
  Zadání 6_OA 

  PÍSEMNOSTI PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU 

  Zrušení pracovního poměru dohodou 
Oběžník 

Pracujete jako asistent/ka Ing. Jiřího Borovce, personálního ředitele a. s. Altcar, se sídlem 

v Bezděkově, Klatovská 5, PSČ 338 24, IČ 12345678, DIČ CZ12345678. 

Úkol A 

Váš zaměstnanec p. David Křesťan (bytem 340 12 Červené Poříčí, U Jezu 6, nar. 12. 6. 1983, 

číslo OP 33557799) chce ukončit svůj pracovní poměr, protože se bude stěhovat za manželkou 

do jižních Čech. Požádal o rozvázání PP dohodou ke dni 15. června 2014. Pan Křesťan má 

pracovní smlouvu č. 63/2009 ze dne 6. října 2009. Dohoda bude mít číslo 02/2014. 

Najděte v zákoníku práce příslušné ustanovení. Posuďte, zda je nutné uvést důvod (zaměstnanec 

o to nepožádal) a zda panu Křesťanovi vznikají nějaké nároky. Ujednejte v dohodě, že pan 

Křesťan do dne ukončení pracovního poměru vyčerpá dosud zbývající poměrnou část dovolené 

v délce 5 pracovních dnů. 

V závěru nezapomeňte vyznačit obvyklé právní formulace o tom, že tato dohoda byla vyhotovena 

dvojmo, jeden výtisk dostal zaměstnanec a druhý zaměstnavatel, a že smluvní strany stvrzují 

svým podpisem, že si dohodu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. 

 Pracujte do nového dokumentu. Soubor uložte jako Příjmení-A.docx na Plochu. Vpravo do 

zápatí se podepište, uveďte i třídu. Po vypracování soubor vytiskněte a zkopírujte do složky své 

třídy na serveru Maturita. Soubor z Plochy odstraňte. 

Úkol B 

Vypracuje oběžník č. 03/2014, kterým informujete zaměstnance, že od 1. června 2014 je možné 

na pracovišti využívat externí stravovací služby, tj. dovoz obědů z klatovské restaurace Modrava. 

Cena kompletního jídla (polévka, hlavní chod, ovoce nebo zákusek) se pohybuje v rozmezí  

80–110 Kč, výběr je ze tří denních menu. Objednávky a výběr si bude zajišťovat každý 

zaměstnanec sám prostřednictvím internetové aplikace. 

Zaměstnavatel bude na takto zajištěné stravování přispívat částkou 10 Kč na jedno jídlo. 

Nabídku je možné si již dnes prostudovat na www.modrava.cz. 

Datujte dnes, podepíše personální ředitel v. r. 

 Pracujte do hlavičkového předtisku, který najdete pod jménem Altcar.docx. Uložte ho jako 

Příjmení-B.docx na Plochu. Vpravo do zápatí se podepište, uveďte i třídu. Po vypracování 

soubor vytiskněte a zkopírujte do složky své třídy na serveru Maturita. Z Plochy ho odstraňte. 



Peštová, 4. B 

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU Č. 02/2014 

Zaměstnavatel: Altcar, a. s., se sídlem v Bezděkově, Klatovská 5, PSČ 338 24, IČ 12345678, 

DIČ CZ12345678, zastoupený personálním ředitelem Ing. Jiřím Borovcem 

a 

zaměstnanec: David Křesťan, bytem 340 12 Červené Poříčí, U Jezu 6, nar. 12. června 1983, 

číslo OP 33557799 

uzavírají tuto dohodu: 

Na základě § 49 zákoníku práce končí dne 15. června 2014 pan David Křesťan svůj pracovní 

poměr u naší společnosti, uzavřený pracovní smlouvou č. 63/09 ze dne 6. října 2009.  

Zaměstnanec do dne ukončení pracovního poměru vyčerpá dosud zbývající poměrnou část 

dovolené v délce 5 pracovních dnů. 

Tato dohoda byla vyhotovena dvojmo, jeden výtisk dostal zaměstnanec a druhý zaměstnavatel. 

Smluvní strany stvrzují svým podpisem, že si dohodu přečetly a souhlasí s jejím obsahem. 

Bezděkov 31. srpna 2014 

 zaměstnanec zaměstnavatel 

 



 

Altcar, a. s., Bezděkov, Klatovská 5, PSČ 338 24, IČ 12345678 

 

Všem zaměstnancům 

OBĚŽNÍK 

Externí stravovací služby 

Od 1. června 2014 je možné na pracovišti využívat externí stravovací služby, tj. dovoz obědů 

z klatovské restaurace Modrava. Cena kompletního jídla (polévka, hlavní chod, ovoce nebo 

zákusek) se pohybuje v rozmezí 80–110 Kč, výběr je ze tří denních menu. Objednávky 

a výběr si bude zajišťovat každý zaměstnanec sám prostřednictvím internetové aplikace. 

Zaměstnavatel bude na takto zajištěné stravování přispívat částkou 10 Kč na jedno jídlo. Na-

bídku je možné si již dnes prostudovat na www.modrava.cz. 

Bezděkov 31. srpna 2014 

Ing. Jiří Borovec v. r. 

personální ředitel 

 


