Dohoda o provedení práce
(§ 75 ZP)
Zaměstnavatel:
F.S Production s.r.o
IČ:
28349148
DIČ:
CZ28349148
sídlem:
Červinkova 3 Brno 612 00, office: Zvonařka 16
zastoupená:
Ing. Pavel Straka RČ: 760523/3856
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka č. 62917
(dále jen "zaměstnavatel")

a
Zaměstnanec:
Narozen:
RČ:
Bydliště:

František Vopršálek
20.05.1977
770522/1234
Pod Mostem 9, Praha 1, 111 00
(dále jako "zaměstnanec")

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle zákoníku práce tuto
dohodu o provedení práce
Podmínky plnění:
Tato dohoda a podmínky níže specifikované sjednávají mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem právní akt, na
jehož základě zaměstnanec zajistí plnění sjednaného úkolu v uvedeném termínu a rozsahu.
1.

Sjednaný úkol:

model na přehlídce S.Oliver v Salzburgu

2.

Sjednaný rozsah:

8 hod

3.

Pracovní úkol bude proveden dne:

30.3.2012 ( vždy poslední den akce )

4.

Sjednaná odměna:
190 Eur ( 4.666 Kč – kurz 24,56 Kč ) kurz vypsat dle platného
kurzovního lístku na stránkách www.cnb.cz ke dni data akce konání !!!

**

prohlášení poplatníka podepsáno:
[ ] Ano [ ] Ne pokud se podepíše i prohlášení, jinak psat NE
student:
[ ] Ano [ ] Ne pokud se přiloží i potvrzení o studiu, jinak psát NE
srážková (zálohová) daň 15 %
[ ] Ano [ ] Ne **
agenturní provize
15 %
[ ] Ano [ ] Ne pokud job nebo booking je přes FS tak vypsat NE
odvod sociální a zdravotní pojištění
[ ] Ano [ ] Ne nad 10.000 Kč dle zákona se v roce 2012 odvádí
na 1 měsíc odečitatelná položka - nestudent: 2.070 Kč/měs tj do částky 13.800 Kč/měs vypsat NE
na 1 měsíc odečitatelná položka student:
2.405 Kč/měs tj do částky 16.000 Kč/měs vypsat NE

5.

K výplatě:

190 Eur ( 4.666 Kč)

6.

Forma odměny
Hotovost
Bankovním převodem

[ ] Ano
[ x ] Ano

[
[

] Ne
] Ne

č.účtu

123456789/0100

Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepisují na základě své svobodné vůle a že neexistují překážky, které by vedly k následnému
rozporu této smlouvy nebo neprovedení sjednaných úkolů. . Zaměstnanec prohlašuje, že byl před zahájením akce pověřenou osobou
zaměstnavatele seznámen s podmínkami bezpečné práce, možnými riziky (místo k přípravě, pohyb po prostoru, kde je akce konána, zejména
šatny, molo, komunikace, první pomoc včetně pokynu pro mimořádné události jakým může být evakuace osob v případě požáru apod. Dále
zaměstnanec souhlasí, že pokud nenastoupí na smluvenou práci ve stanovený den a čas a poškodí tím zaměstnavatele, může být vystavena
pokuta zaměstnavateli ve výši pětinásobku honoráře, který je předmětem této dohody a uhrazení nákladů vzniklé agentuře FS Production s tímto
spojených. V případě spolupráce s firmou, která si objednala zaměstnance přes firmu FS Production a pro kterou bude práce odvedena, tak do 1
roku od uskutečněné práce není oprávněn zaměstnanec odvádět práci související s modelingem (hostess, focení, módní přehlídky, choreografie
apod.) ani jinak zprostředkovávat práci třetím osobám. V opačném případě nezaniká zaměstnanci vůči zaměstnavateli povinnost odvést 20%
agenturní provizi z honoráře, který by byl účtován zaměstnavatelem dle jeho ceníku klientovi. Na důkaz výše uvedeného jako souhlas smluvní
strany připojují své vlastnoruční podpisy

V Brně dne:

20.3.2012

vždy vypsat datum dřívější než je datum konání !!!!!! důležité !!! cca 10 dní

Oražený námi dostanete poštou zpět kdo potřebuje do učetnictví

..................................................................
Zaměstnavatel

František Vopršálek
.....................................................................
Zaměstnanec

