DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Účetní mentoring s. r. o.
Kamýcká 1281
165 21 Praha 6 – Suchdol
IČ: 03961427
Zápis v OR u Městského soudu v Praze
spisová značka C
(dále jen “Zaměstnavatel“)
a
Ing. Antonín Dvořák
Staroměstské náměstí 1
110 00 PRAHA 1
r. č. 889911/0123
(dále jen “Zaměstnanec“)
uzavírají v souladu s § 75 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění Dohodu o
provedení práce č. 01/2015.
1. Předmět závazku
1.1 Zaměstnanec se zavazuje pro zaměstnavatele vykonávat účetní práce, spočívající
v zaznamenávání hospodářských operací na základě pokynů zaměstnavatele. Práce bude
vykonávána v sídle společnosti zaměstnavatele.
1.2 Pracovní doba zaměstnance se stanoví na 3 dny v týdnu, dle potřeby zaměstnavatele, přičemž
každý tento den se pracovní doba stanoví na 2 hodiny, celkem tedy 6 hodin týdně.
1.3 Rozsah pracovní doby rozvrhne zaměstnavatel dle své potřeby vždy 14 dní dopředu a práce bude
vykonávána výlučně v sídle zaměstnavatele, uvedeném shora. Celkový součet hodin však
nepřesáhne 300 hodin za kalendářní rok.
1.4 Za práci bude zaměstnanci poskytována odměna 110Kč/hod. (slovy: stodeset korun českých),
která je splatná do každého 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla práce pro
zaměstnavatele zaměstnancem vykonána.
1.5 Jako den nástupu do práce se stanovuje 1. 1. 2015
1.6 Dohoda se uzavírá na dobu jednoho roku, tj. do 31. 12. 2015.
2. Závěrečná ustanovení
2.1 Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se
řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími předpisy.
2.2 Tato dohoda se pořizuje ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží jeden podepsaný
stejnopis.
2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují a svým podpisem stvrzují, že tuto dohodu uzavírají svobodně,
určitě a vážně, s tím, že si obsah dohody řádně přečetly, všemu porozuměly a neshledávají ji
rozpornou a nemají k jejímu obsahu žádných námitek, ani výhrad.
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