PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY
DÍLČÍ DOHODA O DOČASNÉM PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE
1.

Pracanti s.r.o.
se sídlem:
IČ:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u krajského soudu v Ostravě C 64904
zastoupená:
(dále jen „Agentura“)

a

se sídlem
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
společnost zapsaná v obchodním
zastoupená jednatelem (předsedou představenstva)
(dále jen „Uživatel“)

uzavírají ve spojení s Rámcovou smlouvou o dočasném přidělení zaměstnanců (dále jen
"Rámcová smlouva") následující Dílčí dohodu o dočasném přidělení podle ustanovení § 308
zákoníku práce:

1.

Identifikační údaje Zaměstnanců (jméno, příjmení, rodné příjmení; bydliště; RČ, neníli přiděleno, datum a místo narození; státní občanství):

2.

Druh práce, kterou budou Zaměstnanci u Uchazeče vykonávat, včetně příp. požadavků
na odbornou popř. zdravotní způsobilost:
Místo výkonu práce:

3.
4.

Doba trvání dočasného přidělení Zaměstnanců:
doba dočasného přidělení zaměstnanců dle této Dílčí dohody a její Přílohy č. 1 se
sjednává na období
od ............................do............................
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další podrobnosti viz. přiložený seznam Zaměstnanců
Den nástupu Zaměstnanců k výkonu práce u Uživatele:
5.

6.

7.

8.

Informace o pracovních a mzdových podmínkách srovnatelného zaměstnance
Uživatele:
délka pracovní doby: ……………hodin týdně,
rozvržení pracovní doby: (……………………………),
nárok na placenou dovolenou: 0 týdny za kalendářní rok,
výše příplatku za práci přesčas: 0%
výše hrubé mzdy srovnatelného zaměstnance: ……………,-_ Kč za / hodinu,
Výše hrubé mzdy Zaměstnance odpovídající mzdovým podmínkám srovnatelného
zaměstnance Uživatele:
………,- Kč za hodinu.
Další ujednání:
Podmínky ukončení dočasného přidělení před uplynutím doby jsou sjednány v článku I.
odst. 3. Rámcové smlouvy.
Povolení ke zprostředkování zaměstnání bylo Agentuře vydáno 5.5.2016.
Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto Dílčí dohodou se řídí Rámcovou
smlouvou.
Tato Dílčí dohoda nabývá platnosti a účinnosti pouze v případě, že obsahuje ujednání o
všech bodech uvedených výše, a pokud je podepsána Uživatelem a Agenturou
(oprávněnými osobami).
(Pokud se údaje požadované výše liší u jednotlivých Zaměstnanců, je nutné je uvést u
každého jednotlivého Zaměstnance / skupiny Zaměstnanců zvlášť, popřípadě uzavřít
ohledně jednotlivého Zaměstnance / skupiny Zaměstnanců samostatnou Dílčí dohodu.)

V Valašském Meziříčí dne

V …………………dne

jméno: Ing. Iveta Vykopalová

jméno: _________________________

podpis: _________________________

podpis: _________________________

Agentura

Uživatel
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