Dohoda o provedení práce
Uzavřená mezi
Jméno a příjmení: titul, jméno, příjmení dohodáře, který pro Vás pracuje a který dostane za to zaplaceno
Datum narození: datum narození dohodáře Číslo OP/pasu: opět dohodáře - nutnost, kdyby nevěděl,
tak doplnit později, kdyby za žádných okolností nechtě sdělit, tak nelámat přes koleno, nechat pole
prázdné.
Rodné číslo: opět nutnost pro potřeby mzdového účetní Bydliště: trvalé bydliště dohodáře
Kontakt (mail/telefon): kdyby byl nějaký účetní, nebo administrativní problém, aby se s dohodářem
dále rychle a jednoduše spojit.
(dále jen „zaměstnanec“)
a
Hnutí Brontosaurus
se sídlem: Hvězdová 10, 602 00, Brno, IČ: 0040 8328
zastoupená panem: Mgr. Dalimilem Tomanem
(dále jen „zaměstnavatel“)
Vymezení - popis práce: Napsat, co bude dělat – pokud možno více podrobně – popis Lektor není
dostatečný – raději Lektor workshopu RiverJump – přednáška o výhodách kompostování...
Místo výkonu práce: Místo konání akce, kvůli možnosti proplacení cestovného z místa trvalého bydliště
Práce bude provedena do dne: Napsat datum konce akce, v případě jednodenních jen datum akce
Rozsah práce - počet hodin: počet celých hodin, které bude pracovat / přednášet klidně odhadem...
Zaměstnanec obdrží odměnu ve výši (Kč): Psát celkovou odměnu, která mu náleží, nepsát
hodinovou taxi – zde pozor, pokud nepodepíše Přiznání poplatníkapro HB (!!!), tak mu z výše
uvedené částky HB musí strhnout 15% jako zálohovou daň z příjmu, myslete na to a když chcete, aby
dohodář dostal 1000 Kč, napište do výše odměny 1177,- Kč ! Pokud dohodář má podepsáné
Prohlášení poplatníka pro HB, co napíšete do odměny (do 10 000,-) to dostane – pozor si také dát na
to, aby odměna podělena hodinami nebyla nižní, než 50,70 Kč/h!
Další ujednání této Dohody o provedení práce: Zde můžete zmínit proplacení náhrad – ale musí se
k tomu uzavřít Smlouvu o proplácení cestovních náhrad; nebo ujednat třeba vyplacení zálohy hotově a
dorovnat to později na účet...
Odměna za vykonanou práci bude vyplacena

hotově

- jedno z nich zakroužkujte – neškrtejte –

v případě platby zálohy hotově a zbytek na účet napsat zálohu do Další ujednání a zde zakroužkovat
na účet a napsat číslo – hotově nekroužkovat!
na účet. č.: napsat číslo účtu, nakteré chce poslat odměnu

O dalších právech a povinnostech obou smluvních stran platí příslušná ustanovení zákona č. 262/2006
Sb. v platném znění (dále jen Zákoníku práce). Tato dohoda i práva a povinnosti obou stran vzniklé na
základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí Zákoníkem práce.
Datum a místo podpisu: V případě vícedenních akcí datum začátku akce, v případě jednodenních
datum akce, místo – místo konání akce
Podpis zaměstnance: podpis dohodáře Podpis zaměstnavatele: Zde bude Codyho podpis, který zde
přijde, až se to dostane Codymu na stůl v termínu výplat – takže postup následující – jednu kopii pro
HB odevzdat Codymu na stůl nepodepsanou v této kolonce, podpis si tam doplní, a druhou kopii pro
dohodáře podepíše koordinátor, nebo objednatel s dopsanou poznámkou: „v zastoupení Mgr. Tomana“
a předá dohodáři, když dohodář kopii nechce, tak nedávat nic 

Vyplňovat jen v případě, že vyplácíte hotově (a i v případě, že vyplácíte zálohu a
zbytek mu přijde na účet)
Jednoduchý výdajový pokladní doklad č.: nevyplňovat! Doplní si to finanční 
Plátce: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 10, 602 00 Brno, IČ: 00408328,
Vyplaceno: viz.: zaměstnanec, identifikace v záhlaví smlouvy
Datum platby: datum konce akce, nebo datum jednodenní akce – musí se shodovat s datem Práce
bude provedena do dne: - nepsat datum podpisu smlouvy, jestli se nejdená o jednodenní akci
Účel platby: viz.: vymezení – popis práce
Kč: částka, která mu byla předána – POZOR – pokud nemá podepsané prohlášení Poplatníka k
dani, tak se částka neshoduje s výší odměny, ale je snížena o 15%, takže když je v odměně napsaná
1000,- tak dostane jen 850,- Kč, když má podepsané prohlášení pro HB, tak se částky (vyplaceno i
odměna), ale jen do výše odměny 10 000,- shodují. Před částku napsat vlnovku, nebo rovná se (~3000
nebo =3000) a za číslo čárku a pomlčku (3000,-)
slovy: Slovy napsat částku – bez mezer : dvěstěčtiřicetpěttisícosmsetdvacettřikorun
Přijal: podpis dohodáře Vydal: zde podpis osoby, která fyzicky peníze předává - koordinátor

