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Zadání č. 10 

Skončení pracovního poměru 
Oznámení o ukončení pracovního poměru 

Potvrzenka 

Pracujete jako personální ředitel/ka ve spol. s r. o. Kolia, 330 11 Třemošná 778. 

Úkol A  

Napište oznámení o ukončení pracovního poměru  panu Richardu Šustrovi, bytem 330 11 Tře-
mošná, Mostecká 15. Pan Šustr má pracovní smlouvu č. 11/08 ze dne 2. ledna 2008 uzavřenou na 
dobu určitou od 2. ledna 2008 do 31. května 2008, tj. na dobu, po kterou bude probíhat rekon-
strukce montážní dílny. Upozorněte zaměstnance, že jeho pracovní poměr sjednaným dnem končí, 
a poproste ho, aby ke dni ukončení pracovního poměru předal vedoucímu dílny panu Stanislavu 
Kohoutovi zapůjčené pracovní nářadí a ochranné pomůcky. Předání mu bude písemně potvrzeno. 

Za vykonanou práci panu Šustrovi poděkujte, můžete připomenout, že svou mimořádnou pracovní 
morálkou a odbornou zdatností přispěl k plynulému průběhu rekonstrukce. 

☺ Úkol vypracujte na hlavičkový papír, který je uložený pod jménem Kolia.doc. Písemnost uložte 
jako Příjmení-A.doc. Uveďte Naši značku 23/08/vaše iniciála. Do zápatí se podepište. Sledujte 
bedlivě automatické opravy, které mění slovo „Třemošná“. Vypracovaný úkol vytiskněte. 

Úkol B  

Připravte jménem vedoucího montážní dílny pana Stanislava Kohouta potvrzenku na předání 
zapůjčeného pracovního nářadí a ochranných pomůcek: 

plynová svářecí souprava  vč. 2 ks tlakových lahví a 2 ks hadic, evid. č. 270 
sada montážních pák, 5 ks, evid. č. 112 
rozbrušovačka, 1 ks, evid. č. 299 
ochranná přílba, 1 ks, bez evid. č. 

Nezapomeňte, že oba pány je třeba přesně identifikovat. Výčet položek přehledně upravte na 
odrážky, evidenční čísla zarovnejte na tabulátorové zarážky. 

☺ Úkol vypracujte do nového dokumentu, který uložte jako Příjmení-B.doc. Do zápatí se 
podepište. Písemnost vytiskněte. 



Kolia, spol. s r. o. 
330 11 Třemošná 778 

23/08/Pe 

Vážený pan 
Richard Šustr 
Mostecká 15 
330 11  Třemošná 

2008-05-05 

Oznámení o ukon čení pracovního pom ěru 

Vážený pane Šustre, 

oznamujeme Vám, že Váš pracovní poměr, uzavřený pracovní smlouvou ze dne 2. ledna 
2008 na dobu určitou od 2. ledna 2008 do 31. května 2008, tj. na dobu, po kterou bude 
probíhat rekonstrukce montážní dílny, sjednaným dnem kon čí. 

Prosíme Vás, abyste ke dni ukončení pracovního poměru předal vedoucímu dílny panu Sta-
nislavu Kohoutovi zapůjčené pracovní nářadí a ochranné pomůcky. Předání Vám bude pí-
semně potvrzeno. 

Děkujeme Vám za vykonanou práci. Svou mimořádnou pracovní morálkou a odbornou zdat-
ností jste přispěl k plynulému průběhu rekonstrukce. 

S pozdravem 

Milada Peštová 
personální ředitelka 
 
 



POTVRZENKA 

Já, podepsaný Stanislav Kohout, vedoucí montážní dílny spol. s r. o. Koliba, Třemošná 778, 

potvrzuji, že pan Richard Šustr, bytem ve Třemošné, Mostecká 15, mi předal dne 31. května 

2008 toto pracovní nářadí a ochranné pomůcky: 

� plynová svářecí souprava  vč. 2 ks tlakových lahví a 2 ks hadic,  evid. č. 270 

� sada montážních pák, 5 ks,  evid. č. 112 

� rozbrušovačka, 1 ks,  evid. č. 299 

� ochranná přílba, 1 ks,  bez evid. č. 

Třemošná 5. května 2008  


