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Příloha 1: Vzor pracovní smlouvy společnosti AMS Nehody 
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Příloha 2: Vzor dohody o provedení práce společnosti AMS Nehody s.r.o. 
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Příloha 3: Vzor pracovní smlouvy společnosti Komfort Auto s.r.o. 
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Příloha 4: Vzor dohody o provedení práce společnosti Komfort Auto s.r.o. 
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Příloha 5: Vzor pracovní smlouvy společnosti ITT Holdings Czech Republic 

 

Pracovní smlouva / Employment Contract 

 

uzavřená na základě níže uvedených podmínek podle ustanovení §33 a násl. zákona číslo 

262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen „zákoník práce“),  

Concluded on the terms and conditions below in accordance with Section 33 et seq. of Act No. 

262/2006 Coll., the Labor Code, as amended (hereinafter referred to as “Labor Code”), 

 

mezi / between 

 

ITT Holdings Czech Republic s.r.o., se sídlem Ostrava - Hrabová, Na Rovince 913, PSČ: 

720 00, Česká republika, IČO: 283 67 111, zapsaná Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 

vložka 33656, dále jen „zaměstnavatel“, jejímž jménem jedná pan Cesare Savini, jednatel,  

ITT Holdings Czech Republic s.r.o., seated at Ostrava - Hrabová, Na Rovince 913, Postal 

Code: 720 00, Czech Republic, Identification No.: 283 67 111, registered in the Commercial 

Register of the Regional Court in Ostrava, Section C, Insert 33656, hereinafter referred to as 

"Employer," represented by Mr. Cesare Savini, executive, 

 

a / and 

 

Jméno/ Name:    BBBBBBBBBBBBBBB 

datum narození /date of birth:  DD/MM/RRRR 

bytem /residing at:   xxx 

dále jen „Zaměstnanec“ /hereinafter referred to as “Employee;” 

 

Zaměstnanec a zaměstnavatel dále také jen „strany“ či jednotlivě „strana“. 

the Employer and the Employee are hereinafter also referred to as “Parties” or individually 

as “Party.” 

 

1.  Pracovní pozice / Type of Work 

 

1.1  Zaměstnanec se zavazuje vykonávat pro zaměstnavatele práci jako XXXXXX.  

1.1 The Employee undertakes to perform for the Employer work as XXXXXX . 

 

2.  Místo výkonu práce / Place of Work 

 

2.1  Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat v Ostravě.  

2.1  The Employee will perform work for the Employer in Ostrava.  

 

2.2  Zaměstnanec souhlasí s tím, že bude v zájmu zaměstnavatele a v souladu s jeho 

provozními potřebami vykonávat podle jeho pokynů jak tuzemské, tak i zahraniční 

pracovní cesty. Cestovní náhrady budou zaměstnanci zaměstnavatelem poskytovány 

v souladu s příslušnými právními předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele. 

2.2  The Employee agrees to make, from time to time, business trips for the Employer’s 

benefit, either in the Czech Republic or abroad, under the Employer’s instructions and 

operational needs. The Employee will receive travel reimbursement from the Employer 

in accordance with applicable legal regulations and internal regulations of the 

Employer. 
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3.  Den nástupu do práce, zkušební doba / Commencement of Work, Probation Period 
 

3.1  Dnem nástupu zaměstnance do práce je DD/MM/RRRR. Pracovní poměr stran byl 

sjednán na dobu určitou do DD/MM/RRRR. 

3.1  The Employee will commence work on DD/MM/RRRR. The employment relationship is 

concluded between the Parties for a definite period of time until DD/MM/RRRR.  

 

3.2  Strany se dohodly na zkušební době v délce tří měsíců ode dne nástupu zaměstnance 

do práce u zaměstnavatele. Tato zkušební doba se však prodlužuje o dobu překážek v 

práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby. Ve zkušební době 

může jakákoli ze stran zrušit pracovní poměr písemně z jakéhokoli důvodu nebo bez 

uvedení důvodu.  

3.2  The Parties have agreed on a three-month probation period from the commencement 

of work of the Employee for the Employer. However, this probation period is 

prolonged by the time of work breaks due to which the Employee does not perform 

work during the probation period. During the probation period, any Party may cancel 

the employment relationship in writing for any reason or without stating a reason.  

