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Příloha č. 1 

Zaměstnavatel:  
 
VAMOZ - servis, a.s., Obránců míru 523/30, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 25848461 

v zastoupení p. Ján Pjaták, předseda představenstva 
(dále zaměstnavatel) 
 
a 
 
Zaměstnanec :  
Rodné číslo:   
Nar.:      
bytem:    
Číslo OP:  
 (dále jen zaměstnanec)       

 
uzavřeli podle ustanovení § 75 a násl. zákoníku práce  

  

D O H O D  U   O   P R O V E D E N Í   P R Á C E 
(předpokládá se rozsah práce do 300 hodin za rok) 

 
1) Předmět dohody :  

 
2) Zaměstnanec se zavazuje provést práci od ............. do .............. a to svědomitě a řádně 

podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky  sjednané v této dohodě. 
Bude se řídit předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

 
3) Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel 

zaměstnanci  odměnu ve výši          ,- Kč/hod.  
 
4) Z této částky bude sražena daň z příjmu. Pojistné na sociální zabezpečení a všeobecné 

zdravotní pojištění se hradí v případě, že měsíční částka přesáhne výši  10000,- Kč. 
 
5) Na základě této dohody seznámil zaměstnavatel zaměstnance s právními předpisy 

vztahující se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel je 
povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující  řádný a bezpečný výkon práce, zejména 
poskytovat potřebný materiál a nářadí, OOP, dále poskytovat sjednanou odměnu a 
dodržovat  ostatní podmínky, jak byly sjednány. 

 
6) Zaměstnanec  odpovídá podnikateli za škodu vzniklou nedodržením smluveného 

závazku nebo povinnosti při výkonu práce v souvislosti s ním. 
 
7) Ostatní práva a povinností zaměstnance a zaměstnavatele, vyplývající z této dohody, 

jsou upraveny Zákoníkem práce. 
 
8) Zaměstnanec se zavazuje k diskrétnosti v oblasti informací a bude dbát o dobré jméno 

firmy. Rovněž se zavazuje, že neučiní nic, co by poškodilo její zájmy. 
 
V Ostravě    
 
      .......................................                                                              ........................................ 
             Zaměstnanec                                                                                  Zaměstnavatel 
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PODKLAD PRO VYÚČTOVÁNÍ MZDY –  dle DPP –  
 
ZA MĚSÍC   
 
 

       
Předmět dohody ……………………………………………………………………………………….  

   
 
POČET ODPRACOVANÝCH HODIN 
 
 
 
 
 
 
Předal:  
       
 
 
Převzal:  
 
 
 
Schválil : Ján Pjaták 
    Předseda představenstva 
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Příloha č. 2 

Zaměstnavatel:  

 

Název společnosti: ……………….., sídlo: ……………………………………….., IČ: ……………. 

v zastoupení ………………………,  

(dále zaměstnavatel) 

 

a 

 

Zaměstnanec :  

Rodné číslo:  

Nar.:      

bytem:    

Číslo OP:  

 (dále jen zaměstnanec)       

 

uzavírají podle § 75 a násl. zákoníku práce následující 

 

DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

 

1. Zaměstnanec bude pro zaměstnavatele vykonávat práci ……………… . 

Tyto práce bude vykonávat ……………………………. v rozsahu …  hodin denně 

v pracovních dnech od … do … hodin, počínaje dnem …………. . 

Tato dohoda se uzavírá na dobu od ……………. do …………… . 

Zaměstnanec bude práci vykonávat osobně. 

2. Za vykonanou činnost bude zaměstnanci poskytnuta odměna ve výši ……. Kč na hodinu, 

která je splatná pozadu ve stanoveném výplatním termínu zaměstnavatele.  

3. Zaměstnanec současně bere na vědomí, že mu nevzniká právo na dovolenou ani na náhradu 

mzdy při překážkách v práci. 

4. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními a jinými předpisy vztahujícími se k vykonané 

práci zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což zaměstnanec 

potvrzuje podpisem této dohody. 

5. Zaměstnavatel se zavazuje vytvořit zaměstnanci potřebné pracovní podmínky zajišťující řádný 

a bezpečný výkon práce, zejména mu poskytovat potřebné základní prostředky, ochranné 

pracovní prostředky, poskytovat sjednanou odměnu a dodržovat ostatní sjednané pracovní 

podmínky dohody. 

6.  Zaměstnanec se zavazuje, že bude konat práci svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a 

schopností, dodržovat podmínky sjednané v dohodě a dodržovat příslušné předpisy vztahující 

se k výkonu jeho práce, zejména předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

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

která začíná dnem doručení výpovědi. 

 

Tato dohoda byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé 

zaměstnavatel.  

 

V …………….. dne ……………… 

    

……………………………………….  ………………………………………….. 

Zaměstnanec      Zaměstnavatel 


