Dohoda o provedení práce
(uzavíraná podle § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce)
 
Zaměstnavatel:		Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí,
se sídlem:		Krásno nad Bečvou, Masarykova 101/18, 757 01  Valašské Meziříčí
jehož zástupcem je:  	Mgr. Aleš Kubíček 
(dále jen „zaměstnavatel") 
a
pan (paní):	 
datum narození: 	 
bydliště:	 
(dále jen „zaměstnanec")
uzavírají tuto
dohodu o provedení práce

1.	Zaměstnanec se zavazuje vypracovat pro zaměstnavatele oponentní posudek bakalářské práce tohoto (těchto) studenta (studentů): 



Zaměstnanec vykoná tuto práci osobně.
2.	Pracovněprávní vztah založený touto dohodou se uzavírá od 2. května 2023 do 31. května 2023. Pracovněprávní vztah založený touto dohodou zaniká splněním úkolu uvedeného v čl. 1.
3.	Rozsah práce nutný k provedení úkolu nepřesáhne 2 hodiny/1 oponentský posudek.
4.	Za odpracovaný úkol se zaměstnavatel zavazuje zaplatit zaměstnanci odměnu ve výši Kč 250/oponentský posudek. Odměna je podmíněna odevzdáním posudku a je splatná ve výplatním termínu zaměstnavatele, kterým je vždy 10. den v měsíci, který následuje po měsíci, v němž právo na odměnu vzniklo. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnanci odměnu bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance. Zaměstnanec sdělí zaměstnavateli číslo svého účtu a včas vždy oznámí jeho případnou změnu. Z odměny bude sražena daň z příjmů dle platných právních předpisů.
5.	Zaměstnavatel může od této dohody odstoupit, jestliže úkol nebude splněn do data uvedeného v čl. 2.
6.	Zaměstnanec může od této dohody odstoupit, pokud mu zaměstnavatel nevytvoří podmínky nutné k řádnému výkonu práce.
7.	Další práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele se řídí pravidly pro výkon práce v pracovním poměru, s výjimkami vyplývajícími z § 77 odst. 2 a 3 zákoníku práce.
8.	Tato dohoda byla uzavřena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.

	Valašské Meziříčí 2. května 2023





---------------------------------			 ----------------------------------
zaměstnanec					zaměstnavatel
OSOBNÍ DOTAZNÍK
Příjmení:

Jméno:

Titul:

Rodné příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Adresa bydliště:

Zdravotní pojišťovna:

Datum:

Podpis:


Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí a ________________________
se dohodli, že mzda/odměna bude poukázána 
na účet č. _____________________________, vedený u _____________________________
Valašské Meziříčí dne __________________


Podpis: ______________________________




Vyplněný osobní dotazník a podepsanou dohodu o provedení práce (ve dvou vyhotoveních) doručte prosím na adresu:
Bc. Martina Kocmánková (personální oddělení)
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské Meziříčí
Krásno nad Bečvou
Masarykova 101/18
757 01  Valašské Meziříčí