 

4.  Mzda / Wage  

 

4.1  Měsíční hrubá mzda zaměstnance je určena ve mzdovém výměru daném zaměstnanci 

zaměstnavatelem písemně.  

4.1  The monthly gross wage of the Employee is stated in the wage assessment provided by 

the Employer to the Employee in writing. 

 

4.2  Na základě dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem bude mzda vyplácena 

zaměstnanci měsíčně prostřednictvím převodu na účet u peněžního ústavu písemně k 

tomuto účelu určený zaměstnancem 15 dní předem. 

4.2  Based on an agreement made between the Employer and the Employee, the wage shall 

be paid to the Employee monthly via bank transfer to a bank account specified for this 

purpose in writing by the Employee 15 days in advance.  

 

4.3. V případě, že termín výplaty měsíční mzdy připadne na den, kdy bude zaměstnanec 

čerpat svoji dovolenou, dohodly se strany, že mzda bude zaměstnanci vyplacena 

zaměstnavatelem v řádném výplatním termínu.  

4.3. In the event that the payroll day of the monthly salary falls on a day when the Employee 

is on holiday leave, the Parties agree that the Employer will pay the salary to the 

Employee on the regular payroll day.   

 

4.4 Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodli, že zaměstnanec bude v pracovním poměru u 

zaměstnavatele konat práci přesčas dle provozních potřeb zaměstnavatele, a to i v 

rozsahu nad 150 hodin za kalendářní rok, přičemž celkový rozsah práce přesčas 

nepřesáhne v průměru 8 hodin týdně v období, které je vymezeno zákoníkem práce 

nebo kolektivní smlouvou. 

4.4  The Employer and the Employee have agreed that the Employee will perform overtime 

work in the employment relationship with the Employer under operational needs of the 

Employer also in the extent above 150 hours per calendar year, whereas the total extent 

of overtime work will not exceed on average 8 hours per week in the period stated by 

the Labor Code or collective bargaining agreement. 

 

5.  Pracovní doba / Working Hours 
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5.1  Zaměstnanec bere na vědomí a souhlasí s tím, že jeho týdenní pracovní doba může být 

rozvržena zaměstnavatelem rovnoměrně nebo nerovnoměrně, případně že zaměstnavatel 

může rozhodnout o pružném rozvržení pracovní doby. Zaměstnanec může dále pracovat 

v jednosměnném, dvousměnném, třísměnném či nepřetržitém pracovním režimu. Bližší 

informace o pracovní době  jsou stanoveny ve vnitřních předpisech zaměstnavatele. 

5.1  The Employee hereby acknowledges and agrees that the weekly working hours could be 

scheduled by the Employer evenly or unevenly, or that the Employer may decide on 

flexible schedule of working hours. Furthermore, the Employee may work in a one-shift, 

two-shift, three-shift or continuous work regime. More information on working hours is 

stated in the internal regulations of the Employer. 

 

5.2  Zaměstnanec má právo na přestávky na jídlo a oddech v souladu s právními předpisy, 

tyto přestávky se nezapočítávají do pracovní doby.  

5.2  The Employee is entitled to breaks for meals and rest in accordance with legal 

regulations; these breaks are not included in the working hours. 

 

6.  Dovolená / Vacation 
 

6.1  Zaměstnanec má nárok na dovolenou v rozsahu stanoveném právními předpisy, 

zejména §213 zákoníku práce, vnitřními předpisy a kolektivní smlouvou 

zaměstnavatele. Termín čerpání dovolené určuje zaměstnavatel s přihlédnutím k 

oprávněným zájmům zaměstnance. 

6.1     The Employee is entitled to regular vacation to the extent stipulated by legal 

regulations, in particular Section 213 of the Labor Code, internal regulations and 

collective bargaining agreement of the Employer. The vacation period shall be 

determined by the Employer while taking account of the rightful interests of the 

Employee. 

