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Příloha č. 2 

 
Seznam předložených dokladů při vstupu do pracovního poměru 
 

. zaměstnavatel                    _
         

Jméno Příjmení        IČO:  
Místo podnikání         DIČ: 
Zástupce: Jméno Příjmení 
 

. zaměstnanec                    _ 
 
 Příjmení:        Datum nar.: 

Jméno:        Místo nar.: 
Titul:         Telefon: 
Osobní číslo:        E-mail: 
 

                  ano/ne 
1. Pracovní smlouva 

 
2. Zápočtový list 

 
3. Prohlášení poplatníka daně z příjmu ze závislé činnosti 

uplatnění - sleva na poplatníka 
- vyživované děti - zletilé 
   - nezletilé 

potvrzení druhého z manželů, že neuplatňuje slevu na děti 
potvrzení o návštěvě školy zletilého dítěte 
u studenta potvrzení o návštěvě školy 
 

4. Výměr důchodu   
potvrzení o výplatě důchodu 
prohlášení, že nikdo neuplatňuje odpočet pro zdravotní pojištění 

 
5. ZPS (změna pracovní schopnosti) 

 
6. Průkaz ZTP/P vlastní 

dítěte 
manžela (manželky) 

 
7. Zdravotní průkaz pojištěnce 

 
8. Potvrzení o vstupní lékařské prohlídce 

 
9. Vyřazení z evidence úřadu práce 

 
10. Potvrzení o zdanitelných příjmech od předchozího plátce 

 
11. Povolení k pobytu cizince 

 
Jiné doklady 
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Příloha č. 3 

Čestné prohlášení 
 
. zaměstnanec                
 

Příjmení:        Datum nar.: 
Jméno:        Místo nar.: 
Titu: 
Bydliště: 
 

 
 

Čestně prohlašuji: 
 

že mám uzavřený pracovní poměr jen u firmy ____ 
 
 
Souhlasím, aby používal moje osobní data ve své evidenci v souladu se zák. č. 101/2000Sb. 
 
Souhlasím s vysíláním na pracovní cestu podle požadavků zaměstnavatele. 
 
Jsem si vědom(a) trestních důsledků v případě nepravdivosti uvedených údajů podle §21 
odst.1 písm. b) zák. ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích.  
                  
 
 
 
 
 
 
 

Místo podnikání    _____________________     ____________________ 
Datum      zaměstnanec     zaměstnavatel 
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Příloha č. 4 

Informace o obsahu pracovního poměru 
 

. zaměstnavatel                    _
         

Jméno Příjmení        IČO:  
Místo podnikání         DIČ: 
Zástupce: Jméno Příjmení 
 

. zaměstnanec                    _ 
 
 Příjmení:        Datum nar.: 

Jméno:        Místo nar.: 
Titul: 
Bydliště: 
 

 
 

uzavírají tyto informace k pracovnímu poměru číslo: XY 
                  

 
1. Termín výplaty mzdy:  20. den následujícího měsíce  
2. Splatnost mzdy: 20. den následujícího měsíce 
3. Místo vyplácení mzdy: sídlo zaměstnavatele 
4. Způsob vyplácení mzdy: bezhotovostně/ hotově 

 
5. Úvazek: 8 hod/den 
6. Pracovní doba: 8:00-16:00 (popř. 10:00-18:00), 5 dnů v týdnu – 40hodin týdně 
7. Zkušební doba: 3 měsíce 
8. Nárok na dovolenou: 20,0 dnů/kalendářní rok 
9. Způsob určování dovolené: dohoda zaměstnance se zaměstnavatelem dle §217 ZP 
10. Údaj o výpovědních dobách: §50 a§51 ZP 

 
 
Bližší označení 

11. … místa výkonu práce: zaměstnavatel neuvádí 
12. … druhu výkonu práce: zaměstnavatel neuvádí 
 
 sk. prací 3) dle §3, Nařízení vlády č. 567/2006 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo podnikání   _____________________     _____________________ 
 Datum    zaměstnanec     zaměstnavatel  
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Příloha č. 5

Pracovní smlouva (2004 - doposud) 
 

. zaměstnavatel                    _
         

Jméno Příjmení        IČO:  
Místo podnikání         DIČ: 
Zástupce: Jméno Příjmení 
 

. zaměstnanec                    _ 
 
 Příjmení:        Datum nar.: 

Jméno:        Místo nar.: 
Titul: 
Bydliště: 
 

 
uzavírají tuto pracovní smlouvu číslo:  XY 

                  
 
 I. 
1. Pracovní poměr vzniká dne:  konkrétní datum 
2. Pracovní poměr se sjednává na dobu: neurčitou 
3. Pracovní zařazení (funkce): konkrétní pozice 
4. Místo výkonu práce: Ostrava 20 

 
 II. 

