
SVJ/1-15/25 

SVJ č.: …………… 

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

Zaměstnavatel: Společenství …………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………….…………………………………………… 

se sídlem: …………………………………………………….…………………………………………… 

a 

Zaměstnanec: ………………………………………………….…, rodné číslo: .……………………………. 
  (vč.titulu) 

rodné příjmení: ………………………………………………, dřívější příjmení: …………………………….. 

narozen dne: ………………………, místo narození: ………………………, rod. stav: …………………… 

trvale bytem: …………………………………………………….…………………………, PSČ: ……………. 

zdravotní pojišťovna: ………………………………………………, počet dětí: …… (pouze u žens. pohlaví) 

státní občanství: ……………………… 

x/  pobírám důchod od: ……………………, druh důchodu: ………………, vydán kým: …………….……. 
x/  nepobírám důchod 

uzavírají tuto dohodu o pracovní činnosti 

na: ……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

čl. 1 
Zaměstnanec prohlašuje, že nepobírá předčasný starobní důchod. 

Zaměstnanec se zavazuje, že: 
a) bude pro zaměstnavatele vykonávat práci podle svých nejlepších schopností a znalostí v souladu

s předpisy vztahujícími se na její výkon, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci ode dne …………………… dle této dohody, vyplývající z pracovní náplně, která je 
nedílnou součástí dohody. 
Výkon práce bude prováděn v předpokládaném rozsahu …………… hodin měsíčně, maximálně 
však do poloviny stanovené týdenní pracovní doby zaměstnavatele, tj. 20 hod. týdně. 

b) bude vykonávat práci osobně a ve lhůtách vyplývajících z pracovní náplně.

Zaměstnanec bere na vědomí, že: 
a) změny ve výše uvedených identifikačních údajích, je zaměstnanec povinen nahlásit ve mzdové

účtárně zaměstnavatele.
b) z činnosti podle této dohody mu nevzniká nárok na placenou dovolenou, na náhradu odměny při

překážkách v práci, kromě náhrady odměny dle §§192-194 Zákoníku práce v platném znění /viz
čl.2, poslední odstavec a náhrad dle bodu c) tohoto odstavce. Vyplacené částky od 2.500,- Kč
včetně (brutto) se zaměstnanci započítávají do příjmů pro výpočet důchodu.

c) z činnosti dle této dohody mu vzniká nárok na poskytnutí náhrad cestovních výdajů a to na základě
uzavřené smlouvy o poskytování náhrad cestovních výdajů.



strana 2 SVJ/1-15/25 

čl. 2 
Zaměstnavatel se zavazuje: 
a) vytvořit zaměstnanci pro výkon pracovní činnosti přiměřené pracovní podmínky a poskytnout mu

potřebné podklady pro její řádný výkon

b) poskytnout zaměstnanci za výkon sjednané pracovní činnosti odměnu takto:

kategorie č. ………, hodinový tarif ……… Kč/hod. 
K dosažené odměně (tarifní odměně) za sledované období může být přiznána prémie. 

c) celkovou odměnu dle pracovního výkazu poukázat zaměstnanci za příslušné období nejpozději
20. den následujícího měsíce, a to odepsáním částky k výplatě z účtu zaměstnavatele (správce
bytového objektu).

Zaměstnavatel odpovídá za proškolení zaměstnance o BOZP a PO, a to před započetím 
sjednané práce. 
Zaměstnavatel určil rozvržení týdenní pracovní doby pro účely poskytování náhrady odměny při 
dočasné pracovní neschopnosti (karantény), dle §§ 192-194 Zákoníku práce v platném znění, 
rovnoměrně, tj od pondělí do pátku. Průměrná délka směny bude vypočtena z předpokládaného 
měsíčního fondu pracovní doby uvedeného v čl. 1 této dohody. 

čl. 3 
Zaměstnanec prohlašuje, že je poučen o bezpečnostních a požárních předpisech platných pro výkon 
sjednané činnosti. 

čl. 4 
Ostatní ustanovení: 
a) ostatní práva a povinnosti z této dohody se řídí ustanovením § 74, §76 – 77, a následující §

Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v platném znění.
b) dohoda nabývá platnosti dnem podpisu dohody a účinnosti od počátku výkonu sjednané činnosti,

dle čl.1 odst. a) této dohody.
c) při závažném nebo opětovném porušení povinností vyplývajících z ustanovení čl.1, může

zaměstnavatel s okamžitou platností od této dohody ustoupit.
d) dohoda se uzavírá na dobu  x/ neurčitou – určitou do   ……………… 
e) zaměstnanec souhlasí s uvedením svého rodného čísla v této dohodě pro účely zpracování

odměny.

Výslednou odměnu poukažte na č. účtu: ………………………… kód banky ………… 

V ………………………………………… dne …………………… 

……………………………………… ……………………………………. 
podpis zaměstnance * za společenství vlastníků + razítko

(2 podpisy dle podpisového řádu)

Přílohy: 1. Pracovní náplň
2. Potvrzení o absolvování školení BOZP a PO (platnost 2 roky)

x/ 3. Čestné prohlášení pro účely odvodu zdravotního pojištění 
x/ 4. Potvrzení o zvláštní způsobilosti pro vykonávání činnosti 

(práce svářečské, elektro, apod.) 

x/  nehodící škrtněte 
* v případě, kdy vykonává SBD HK funkci předsedy společenství/pověřeného vlastníka, (týká se SVJ vzniklých

z SBD HK), potvrdí uzavření dohody stávající výbor SO svými podpisy vč. razítka

Pozn.: nebude-li vyplněno č. účtu, odměna bude poukázána pošt. poukázkou 
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