
 

Příloha č. 1 – Vzor pracovní smlouvy
1
  

Pracovní smlouva 

1.  

se sídlem: 

IČ:  

zastoupená/ý:  

(dále jen „zaměstnavatel“) na straně jedné 

a 

2. pan/í  

rodné číslo:  

bydliště: 

(dále jen „zaměstnanec“) na straně druhé 

uzavírají tuto pracovní smlouvu: 

 

Článek 1 

 Pracovní poměr vzniká dne 

 Den nástupu do práce je sjednán na den 

 Druh práce: 

 

 Místo výkonu práce: 

 Pracovní poměr se sjednává na dobu neurčitou - určitou do dne 

 Sjednává se zkušební doba, která činí: 

Článek 2 

Další ujednání - informace o nároku na délku dovolené na zotavenou, popř. uvedení způsobu 

určování nároku na dovolenou, údaj o výpovědních dobách, údaj o mzdě a způsobu 

odměňování, splatnosti mzdy, termínu výplaty mzdy, místu a způsobu vyplácení mzdy, 

stanovení týdenní pracovní doby a rozvržení pracovní doby:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Zdroj:  KONEČNÁ, Jana. Pracovní mzda – vzor [online], Brno: Jak podnikat, 2010 [cit. 2011-05-06]. 

Dostupné z WWW: <http://www.jakpodnikat.cz/pracovni-smlouva-vzor.php>. 



 

Článek 3 

Před uzavřením pracovní smlouvy zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a 

povinnostmi, které pro něho z pracovní smlouvy vyplývají, pracovními a mzdovými 

podmínkami, za nichž má práci konat. 

Tato smlouva, jakož i právní vztah z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku 

práce a jeho prováděcími předpisy. 

Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné činit po vzájemné dohodě smluvních 

stran, a to písemně, jinak jsou neplatné. 

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával jeho osobní údaje včetně rodného čísla 

a aby uváděl jeho rodného číslo na pracovněprávních dokumentech.  

Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nich každá smluvní strana obdrží jedno. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této smlouvy porozuměly a že tato byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují svoje vlastnoruční 

podpisy.  

 

 

V ........................ dne ........................  

 

........................................................ 

zaměstnavatel  

 

 

V ........................ dne ........................  

 

........................................................ 

zaměstnanec 



 

Příloha č. 2 – Vzor dohody o provedení práce
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Dohoda o provedení práce 

uzavřená mezi: 

Pan/í 

datum narození                     číslo OP 

bydliště 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

a  

 

zastoupená/ý 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

Vymezení práce: 

 

 

Místo výkonu práce: 

Práce začne dne:                     bude odevzdána dne: 

Rozsah práce (hodin/dnů): 

Zaměstnanec obdrží odměnu:  

bezprostředně po odevzdání práce / dne: 

Práce musí být provedena ve sjednané době, jinak může zaměstnavatel od dohody odstoupit. 

O dalších povinnostech obou smluvních stran platí ustanovení Zákoníku práce v platném 

znění. 

Další ujednání dohody: 

 

Datum a místo podpisu: 

 

Podpis zaměstnance:                     Podpis zaměstnavatele: 

                                                           
2
 Zdroj:  KONEČNÁ, Jana. Dohoda o provedení práce – vzor [online], Brno: Jak podnikat, 2010 [cit. 2011-05-

06]. Dostupné z WWW: <http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-o-provedeni-prace-vzor.php>. 

 



 

Příloha č. 3 – Vzor dohody o pracovní činnosti
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Dohoda o pracovní činnosti 

uzavřená mezi: 

Pan/í 

datum narození                     číslo OP 

bydliště 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

a 

pan/í/společnost 

se sídlem 

IČ 

zastoupená panem/paní 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat (popis práce): 

Místo výkonu práce: 

Práce bude vykonávána (časové vymezení): 

Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši:  

Další ujednání dohody: 

 

 

Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na základě této dohody nebo v 

souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

Datum a místo podpisu: 

 

Podpis zaměstnance:                        Podpis zaměstnavatele: 

 

                                                           
3
 Zdroj: KONEČNÁ, Jana. Dohoda o pracovní činnosti – vzor [online], Brno: Jak podnikat, 2010 [cit. 2011-05-

06]. Dostupné z WWW: <http://www.jakpodnikat.cz/dohoda-o-pracovni-cinnosti-vzor.php>. 



 

Příloha č. 4 - Účtový rozvrh pro podnikatele 2011 

 



 



 



 
 


