DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
uzavřená v souladu s § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění (dále jen
„zákoník práce“)
Český svaz plaveckých sportů
Zátopkova 100/2
169 00 Praha 6, zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, předsedou svazu
IČO: 44264984
dále jen „zaměstnavatel“
a
Jméno a příjmení:
Datum nar.:
Bydliště:
číslo účtu (pro zaslání odměny):
dále jen „zaměstnanec“
Smluvní strany spolu uzavírají Dohodu o provedení práce s tímto obsahem:
1. Sjednaná práce, kterou zaměstnanec vykoná pro zaměstnavatele: ........................................
2. Sjednaný rozsah pracovní doby: Zaměstnanec práci vykoná v nepravidelné pracovní době
s tím, že rozsah práce podle této dohody nebude větší než 300 hodin v kalendářním roce –
do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele
v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce.
3. Dohoda se uzavírá na dobu od: .......................... na dobu neurčitou.
4. Zaměstnanec práci provede osobně v místě dle sjednaného obsahu práce tak, aby mohl být
účel sjednané smlouvy naplněn, a to v souladu s předpisy vztahujícími se na její výkon,
zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a podle svých nejlepších
odborných znalostí a schopností.
5. Za řádně provedenou práci ve výše uvedeném rozsahu a odpovídající sjednaným podmínkám
vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu za vykonanou práci.
6. Zaměstnanci náleží za vykonanou práci odměna podle rozsahu práce ve výši stanovené
vnitřním předpisem ČSPS nebo dle samostatného ujednání. Tato dohoda může být zrušena
dohodou smluvních stran, výpovědí danou z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu
s patnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem, v němž byla výpověď doručena
druhé smluvní straně nebo okamžitým zrušením v případech, kdy je možné zrušit pracovní
poměr. Jinak dohoda končí uplynutím doby, na niž byla sjednána.
7. Práva a povinnosti účastníků této smlouvy se obecně řídí ustanoveními zákoníku práce
(zejména §75).
V Praze, dne: ...................

V ........................ dne: ..................

......................................................
Mgr. Petr Ryška, předseda ČSPS

.....................................................
zaměstnanec (podpis)