 

7.  Práva a povinnosti Stran / Rights and Duties of the Parties 
 

7.1  Zaměstnanec je povinen dodržovat pracovní řád a vnitřní předpisy vydané 

zaměstnavatelem, jakož i pokyny svých nadřízených a zaměstnavatele nebo jakékoliv 

jiné osoby, k tomu určené zaměstnavatelem. Zaměstnanec je rovněž povinen dodržovat 

pracovní kázeň, zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásady opatrnosti při 

užívání majetku zaměstnavatele a účastnit se školení určených zaměstnavatelem. 

Zaměstnanec potvrzuje, že byl řádně seznámen se zásadami bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, které je povinen dodržovat při výkonu svých pracovních povinností. 

Jakékoli změny výše uvedených dokumentů budou odpovídajícím způsobem oznámeny 

zaměstnanci, který je povinen se s těmito změnami seznámit, a to během dvou (2) 

pracovních dnů po takovém oznámení. Zaměstnanec nesmí bez předchozího písemného 

souhlasu zaměstnavatele užívat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky 

zaměstnavatele včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení. 

7.1  The Employee is obligated to observe the Employer’s working manual and its internal 

regulations, as well as the instructions of his/her superiors or any other person 

authorized for this purpose by the Employer. In addition, the Employee is obligated to 

observe working discipline, work safety and health protection rules, rules for careful 

handling of the Employer’s property and participate in training determined by the 

Employer. The Employee confirms that he/she was properly acquainted with the work 

safety and health protection rules and regulations that he/she must observe during the 

performance of his/her job duties. Any changes of the above documents will be properly 

notified to the Employee, who is obligated to become acquainted with such changes 

within two (2) working days from the date of the respective notification. Without prior 
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written consent of the Employer, the Employee may not use for his/her personal use any 

production means or means for work of the Employer including computer technology 

and telecommunication equipment.    

 

8.  Skončení pracovního poměru/ Termination of the Employment 
 

8.1 Skončení pracovního poměru se řídí zákoníkem práce a souvisejícími předpisy. 

8.1 Termination of employment is governed by the Labor Code and relevant regulations. 

 

9.  Práva duševního vlastnictví / Intellectual Property 

 

9.1  Zaměstnanec bere na vědomí a souhlasí s tím, že je povinen informovat zaměstnavatele 

o duševním vlastnictví (pojmem „duševní vlastnictví“ se rozumí veškeré systémy, 

pracovní postupy, vynálezy, software, objevy, metody, know-how, výrobky, vzorce, 

složení dle pravidel autorského práva a práva ochranných známek) které vytvořil 

zaměstnanec sám nebo ve spolupráci s ostatními v době trvání jeho pracovního poměru 

a v souvislosti s plněním jeho pracovních povinností, a to ať již na pracovišti nebo 

kdekoliv jinde, jelikož dle příslušných českých zákonů toto duševní vlastnictví náleží 

zaměstnavateli. Zaměstnanec je povinen o tomto duševním vlastnictví zaměstnavatele 

neprodleně písemně informovat. Dále se zaměstnanec zavazuje napomáhat 

zaměstnavateli při ochraně duševního vlastnictví nebo jeho registraci. 

9.1  The Employee takes notice of the fact and agrees that he/she is obligated to inform the 

Employer on intellectual property (“Intellectual property” which is understood as: 

every system, work-process, invention, software, discovery, method, know-how, 

products, formula, every composition under the rulings of the copy right law and 

trademark) created during his/her employment relationship and in connection with 

his/her duties fulfilled, whether on his/her own or with others, whether at the place of 

work, or anywhere else, because such property shall be due to the Employer subject to 

applicable Czech laws. The Employee is obligated to give immediate notice of such 

Intellectual property to the Employer in writing. Furthermore, the Employee undertakes 

to assist the Employer for the benefit to protection of Intellectual property or 

registration thereof as the case may be. 

 

9.2  Zaměstnanec bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu nenáleží žádná zvláštní odměna za 

vyvinutí či vytvoření duševního vlastnictví, jelikož je tato odměna již zahrnuta v jeho 

základní mzdě, nestanoví-li právní předpisy výslovně jinak. Zaměstnanec, jako autor 

zaměstnaneckého díla, nemá vůči zaměstnavateli právo na přiměřenou dodatečnou 

odměnu, a to ani, jestliže se mzda nebo jiná odměna vyplacená zaměstnanci jako 

autorovi zaměstnavatelem dostane do zjevného nepoměru k zisku z využití práv k 

zaměstnaneckému dílu a významu takového díla pro dosažení takového zisku. 