1. Mzdový tarif (stupeň): neuvedeno 
2. Druh mzdy: smluvní 
3. Základní mzda: částka - měsíční 

 
 III: 

1. Termín výplaty mzdy: 20. následujícího měsíce 
2. Místo vyplácení mzdy: neuvedeno 
3. Způsob vyplácení mzdy: hotově/bezhotovostně 

 
IV. 

1. Úvazek: kolik hod/den 
2. Pracovní doba: hh:mm – hh:mm hod. 
3. Zkušební doba: 3 měsíce 
4. Nárok na dovolenou: 20,0 dnů/kalendářní rok 
5. Údaj o výpovědních dobách: dle ZP 

 
V. 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanovením ZP, organizačním a 
pracovním řádem, kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem. Změny v pracovní 
smlouvě mohou být provedeny písemnou dohodou obou stran dodatkem k pracovní 
smlouvě. 

 
 

Místo podnikání   _____________________     _____________________ 
Datum podpisu    zaměstnanec     zaměstnavatel  
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Příloha č. 6 

Pracovní smlouva (1995 - 2004) 
 

. zaměstnavatel                    _
         

Jméno Příjmení        IČO:  
Místo podnikání         DIČ: 
Zástupce: Jméno Příjmení 
 

. zaměstnanec                    _ 
 
 Příjmení:        Datum nar.: 

Jméno:        Místo nar.: 
Titul: 
Bydliště: 
 

 
uzavírají tuto pracovní smlouvu číslo: XY 

                  
 
1. Pracovní poměr vzniká dne:  konkrétní datum 
2. Pracovní poměr se sjednává na dobu: neurčitou 
3. Pracovní zařazení (funkce): konkrétní pozice 
4. Místo nebo místa výkonu práce: Ostrava 20 
5. Skupina prací: neuvedeno 
6. Druh mzdy: smluvní 
7. Základní mzda: částka - měsíční 
8. Prémie (smluvní): neuvedeno 

 
9. Zaměstnanec se zavazuje vykonávat v pracovní době sjednanou práci svědomitě a 

řádně, řídit se pokyny vedoucích zaměstnanců a dodržovat ustanovení pracovního 
řádu. Při výkonu práce je povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s nimiž byl seznámen společně s pracovním řádem. 

 
10.  Vykonávat práci jiného druhu, než jsou sjednány v pracovní smlouvě, je zaměstnanec 

povinen pouze v případě stanovených zákoníkem práce. Obsah pracovní smlouvy 
může být změněn jen tehdy, dohodnou-li se na tom obě smluvní strany v písemném 
dodatku k této pracovní smlouvě. 
 

11. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z tohoto pracovního poměru a řídí 
se ustanovením ZP, dalšími pracovně právními předpisy, pracovním řádem a jinými 
obecně závaznými právními předpisy. 

 
12. Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a 

jedno zaměstnavatel. Obě smluvní strany podepisují smlouvu na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem. 

 
 
 
 

 
Místo podnikání   _____________________     _____________________ 
Datum pospisu    zaměstnanec     zaměstnavatel  
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Příloha č. 7 

Dohoda o pracovní činnosti 
 

. zaměstnavatel                    _
         

Jméno Příjmení        IČO:  
Místo podnikání         DIČ: 
Zástupce: Jméno Příjmení 
 

. zaměstnanec                    _ 
 
 Příjmení:        Datum nar.: 

Jméno:        Místo nar.: 
Titul: 
Bydliště: 
 

 
uzavírají tuto dohodu číslo: XY 

 
 I. 
Zaměstnanec se zavazuje: 
1. vykonat tento pracovní úkol:   
2. úkol dokončit a odevzdat do: dle pokynů zaměstnavatele 
3. provést pracovní úkol v rozsahu:  
4. úkol provést osobně 
5. dodržovat předpisy vztahující se na práci související s pracovním úkolem, zejména 

bezpečnostní 
6. nahradit zaměstnavateli případnou škodu, kterou mu způsobil zaviněným porušením 

povinností při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní 
7. další ujednání: dohoda se sjednává na dobu určitou, a to do: přesné datum 

 
 II. 

