
         
Dohoda 

uzavřená mezi: 
 

obchodní společností  

DP WORK, s. r. o. 

se sídlem Vodičkova 791/41, 110 00 Praha 1 

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 

128365 

IČ: 27944719, DIČ: CZ 27944719 

zastoupená Mgr. Emilem Dobakou – prokuristou 

 

(dále jen „společnost“) 

 

a 

 

jméno    ……………………….…………..… 

datum narození  ………………………….………..… 

bytem    ……………………...........………… 

 

(dále jen „poskytovatel“)  

 

Preambule 

Na základě doporučení poskytovatele vznikl mezi společností a osobou uvedenou v příloze č. 

1. této dohody (dále jen „zaměstnanec“) pracovní poměr případně došlo ke zprostředkování 

práce zaměstnance u třetí osoby, když společnost je oprávněna zprostředkovávat práci. 

Zaměstnanec je osobou, se kterou má poskytovatel určitý vztah a v rámci adaptace zaměstnance 

u společnosti anebo u jiného zaměstnavatele, je poskytovatel schopen přispět svými 

vědomostmi a schopnostmi k adaptaci zaměstnance v pracovním procesu. Smluvní strany se 

dohodly na uzavření této smlouvy, která má vymezit základní podmínky spolupráce 

poskytovatele a společnosti při adaptaci zaměstnance. 

I. 

1. Poskytovatel se zavazuje přispívat radou či jakoukoliv jinou pomocí k adaptaci a 

podpoře zaměstnance v pracovním procesu. Za tímto účelem se zavazuje být 

zaměstnanci nápomocen při prohloubení jeho vztahů se zaměstnavatelem, pomáhat mu 

řešit pracovní problémy organizačního charakteru u zaměstnavatele, jakož i k dalším 

činnostem, které povedou k etablování postavení zaměstnance u zaměstnavatele a 

povedou k trvání pracovního poměru zaměstnance.  

2. Poskytovatel se zavazuje působit na zaměstnance tak, aby tento řádně dodržoval své 

pracovní povinnosti, radit a pomáhat mu v oblasti organizačně technického charakteru, 

mzdové oblasti a dalších souvisejících oblastech.  

3. Za řádné provádění činnosti poskytovatele mu náleží od společnosti odměna, jak je 

sjednána níže. 

II. 

1. Smluvní strany se dohodly, že poskytovateli náleží odměna za řádné provádění jeho 

činnosti dle této dohody takto. Za každý ukončený měsíc trvání pracovního poměru 

zaměstnance u zaměstnavatele, jak je vymezen v příloze č. 1. této dohody náleží 

poskytovateli odměna v celkové výši 3000 Kč za každého zaměstnance, rozdělená do 



         
dvou splátek. Po odpracování prvního měsíce náleží odměna ve výši 1000 Kč, po 

odpracování druhé měsíce náleží odměna ve výši 2000 Kč. 

2. V případě, kdy poměr zaměstnance nebude trvat po dobu alespoň minimálně 1 měsíc 

respektive 2 měsíce, pak odměna poskytovateli nenáleží. Důvod ukončení pracovního 

poměru zaměstnance není rozhodující.  

3. Odměna je splatná ve dvou splátkách do 45 dnů po uplynutí sjednané doby minimálního 

trvání pracovního poměru zaměstnance, a to bezhotovostním převodem 

 na účet poskytovatele č. ………………………………...…………............................... 

III. 

1. Společnost je oprávněna prostřednictvím svého zástupce kdykoliv kontrolovat způsob 

a rozsah provádění činnosti poskytovatele. V případě, kdy společnost zjistí nedostatky 

v poskytování činnosti poskytovatele, vyzve jej ke sjednání nápravy. Nebude-li náprava 

sjednána společností určené době, je společnost oprávněna od této dohody odstoupit.  

2. V případě odstoupení od této dohody ze strany společnosti poskytovateli nárok na 

zaplacení odměny zaniká. 

3. Společnost je povinna poskytovat poskytovateli součinnost při provádění jeho činnosti.  

4. Poskytovatel je oprávněn od této dohody kdykoliv odstoupit.  

IV. 

1. Tato dohoda je uzavřena na dobu určitou, a to do doby trvání prvních dvou měsíců 

pracovního poměru zaměstnance.  

2. Změny či doplnění této dohody je možno provádět pouze v písemné formě. 

3. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání 

stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy, 

což stvrzují svými podpisy.  

4. Součástí této dohody jsou její přílohy: 

Příloha č. 1 – specifikace zaměstnance 

 

 

 

 

 

V ……………………………………..…… dne ……………… 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

…………………………………    ………………………………… 

         za DP WORK, s. r. o.         poskytovatel 