Zaměstnanec dále souhlasí s tím, že je zaměstnavatel oprávněn právo výkonu práv 

k duševnímu vlastnictví v nejširším možném rozsahu postoupit třetí osobě i bez dalšího 

svolení zaměstnance, který je autorem zaměstnaneckého díla nebo nehotového 

zaměstnaneckého díla tvořícího duševní vlastnictví. 

9.2  The Employee takes notice of the fact and agrees that he/she is not entitled to receive 

any special remuneration for creating or producing Intellectual property, as the 

remuneration is involved in his/her personal basic wage unless stated otherwise by 

legal regulations. The Employee, as the author of the employee’s work, has no right to 

claim from the Employer any adequate additional remuneration for the employee’s 

work, not even if the wage or another remuneration paid by the Employer to the 

Employee as the author of the employee’s work becomes apparently disproportionate to 

the profit from use of rights to the employee’s work and the significance of such 
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employee’s work for achieving such profit. In addition, the Employee agrees that the 

Employer is entitled to assign the right for exercising of the Intellectual property rights 

in the maximum possible extent to a third party without special consent of the 

Employee, who is the author of the employee’s work or unfinished employee’s work 

creating the Intellectual property. 

 

9.3  Zaměstnanec tímto prohlašuje, že v době podpisu této pracovní smlouvy nemá žádné 

duševní vlastnictví, které by chtěl vyloučit z ustanovení této pracovní smlouvy. 

9.3  The Employee herewith declares that at the time of signing this Employment Contract, 

he/she does not have any intellectual property that he/she wishes to exempt from the 

provisions of this Employment Contract. 

 

10.  Závěrečná ustanovení / Final Provisions 
 

10.1  Pro účely této pracovní smlouvy termín skupina ITT zahrnuje všechny osoby přímo či 

nepřímo ovládané zaměstnavatelem či přímo či nepřímo ovládané stejnou osobou, která 

přímo či nepřímo ovládá zaměstnavatele.  

10.1  For the purposes of this Employment Contract the term Group ITT includes all persons 

directly or indirectly controlled by the Employer or directly or indirectly controlled by 

the same person as the person directly or indirectly controlling the Employer.  

 

10.2  Pracovněprávní vztah mezi stranami se řídí českými pracovněprávními předpisy, 

zejména zákoníkem práce. V případě, že se jakékoliv ustanovení této pracovní smlouvy 

stane neplatným nebo neúčinným, není tím dotčena platnost či účinnost ostatních 

ustanovení. 

10.2  The employment relationship of the Parties is governed by Czech labor regulations, in 

particular by the Labor Code. Should any provision of this Employment Contract 

become invalid or ineffective, the remaining provisions of the Employment Contract 

shall remain in full force and effect. 

 

10.3  Jakékoliv změny obsahu této pracovní smlouvy mohou být učiněny pouze písemnou 

dohodou obou stran, nestanoví-li zákoník práce jinak. Tato pracovní smlouva byla 

vyhotovena ve dvou vyhotoveních v českém a anglickém jazyce, z nichž každá strana 

obdrží po jednom. V případě jakýchkoli nesrovnalostí v obsahu nebo výkladu jejích 

jazykových verzí je rozhodující české znění pracovní smlouvy. 

10.3  Any changes and amendments to the content of this Employment Contract may be made 

only in written agreement of both Parties, unless the Labor Code stipulates otherwise. 

This Employment Contract has been executed in two copies in the Czech and English 

language, each Party will receive one version. In the event of any discrepancies 

regarding its content or the interpretation, the Czech language version of the 

Employment Contract shall prevail. 

 

V/In Ostravě, dne/on   

 

 

_______________________________ 

ITT Holdings Czech Republic s.r.o.  