Zaměstnavatel se zavazuje: 
1. za provedení úkolu ve sjednané lhůtě a v odpovídající kvalitě vyplatit zaměstnanci 

odměnu ve výši:  
2. odměna (popřípadě záloha) bude vyplacena do: 20. následujícího měsíce 
3. poskytnout zaměstnanci tyto prostředky a pracovní podmínky potřebné k provedení 

úkolu: pracovní rukavice (+ čisticí prostředky) 
4. seznámit zaměstnance při uzavření smlouvy s předpisy vztahujícími se na výkon 

jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
5. nahradit zaměstnanci škodu, která mu prokazatelně vznikla v souvislosti 

s odstoupením zaměstnavatele od této smlouvy 
6. další ujednání: 

 
 III: 

1. v ostatním platí pro tuto dohodu příslušné ustanovení zákoníku práce 
2. tato dohoda vstupuje v platnost dnem dd.mm.rr 

 
 
 
 

Místo podnikání   _____________________     _____________________ 
Datum podpisu    zaměstnanec     zaměstnavatel  



10 

 

Příloha č. 8 

Dohoda o změně pracovní smlouvy 
 

. zaměstnavatel                    _
         

Jméno Příjmení        IČO:  
Místo podnikání         DIČ: 
Zástupce: Jméno Příjmení 
 

. zaměstnanec                    _ 
 
 Příjmení:        Datum nar.: 

Jméno:        Místo nar.: 
Titul: 
Bydliště: 
 

 
uzavírají tuto dohodu o změně pracovní smlouvy číslo: XY 

                 uzavřené dne: 
 
 

Pracovní smlouva se mění takto: 
 
 I. 
1. Pracovní poměr se sjednává na dobu:  určitou do: dd:mm:rr / neurčitou 
2. Pracovní zařazení (funkce): 
3. Místo výkonu práce: 

 
 II. 

1. Úvazek: 
2. Pracovní doba: 
3. Způsob určování dovolené: 
4. Skupina prací: 
5. Druh mzdy: 
6. Základní mzda: 
7. Prémie (smluvní): 

 
 III: 

1. Termín Výplaty mzdy:  20. následujícího měsíce 
2. Místo vyplácení mzdy: 
3. Způsob vyplácení mzdy: hotově/bezhotovostně 

 
IV. 

1. Ostatní ustanovení pracovní smlouvy zůstávají beze změn. 
2. Tato dohoda je nedílnou součástí výše uvedené pracovní smlouvy 
3. Tato dohoda platí ode dne: 

 
 
 

 
Místo podnikání   _____________________     _____________________ 

Datum     zaměstnanec     zaměstnavatel  
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Příloha č. 9

Mzdový výměr  
 

. zaměstnavatel                    _
         

Jméno Příjmení        IČO:  
Místo podnikání         DIČ: 
Zástupce: Jméno Příjmení 
 

. zaměstnanec                    _ 
 
 Příjmení:        Datum nar.: 

Jméno:        Místo nar.: 
Titul: 
Bydliště: 
 

 
se dohodli na mzdovém výměru k pracovní smlouvě číslo: XY 

uzavřené dne:  
                  

 
 I. 
Stávající pracovní podmínky 
1. Pracovní zařazení (funkce): 
2. Pracovní úvazek: 

 
 II. 

Mzdové podmínky: 
Vzhledem k Vašemu pracovnímu zařazení a úvazku v rámci sjednaného  
pracovního poměru se stanovuje: 
1. Skupina prací: nevyplňuje se 
2. Základní mzda: 
3. Osobní ohodnocení: 
4. Příplatky za vedení 
5. Odměny a prémie: nevyplňuje se 

 
 III: 

Společná ustanovení: 
1. Ostatní ustanovení pracovní smlouvy zůstávají beze změn 
2. tento výměr platí ode dne: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Místo podnikání  _____________________     _____________________ 
Datum    zaměstnanec     zaměstnavatel  


