dopl

ČÍSLO DOHODY:
vyplňuje ČSH

DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Zaměstnavatel:
Český svaz házené, z.s.
IČO 00548979
se sídlem Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4
zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. L 193
zastoupený pověřeným zaměstnancem paní Marcelou Železňákovou
a
Zaměstnanec:
Jméno a příjmení:
narozen/-a:
rodné číslo:
trvale bytem
bankovní spojení – č. účtu:
emailová adresa:

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

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále
jen „zákoník práce“) tuto dohodu:
1.1.

1.2.
1.3.
2.1.
2.2.

2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

1. Druh a rozsah práce
Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele provádět
tyto sjednané práce: …………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………..……….……..…………………………………….…………………………………………...
v rozsahu
maximálně 300 hodin v kalendářním roce
v období:
od
………………………………. (den počátku prací)
do
……………………….……….
Toto období představuje zároveň dobu trvání této dohody.
Místem výkonu práce je:
………………………….……
Za kontrolu a převzetí práce odpovídá:
…………………….………… (odpovědná osoba)
2. Odměna
Výše odměny zaměstnance za provedení sjednaných prací činí 200 Kč za každou odpracovanou hodinu dle evidence
provedených prací schválené osobou uvedenou v čl. 1.3 této dohody a dále 4,20 Kč za kilometr cesty vynaložené
v souvislosti s výkonem sjednaných prací, dle přehledu schváleného osobou uvedenou v čl. 1.3 této dohody.
Odměna je splatná po ukončení, případně převzetí sjednaných prací a doručení evidence zaměstnance o
provedených pracích zaměstnavateli v nejbližším výplatním termínu, tj. nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po ukončení sjednaných prací, odevzdání originálu podepsané dohody a doručení evidence
zaměstnance o provedených pracích zaměstnavateli.
Z výše uvedené odměny bude zaměstnavatel provádět srážky v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Závěrečná ustanovení
Zaměstnanec je povinen sjednané práce provádět v době a dle specifikace určené zaměstnavatelem.
Zaměstnanec prohlašuje, že byl seznámen s právy a povinnostmi, které pro něj z této dohody vyplývají, s pracovními
podmínkami a podmínkami pro nárok na odměnu, podmínkami za nichž má práci konat, jakož i předpisy a pokyny
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a s ostatními předpisy, které se ke sjednaným pracím vztahují.
Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.
Účastníci dohody prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetli, jejímu obsahu porozuměli a na důkaz
souhlasu se všemi jejími ustanoveními připojují níže své podpisy.
V [ _________ ] dne [ __________ ] 2019

V [ _________ ] dne [ __________ ] 2019

zaměstnavatel

zaměstnanec