 

V/In Ostravě, dne/on  

 

 

_______________________________ 

Zaměstnanec / Employee 
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Příloha 6: Vzor dohody o provedení práce společnosti ITT Holdings Czech Republic 

 

 

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 

 

ITT Holdings Czech Republic s.r.o., společnost se sídlem Ostrava - Hrabová, Na Rovince 
913, PSČ: 720 00, Česká republika, IČO: 283 67 111, zapsaná Krajským soudem v Ostravě, 
oddíl C, vložka 33656, jejímž jménem jedná pan Cesare Savini, jednatel 
 
(dále jen „zaměstnavatel“) 
 

a 

 

pan/ paní: [●].   

narozen/narozená dne: [●].  

bytem:  [●].  

 

(dále jen „zaměstnanec“)  

  

 

 

uzavírají podle § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“) tuto  

 

DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE 

(dále jen „Dohoda“) 

 

1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této Dohody provede pro zaměstnavatele 
sjednanou práci: [●].                       

2. Sjednaný rozsah práce, na který se tato Dohoda uzavírá, nepřesáhne 300 hodin 
v kalendářním roce a bude vykázán na samostatném výkazu odpracované doby, který 
zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli nejpozději do [●].  

3. Práce zaměstnanec provede v období od [●] do [●].  
4. Místo výkonu práce je město Ostrava. 
5. Zaměstnavatel se zavazuje za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným 

podmínkám uhradit zaměstnanci odměnu ve výši XXXX,- Kč za 1 hodinu práce. 
Odměna je splatná ve výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy, tj. 15. dne 
následujícího měsíce, kdy byla práce vykonána. 

6. Na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele bude odměna převáděna 
bezhotovostně na účet zaměstnance u peněžního ústavu v pravidelném výplatním 
termínu zaměstnavatele. 
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7. V souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel nerozvrhuje zaměstnanci práci předem. 
Ve smyslu § 194 zákoníku práce zaměstnavatel tímto pouze pro účely náhrady odměny 
po dobu prvních 21 dnů pracovní neschopnosti rozvrhuje týdenní pracovní dobu 
zaměstnance do směn následovně: 
 
[●] od [●] do [●] 
 
Zaměstnanec bere na vědomí, že rozvržení pracovní doby podle předchozí věty je 
pouze fiktivně stanoveno pro účely náhrady odměny v době dočasné pracovní 
neschopnosti, a že neodpovídá směnám, ve kterých je zaměstnanec povinen fakticky 
vykonávat práci pro zaměstnavatele. Rozvržení tak nezahrnuje ani přestávky v práci. S 
konkrétním rozvrhem práce bude zaměstnanec seznámen, v přiměřeném časovém 
předstihu před požadovaným dnem výkonu práce. 

 
8. Zaměstnanec bude vykonávat práci osobně, svědomitě a hospodárně podle sjednaných 

podmínek a v souladu s předpisy vztahujícími se k jejímu výkonu, zejména s předpisy k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

9. Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právními předpisy, které se vztahují k jím 
vykonávané práci a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
které je povinen při práci dodržovat. 

10. Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky zajišťující řádný a 
bezpečný výkon práce.  

11. Zaměstnanec a zaměstnavatel si sjednávají možnost zrušit tuto Dohodu ke sjednanému 
dni nebo ji jednostranně vypovědět z jakéhokoliv důvodu s [●] denní výpovědní dobou, 
která začíná běžet dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníku. 
Okamžité zrušení této Dohody je možné jen v těch případech, kdy je možné okamžitě 
zrušit pracovní poměr podle § 55 nebo § 56 zákoníku práce. 

 
12. Ostatní práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravená se řídí ustanoveními 

zákoníku práce. 
13. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnavatel a 

jedno zaměstnanec. Obě vyhotovení mají platnost originálu. 
 
 
 

V Ostravě, dne      V Ostravě, dne  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Zaměstnanec          ITT Holdings Czech Republic, s.r.o. 

