
Dohoda o provedení práce  
uzavřená podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 

Městská část Praha-Dolní Chabry 
IČO:  00231274 
se sídlem: Hrušovanské náměstí 253/5, 184 00 Praha-Dolní Chabry 
zastoupená:  Mgr. Kateřinou Šilhovou Šafránkovou, starostou městské části 
(dále jen „zaměstnavatel“) 
 
a 

 

Miroslav Malina 
datum nar.:  5
bytem:           
číslo účtu:     
vedený u: 
(dále jen „zaměstnanec“) 
 
spolu uzavírají tuto dohodu o provedení práce: 

 

čl. 1.  
Předmět smlouvy 

1. Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje provádět pro zaměstnavatele činnost 
spočívající v koordinaci stavební činnosti při rekonstrukci a přístavbě Základní 
školy Praha-Dolní Chabry, IČO: 70 970 190, příspěvková organizace a provozu 
základní školy (dále jen „práce“).   

2. Zaměstnavatel se zavazuje zaměstnanci za řádně provedenou práci platit 
odměnu. 
 

čl. 2. 
Místo výkonu práce 

Základní škola Praha-Dolní Chabry, nacházející se na adrese Spořická 400/34,184 
00 Praha-Dolní Chabry.  
 

čl.3. 
Doba plnění 

1. Zaměstnanec bude práci vykonávat svou účastí na kontrolních dnech 
probíhajících na stavbě a dále dle potřeby, v termínu od 25. 5. 2020 do kolaudace 
stavby, nejdéle však do 31. 8. 2021. Rozsah výkonu práce podle této dohody 
nepřekročí 300 hodin za kalendářní rok v souladu se zákoníkem práce. 

2. Při své práci je zaměstnanec povinen dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečností pokyny vyplývající z místa výkonu práce 
na stavbě. 

 
čl. 4. 

Odměna 
1. Za vykonanou práci náleží zaměstnanci odměna ve výši 1



2. Odměna je splatná zpětně ve výplatní den zaměstnavatele, vždy k devátému dni 
následujícího kalendářního měsíce.  

3. Z odměny provede zaměstnavatel srážky podle příslušných právních předpisů. 
 

 
čl.5. 

Závěrečná ustanovení 
1. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit jen po vzájemné dohodě 

smluvních stran. 
2. Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení 

důvodu s 15 ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dne následujícím po 
doručení výpovědi. 

3. Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží 
jedno vyhotovení. 

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměly a že tato 
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují 
svoje vlastnoruční podpisy. 

5. Tato dohoda je platná a účinná dnem jejího schválení Zastupitelstvem městské 
části Praha-Dolní Chabry. 

6. Smlouva byla schválena rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha-Dolní 
Chabry číslo usnesení (.) ze dne (.) 

 
 
 
 
 
 
V Praze dne  V Praze dne  
 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
městská část Praha-Dolní Chabry 
starostka městské části 

 
 
 
 
 
--------------------------------------------- 
Miroslav Malina  

 


