DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE
Pracovník:
Rodné číslo

Příjmení

Jméno

Ulice a číslo domu

PSČ

Město

Číslo a série OP

Kontakt pro zaslání pozvánky

Adresa pro doručení pozvánky, pokud není
shodná s trvalým bydlištěm

e-mail:
telefon:

Zaměstnavatel:
firma Michal Rampula - SPRINT, Národní 10, Rýmařov, IČO: 12085031
1) Pracovník a zaměstnavatel uzavírají dohodu o provedení práce. Veškerá korespondence bude vedena na adrese Michal
Rampula - SPRINT, Národní 10, Rýmařov, 79501.

2) Pravidelným pracovištěm pracovníka je místo bydliště. Pracovník bude vyslán na sklizeň chmele v Tršické chmelařské
oblasti. Pracovním úkolem je práce při sklizni chmele. Dohoda se uzavírá na dobu od zahájení do konce sklizně. Zahájení
sklizně bude přibližně v období od 16.8 do 22.8.2019. K nástupu bude pracovník vyzván.
3) Za svou práci obdrží pracovník odměnu dle mzdové tabulky při 100% plnění svých povinností. Pracovníkovi bude
vyplacena odměna tvořená celkovou denní mzdou násobenou počtem skutečně odpracovaných dnů. Osobní ohodnocení
může být kráceno dle odvedeného výkonu pracovníka. V odměně je zahrnuto veškeré zvýhodnění za práci přesčas, za práci
o sobotách a nedělích, v noci apod. Nejvyšší rozsah práce přesčas se sjednává 80 hodin. Odměna bude vyplacena
následující den po konci sklizně. Pokud pracovník neodpracuje celou směnu, bude odměna přiměřeně krácena. Denní mzda
obsahuje bonus 150,-Kč, který bude vyplacen jen za podmínky odpracování celé sklizně.
Druh práce
Odborné práce (traktorista…)
Navěšování, strhávání

Denní mzda

Denní osobní
ohodnocení

od 1020,- Kč
960,- Kč

Celková denní Předpokládaná
mzda
délka
sklizně
1100,- Kč
13 dnů
1040,- Kč
13 dnů

80,80,-

Předpokládaná mzda
za sklizeň.
Od 14300,- Kč
13520,- Kč

3) Pracovník se zavazuje pracovat svědomitě a kvalitně dle požadavků agronomů. Pracovník je podřízen vedoucímu brigády.
Pracovník je povinen nastoupit vždy včas na své pracoviště v práceschopném stavu.

4) Pracovníku budou zdarma poskytnuty ochranné a pracovní pomůcky. Jejich úmyslné poškození nebo ztrátu je povinen
nahradit. Pracovníci jsou povinni mít vlastní pevnou obuv či holínky.

5) Zaměstnavatel poskytne pracovníkovi ubytování zdarma a umožní stravování 4x denně. Pracovník souhlasí se srážkou ze
mzdy za odebranou stravu a náhradu za případné škody, které způsobil.

6) Tato dohoda se uzavírá ve smyslu ustanovení §75 Zákoníku práce a souvisejícími.
7) Pracovník prohlašuje, že netrpí alergií ani jinou chorobou, která by mu mohla bránit vykonávat práce při sklizni chmele.
8) Odstoupení smlouvy lze provést pouze následovně: do 30.6.2019 po domluvě a od 1.7.2019 do zahájení sklizně musí
pracovník za sebe obstarat náhradu a tuto skutečnost oznámit na adresu firmy nebo telefonicky na čísle: 602 724 829. Při
nedodržení smlouvy, nenastoupení na pracoviště či předčasné ukončení brigády bude účtována smluvní pokuta ve výši
2500,- Kč. Při nemoci je pracovník povinen předložit průkaz práce neschopného (tzv. neschopenku) při zahájení i ukončení
pracovní neschopnosti, jako zaměstnavatel bude uveden Michal Rampula. Kontaktní adresa v době sklizně je: firma
SPRINT, Tršická zemědělská a.s., Tršice.
V ............................................ dne .......................................2019

.......................................
(pracovník)

...............................................
za firmu SPRINT

Potvrzení o návštěvě školy (vyplňují jen studenti, kteří ne):

Potvrzujeme tímto, že .....……....................................................................................., .................. .................................
příjmení a jméno

rodné číslo

studuje ........ ročník denního studia ...................................................................................... ...................................
název školy

V .......................................... dne ................................................

Potvrzení o studiu slouží pouze pro uplatnění slevy na dani ze mzdy.

........................................................
razítko a podpis