      Funkce: 

      Jméno: 
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Příloha 7: Vzor dohody o pracovní činnosti společnosti ITT Holdings Czech Republic 

 

 

DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

ITT Holdings Czech Republic s.r.o., společnost se sídlem Ostrava - Hrabová, Na Rovince 913, PSČ: 720 
00, Česká republika, IČO: 283 67 111, zapsaná Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 33656, 
jejímž jménem jedná pan Cesare Savini, jednatel 

(dále jen „zaměstnavatel“) 

 
a 

 
pan/ paní: [●]    
narozen/narozená dne: *●+ 
bytem:  *●+ 
(dále jen „zaměstnanec“)  
 

uzavírají podle § 76 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění (dále jen „zákoník 
práce“) tuto 

DOHODU O PRACOVNÍ ČINNOSTI 

(dále jen „(dále jen „Dohoda“) 

 

I. Předmět Dohody 

1. Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat tyto sjednané činnosti: [●]. 

2. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou a to [●] do [●].  

3. Pracovní činnost dle této Dohody nepřekročí v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby, 
tj. v průměru 20 hodin týdně. Tato doba se posuzuje za celé období, na kterou byla Dohoda 
uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. Pracovní činnost bude vykonávaná podle potřeby 
zaměstnavatele. S konkrétním rozvrhem práce bude zaměstnanec zaměstnavatelem seznámen v 
přiměřeném časovém předstihu. 

4. Za vykonanou práci bude zaměstnanci poskytována odměna ve výši [●],- Kč za 1 hodinu práce. 
Odměna je splatná ve výplatním termínu určeném pro výplatu mzdy, tj. 15. dne následujícího 
měsíce, kdy byla práce vykonána. Na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele bude 
odměna převáděna bezhotovostně na účet zaměstnance u peněžního ústavu v pravidelném 
výplatním termínu zaměstnavatele.  

5. V souladu se zákoníkem práce zaměstnavatel nerozvrhuje zaměstnanci práci předem. Ve smyslu § 
194 zákoníku práce zaměstnavatel tímto pouze pro účely náhrady odměny po dobu prvních 21 dnů 
pracovní neschopnosti rozvrhuje týdenní pracovní dobu zaměstnance do směn následovně: 

 [●] od [●] do [●] 

Zaměstnanec bere na vědomí, že rozvržení pracovní doby podle předchozí věty je pouze fiktivně 
stanoveno pro účely náhrady odměny v době dočasné pracovní neschopnosti, a že neodpovídá 
směnám, ve kterých je zaměstnanec povinen fakticky vykonávat práci pro zaměstnavatele. 
Rozvržení tak nezahrnuje ani přestávky v práci. S konkrétním rozvrhem práce bude zaměstnanec 
seznámen, v přiměřeném časovém předstihu před požadovaným dnem výkonu práce. 

6. Zaměstnanec bere na vědomí, že mu z této Dohody nevzniká nárok na dovolenou, ani na náhradu 
odměny při jiných důležitých osobních překážkách v práci; to se netýká dočasné pracovní 
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neschopnosti. 

 

II. Povinnosti zaměstnance 

1. Zaměstnanec se zavazuje zejména: 

 konat práce osobně, svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat 
podmínky sjednané v Dohodě; 

 dodržovat všechny právní předpisy, vztahující se k vykonávané práci, zejména předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se kterými byl před výkonem pracovní 
činnosti řádně seznámen; 

 řádně hospodařit se svěřenými prostředky a ochraňovat majetek zaměstnavatele před 
poškozením, ztrátou nebo zneužitím. 

III. Povinnosti zaměstnavatele 

1. Zaměstnavatel se zavazuje zejména: 

 vytvářet zaměstnanci přiměřené pracovní podmínky, zajišťující řádný a bezpečný výkon 
práce; 

 poskytovat zaměstnanci potřebné základní prostředky, nářadí, materiál a osobní ochranné 
pracovní prostředky; 

 poskytovat zaměstnanci za řádně a včas vykonanou práci sjednanou odměnu. 

III. Další ujednání 

 

1. Zaměstnanec a zaměstnavatel si sjednávají možnost zrušit tuto Dohodu ke sjednanému dni nebo ji 
jednostranně vypovědět z jakéhokoliv důvodu s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná běžet 
dnem, v němž byla písemná výpověď doručena druhému účastníku. Okamžité zrušení této Dohody 
je možné jen v těch případech, kdy je možné okamžitě zrušit pracovní poměr podle § 55 nebo § 56 
zákoníku práce. 

