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D O H O D A O  P R AC O V N Í  Č I N N O S T I  

Zaměstnavatel:  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (IČO 68407700), 
zastoupený Ing. Petrem Matějkou, Ph.D. 

 
Zaměstnanec       rodné příjmení       
rodné číslo       místo narození       rod. stav       
nejvyšší dosažené vzdělání       
evid. č. obč.průk. (u cizinců kopie pasu či OPl)       
trvalé bydliště       PSČ       
adresa pobytu v ČR (je-li trvalé bydliště mimo ČR)       
pojištěn u zdrav. pojišťovny (název)       Student  
Identifikace pro daňové účely ve státu daňové rezidence (mimo ČR)       

uzavírají podle §§ 74 - 77 zákoníku práce tuto 
dohodu o pracovní činnosti 

Sjednaný druh práce / popis pracovní činnosti:       

Dohoda se uzavírá na dobu  od       do       
Sjednaný počet hodin celkem       / měsíčně       
Místo výkonu práce       
Sjednaná odměna        
Zdroj financování       NS       
Odměna je splatná podle § 138 zákoníku práce nejpozději 15. den následujícího měsíce po odevzdání práce. 
Předmětem této dohody je závazek poskytnout zaměstnanci cestovní náhrady dle ustanovení §§ 156 – 164 ZP o 
cestovních náhradách v platném znění. 
Další sjednané podmínky       

Za zaměstnavatele práci převezme       
Zaměstnanec: a) prohlašuji, že jsem byl seznámen s předpisy bezpečnosti při práci a požární ochraně 
 b) prohlašuji, že nejsem - jsem současně zaměstnán/a mimo území ČR. Pokud ano, uveďte stát: 
           
 c) potvrzuji, že budu vykonávat práci osobně 
 d) nejsem - jsem poživatelem důchodu (druh)       od       
 e) žádám o výplatu odměny na účet č. / kód banky       
 f) v případě, že odměna bude zasílána mimo území ČR, souhlasím se srážkou částky za bankovní 

poplatky při převodu. 

Při skončení dohody o pracovní činnosti si zaměstnanec vyzvedne na osobním oddělení Fakulty stavební ČVUT 
v Praze, Thákurova 7, 166 29  Praha 6 potvrzení o zaměstnání dle § 313 zákoníku práce. 
 
 
V Praze dne    

 vyplňuje osobní odd.  podpis zaměstnance 

   

podpis ved. katedry (pracoviště)  podpis tajemníka fakulty 

   

podpis řešitele projektu   
 


	Zaměstnavatel:  České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební (IČO 68407700),
	zastoupený Ing. Petrem Matějkou, Ph.D.

