
 
 

    
 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice, IČ: 60076658              
zastoupená děkankou prof. Ing. Hanou Šantrůčkovou, CSc. 
Přírodovědecká fakulta, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice 
(dále jen zaměstnavatel) 
 a                   
Vyber oslovení Vlož Jméno a Příjmení zaměstnance 
rodné číslo: Vlož text zdravotní pojišťovna: Vlož text 
místo narození: Vlož text číslo účtu: Vlož text 
trvalé bydliště: Vlož text 
Kontakt (mobil, e-mail): Vlož text 
(dále jen zaměstnanec) 
uzavírají podle § 74, § 75, § 77, § 138 a § 144 zákoníku práce 

DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE 

Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody provede v termínu od Vyber datum do 
Vyber datum tuto práci: Popis práce 
Sjednaný rozsah práce: Vlož číslo hodin  
Místo výkonu práce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. 
Práva a povinnosti obou smluvních stran vymezuje zejména § 77 zákoníku práce. 
Práci převezme za Jihočeskou univerzitu: Vlož jméno 
Zaměstnavatel zpracovává osobní údaje zaměstnance (včetně rodného čísla zaměstnance) za 
účelem splnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů, a to v nezbytně nutném 
rozsahu a čase. Zaměstnanec je srozuměn s tím, že údaj o jeho jménu, akademických titulech, 
pracovním zařazení, pracovním telefonním číslu a pracovní e-mailové adrese je zaměstnavatel 
oprávněn zveřejnit, a to i na internetu. 
Za řádně provedenou práci, odpovídající sjednaným podmínkám, vyplatí organizace 
zaměstnanci v nejbližším výplatním termínu po odevzdání výkazu práce odměnu ve sjednané 
výši 

= Vlož číslo,- Kč/hod., celkem = Vlož číslo,- Kč (před zdaněním) 
Odměna po provedení zákonných srážek (daň z příjmu) bude Vyber variantu. Odměna je 
stanovena v souladu s § 138 zákoníku práce. Zaměstnanec byl seznámen s předpisy, které se 
týkají bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zaměstnanec souhlasí 
s používáním rodného čísla v pracovně právní dokumentaci. 
Zaměstnanec prohlašuje, že Vyber variantu zaměstnán na jiné součásti Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích (včetně dohod). 
Další ujednání: žádné nebo např. hrazeno jízdné, ubytování (doplňte dle skutečnosti)   
Zaměstnanec i organizace souhlasí s uzavřením dohody za výše uvedených podmínek. 

V Českých Budějovicích dne Vyber datum 
 
 

............................................. 
zaměstnanec 

............................................. 
zaměstnavatel 

 



Přírodovědecká fakulta 

Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice 
Česká republika 

Vyřizuje: Miroslava Francová 
mfrancova00@prf.jcu.cz 
 

T/ +420 389 036 209 
F/ +420 389 036 226 

www.prf.jcu.cz 
www.jcu.cz 

 

 

Zdroj financování: 
 

NS: 060031 
 
TA: Vlož text                
 
Č. akce: Vlož text        
 
KP: Vlož text           

 
 
 

Příkazce: Vlož jméno a příjmení 
 
 

Správce rozpočtu: Ing. Veronika Macková  
 

..............     ...................................... 
  Datum                      Podpis                                                                        

..............     ...................................... 
  Datum                      Podpis                                                                        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

http://www.prf.jcu.cz/