2. Další práva a povinnosti touto Dohodou výslovně neupravená se řídí ustanoveními zákoníku práce. 

3. Tato Dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zaměstnanec a druhé 
zaměstnavatel. Obě vyhotovení mají platnost originálu. 

 

 

 
V Ostravě, dne      V Ostravě, dne  
 
 
 
 
 
......................................................  .....................................….................. 
Zaměstnanec          ITT Holdings Czech Republic, s.r.o. 
      Funkce: 
      Jméno: 
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Příloha 8: Vzor pracovní smlouvy společnosti ABC Enterprise a.s.  

 

 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  
 

1. společnost: ABC.ENTERPRISE, a.s. 
2. se sídlem:   Na Výsluní 201/13, 100 00 Praha 10 

zastoupena:  Ing. Jiřím Krátkým-předsedou představenstva a Ing. Markétou Velkoborskou 
– členem představenstva 

IČ :   63 99 83 86 
zapsaná:   v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3411 
(jako zaměstnavatel) 

 
a 
 
3. paní/slečna:  Ing. 

r.č.    
bytem:    
(jako zaměstnanec) 

 
tuto  

PRACOVNÍ SMLOUVU   
 

I. Úvodní ustanovení   

1. Před uzavřením této pracovní smlouvy (dále jen „Pracovní smlouva“, resp. „Smlouva“) byl 
zaměstnanec zaměstnavatelem poučen o pracovních a mzdových podmínkách, za nichž bude 
práci vykonávat, jakož i o dalších právech a povinnostech, jež budou  Pracovní smlouvou  
založeny. 

 
2. Zaměstnanec se před uzavřením Pracovní smlouvy podrobil - nepodrobil lékařské prohlídce. 
 
3. Zaměstnavatel prohlašuje, že si je vědom jednak povinností vyplývajících ze zásady rovného 

zacházení, zákazu diskriminace, ponižování lidské důstojnosti apod., jednak povinnosti přidělovat 
práci dle Pracovní smlouvy, platit za vykonanou práci  mzdu apod.  

 
4. Zaměstnanec prohlašuje, že bude konat práci dle Pracovní smlouvy a dle pokynů zaměstnavatele 

osobně, ve stanovené pracovní době a při dodržování pracovní kázně. Při nástupu do práce byl 
zaměstnanec seznámen s  vnitřními předpisy společnosti. 

 

II. Základní náležitosti  

1. Druh práce:    
ÚČETNÍ 

 
2. Místo výkonu práce (obec a organizační jednotka, resp. jinak určené místo): 

Slezská Ostrava, Hradní 27/37 
 
3. Den nástupu: 

9.7.2010 
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III. Doba trvání, zkušební doba 

1. Účastníci sjednali  pracovní poměr na dobu neurčitou. 
 
2. Zaměstnanec požádal - nepožádal o sjednání pracovního poměr na dobu určitou. 
 
3. Zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli tuto zkušební dobu:   ……3…… měsíce  

 

IV. Zákonná informace 

1. Zaměstnanec má nárok na dovolenou v délce:   20 dnů/rok (4 týdny) 
  
2. Údaje o výpovědních dobách:  

a) výpovědní doba činí pro zaměstnance i zaměstnavatele nejméně 2 měsíce,  
c) výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce s výjimkami z § 53 
odst. 2, § 54 písm. b) a § 63. 
 

3. Údaje o mzdě zaměstnance: 
a) základní výše mzdy:        zaměstnanci náleží měsíční mzda ………….,-Kč   
b) způsob odměňování:   měsíční  
c) splatnost mzdy, výplatní termíny: ke každému 15. dni v měsíci následujícím 
d) způsob vyplácení mzdy:   na účet  ………………… 
 

4. Délka pracovní doby činí nejvýše 40 hodin týdně, přičemž po šesti hodinách nepřetržité práce má 
zaměstnanec nárok na pracovní přestávku na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut. 
Poskytnuté přestávky na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby, ve smyslu platného 
ustanovení ZP. 

