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Příloha č. 1 
PRACOVNÍ SMLOUVA 

Obchodní firma: 

Sídlo 

IČ:  

 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: 

Stav: 

Č. OP.: 

Trvalé bydliště: 

 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

uzavírají podle ustanovení § 28 a násl. zákoníku práce, tuto Pracovní smlouvu: 

1. Předmět smlouvy 

Zaměstnavatel povinen přidělovat zaměstnanci práci podle pracovní smlouvy, platit mu za 

vykonanou práci mzdu, vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů a dodržovat 

ostatní podmínky stanovené právními předpisy. 

Zaměstnanec je povinen dle pokynů zaměstnavatele konat přidělené pracovní úkoly osobně 

podle pracovní smlouvy. 

2. Druh práce 

Zaměstnanec bude pracovat ve funkci  

3. Den nástupu do práce 

Zaměstnanec nastupuje do pracovního poměru dnem  

4. Místo výkonu práce 

Zaměstnanec bude vykonávat práci  
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5. Doba trvání pracovního poměru 

Pracovní poměr se sjednává na dobu  

Zkušební doba se sjednává v délce tří mesíců. 

Výpovědní doba se řídí ustanovením § 45 zákoníku práce. 

6. Mzda 

a) Mzda je stanovena interním mzdovým předpisem zaměstnavatele. 

b) Mzda je vždy sjednána již s přihlédnutím k případné práci přesčas. 

7. Splatnost a výplata mzdy 

a) Mzda je splatná po vykonání práce, ve výplatním termínu zaměstnavatele. 

b) Výplata mzdy bude provedena vždy na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí 

zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu. 

8. Další ujednání 

a) Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu a za podmínek stanovených v § 100 a 

násl. zákoníku práce. 

b) Zaměstnavatel může vyslat zaměstnance na dobu nezbytně nutné potřeby na pracovní 

cestu. 

c) Zaměstnanec se zavazuje dodržovat při výkonu obecně závazné předpisy, zejména 

bezpečnostní předpisy. 

d) Zaměstnavatel je povinnen vytvářet podmínky pro úspěšné plnění pracovních úkolů. 

9. Závěrečná ustanovení 

a) Před uzavřením smlouvy byl zaměstnanec seznámen s právy a povinnostmi, 

bezpečnostními předpisy a s pracovními a mzdovými podmínkami. 

b) Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku. 

c) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, jeden obdrží zaměstnanec a jeden 

zaměstnavatel. 

 

V ……………….. dne ................. 

 

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

      podpis pracovníka                                                                podpis zaměstnavatele
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Příloha č. 2 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

IČ: 

 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

  

Jméno a příjmení:  

Rodné číslo:  

Stav: 

Č. OP.: 

Trvalé bydliště: 

 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoníku práce tuto Dohodu o pracovní činnosti: 

Článek I. 

Druh práce a místo výkonu 

1.1. Zaměstnanec se zavazuje, že bude pro zaměstnavatele vykonávat práci, jejímž 

 předmětem je  

1.2. Práci bude zaměstnanec vykonávat v místě  

Článek II. 

Rozsah dohodnuté práce 

2.1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou od ..................... do ...................... Rozsah 

 práce se stanovuje na 20 hodin týdně. 

Článek III. 

Odměna 

 

3.1. Odměna za práci je stanovena na ……………. Kč. 

3.2. Odměna podle čl. 3.1. bude splatná dne 
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Článek IV. 

Povinnosti zaměstnance 

4.1. Zaměstnanec je povinen provádět práci osobně. 

4.2. Zaměstnanec je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k výkonu 

 práce. 

4.3. Zaměstnanec je povinen dodržovat zejména právní předpisy vztahující se 

 k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen 

 zaměstnavatelem s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4.4. Zaměstnanec má povinnost postupovat při výkonu práce v souladu s touto dohodou a 

 s pokyny zaměstnavatele. 

Článek V. 

Povinnosti zaměstnavatele 

5.1.  Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný 

 výkon práce, zejména poskytovat potřebný materiál, nářadí a osobní ochranné 

 prostředky, poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat ostatní podmínky dohody. 

