200,310,360,210,220,330,380,230,240,350,400,330,340,450,500,530,540,650,700,730,740,850,900,-

5
170,370,190,390,210,410,230,430,250,450,350,550,550,750,750,950,-

10
220,620,240,640,260,660,280,680,300,700,400,800,600,1000,800,1200,-