 

V. Ostatní ustanovení 

Dle § 42 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce se zaměstnavatel a zaměstnanec dohodli na 
možnosti vysílání zaměstnance na pracovní cestu, a to na dobu nezbytně nutné potřeby. Pracovní 
cestou se rozumí časově omezené vysílání zaměstnance zaměstnavatelem mimo sjednané místo 
výkonu práce. Zaměstnanec na pracovní cestě koná práci dle pokynů vedoucího zaměstnance, který 
ho na pracovní cestu vyslal. 
       

VI. Závěrečná ustanovení  

1. Vztahy touto Smlouvou výslovně neupravené podléhají režimu obecně závazné právní úpravy, tj. 
prvořadě příslušným ustanovením ZP.  

 
2. Smlouva byla vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž zaměstnavatel převzal 1 ks a zaměstnanec 1 

ks vyhotovení uvedené Smlouvy. 
 
V Ostravě dne  9.7.2010 
 
 
 
-----------------------------------    ------------------------------------ 
zaměstnavatel      zaměstnanec 
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Příloha 9: Vzor dohody o provedení práce společnosti ABC Enterprise a.s. 

 

 
ABC.ENTERPRISE, A. S. 

zapsána v OR MS Praha v oddíle B, vložka 3411 

zastoupena Ing. Jiřím Krátkým – předsedou představenstva a Ing. Veronikou Fišerovou– 
členem představenstva 

se sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00 

IČ: 63998386, DIČ : CZ63998386 

 (dále jako „zaměstnavatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Martina Prokopová 

r.č.: 905721/5387 

bytem: Chlebovice 228, Frýdek - Místek PSČ: 739 42 

(dále jako „zaměstnanec“) na straně druhé 

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále také společně jako „smluvní strany“ nebo každý 

samostatně jako „smluvní strana“) 

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli v souladu s ustanovením _§ 75_ zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce (dále jako „zákoník práce“), tuto 

 

 

dohodu o provedení práce 

 

 

I. 

Provedení práce 

1.1. Zaměstnanec se zavazuje provést pro zaměstnavatele práci spočívající v účetních 

činnostech. 

1.2. Zaměstnanec je povinen provést práci osobně  

1.3. Zaměstnavatel se zavazuje zpřístupnit zaměstnanci kancelářské za účelem řádného 

provedení práce a poskytne mu k tomu nezbytnou součinnost.  

1.4. Zaměstnavatel poskytne zaměstnanci k provedení práce potřebné prostředky  

a nástroje na své náklady. 

1.5. Zaměstnavatel převezme od zaměstnance vykonanou práci. V případě, že bude mít 

zaměstnavatel výhrady k provedené práci, je zaměstnanec povinen zaměstnavatelem 

uplatněné nedostatky bez zbytečného odkladu odstranit. 

 

 

 

 



19 
 

 

II. 

Odměna 

2.1. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanci za řádně a včas provedenou práci náleží 

odměna ve výši --- Kč/hod. (slovy:----- korun českých za hodinu) (dále jako „Odměna“).  

2.2. Zaměstnavatel se zavazuje uhradit zaměstnanci sjednanou Odměnu vždy nejpozději do 

10 dnů po ukončení měsíce, v němž byla práce vykonána, bezhotovostním převodem 

na účet č. -------- 

III. 

Další ujednání 

3.1. Zaměstnanec tímto prohlašuje, že ke dni uzavření této dohody byl seznámen s právy a 

povinnostmi, které pro něho z této dohody vyplývají, s obsahem náplně sjednané práce 

a s organizačním a pracovním řádem. Při výkonu pracovní činnosti je zaměstnanec 

povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární 

řád, s nimiž byl rovněž seznámen.  

IV. 

Závěrečná ustanovení 

4.1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

4.2. Tato dohoda a vztahy z této dohody vyplývající se řídí právním řádem České republiky, 

a to zejména ustanoveními zákona č. _262/2006 Sb._, zákoník práce. 

4.3. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

4.4. Tato dohoda může být doplňována pouze písemnými dodatky se souhlasem obou 

smluvních stran. 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, a na 

důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

V Ostravě dne 1. srpna 2012 

 

 

 _______________________  _______________________ 

 ABC.ENTERPRISE, a.s.  

 

 

 