Článek VI. 

Ukončení dohody 

6.1. Obě smluvní strany mohou tuto dohodu vypovědět, a to písemně s 15 denní výpovědní 

dobou, která začíná dnem doručení výpovědi. 

6.3. Tato dohoda může být ukončena dohodou obou smluvních stran. 

Článek VII. 

Další ujednání 

7.1.  Práva a povinnosti v této dohodě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. 

7.2. Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 

 zaměstnanec i zaměstnavatel. 

 

V ………………… dne …………. 

 

 

………………………………….                             ……………………………………. 

  podpis pracovníka     podpis zaměstnavatele
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Příloha č. 3 
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

 

Obchodní firma: 

Sídlo 

IČ:  

 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

 

Jméno a příjmení: 

Rodné číslo: 

Stav: 

Č. OP.: 

Trvalé bydliště: 

 

(dále jen „zaměstnanec“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 75 a násl. zákona č. 262/2006 

Sb., tuto Dohodu o provedení práce: 

 

Článek I. 

Druh práce a místo výkonu 

1.1. Zaměstnanec se zavazuje, že bude pro zaměstnavatele vykonávat práci, jejímž 

 předmětem je  

1.2. Dohodnutou práci bude zaměstnanec vykonávat v místě 

Článek II. 

Rozsah dohodnuté práce 

2.1. Dohodnutou práci podle čl. I. této dohody bude zaměstnanec vykonávat v období od 

 …….. do ……….. Rozsah dohodnuté práce se stanovuje na …. hodin. 

Článek III. 

Odměna 

3.1. Odměna za dohodnutou práci je stanovena na 

3.2. Odměna podle čl. 3.1. této dohody zahrnuje všechny náklady, které zaměstnanec 

 s výkonem dohodnuté práce bude mít. 
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3.3. Odměna podle čl. 3.1. bude splatná dne 

Článek IV. 

Povinnosti zaměstnance 

4.1. Zaměstnanec je povinen provádět dohodnutou práci osobně. 

4.2. Zaměstnanec je povinen dodržovat právní předpisy vztahující se k výkonu dohodnuté 

 práce. 

4.3. Zaměstnanec je povinen dodržovat zejména právní předpisy vztahující se 

 k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen 

 zaměstnavatelem s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

4.4. Zaměstnanec má povinnost postupovat při výkonu dohodnuté práce v souladu s touto 

 dohodou a s pokyny zaměstnavatele. 

Článek V. 

Povinnosti zaměstnavatele 

5.1.  Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný 

 výkon práce, zejména poskytovat potřebný materiál, nářadí a osobní ochranné 

 prostředky, poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat ostatní podmínky dohody. 

 

Článek VI. 

Ukončení dohody 

6.1. Zaměstnavatel může odstoupit od dohody, jestliže pracovní úkol nebyl proveden ve 

 sjednané lhůtě. 

6.2. Zaměstnanec může od dohody odstoupit, nemůže-li pracovní úkol provést proto, že 

 mu zaměstnavatel nevytvořil sjednané pracovní podmínky. V takovém případě je 

 zaměstnavatel povinen nahradit zaměstnanci škodu, která mu tím vznikla. 

6.3. Tato dohoda může být ukončena dohodou obou smluvních stran. 

Článek VII. 

Další ujednání 

7.1.  Práva a povinnosti v této dohodě neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce. 

7.2. Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží 

 zaměstnanec i zaměstnavatel. 

 

 

 



3 

V ………………… dne ……… 

 

………………………………….                             ……………………………………. 

  podpis pracovníka     podpis zaměstnavatele 
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Příloha č. 4 

Mzdový výměr 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

IČ: 

 

 

 

Pracovník: 

Datum narození: 

Profesní kategorie: 

Přiznán mzdový tarif v Kč: 

a) za měsíc: 

b) za hodinu: 

Nadtarifní složky příznány: 

Účinnost mzdového výměru: 

Další ujednání: 

 

V Opavě dne ………… 

 

 

 

 

 

 

 

…………………….                             ………………………. 

podpis zaměstnance                              podpis zaměstnavatele 

 

 

 


