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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
č.PRI 16-2022

uzavřená podle § 2430 až § 2444 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
 
Příkazce: DíkyČau  s.r.o.,  se  sídlem:  Táboritská  880/14  13000  Praha  3  Česká  republika,  IČO:2741661,

DIČ:CZ02741661  (dále jen příkazce)

Příkazník: Jiří Chobot, trvalé bydliště: Někde na samotě u lesa si tam žije, RČ:838383/8383 (dále jen příkazník)
 
 
Výše uvedení uzavírají tuto dohodu o provedení práce na projektu 2022-E2 Reshoots
Příkazník se zavazuje pro příkazce zajistit tyto činnosti:
Popis jako činnost ten ščlověk vykonává
V období od (07:00) 23.09.2022 do (18:00) 23.09.2022
Za částku 7 500 Kč
 
Další ujednání
Příkazník se zavazuje:
Konat práce svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a dodržovat podmínky sjednané v této dohodě.•
Konat práce osobně, případně za pomoci rodinných příslušníků.•
Dodržovat právní a jiné předpisy vztahující se k práci jím vykonané, zejména k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (včetně rodinných příslušníků).

•

Neuplatňovat vůči  příkazci  žádné další  zvýšené nároky na odměnu v případě, pokud plnění pracovního úkolu
zajišťoval za pomoci rodinných pracovníků

•

Příkazce se zavazuje:
Vytvářet  přiměřené  pracovní  podmínky  zajišťující  řádný  a  bezpečný  výkon  práce,  seznámit  příkazníka  (rod.
příslušníky)  s  právními  a  jinými  předpisy  vztahujícími  se  k  práci  jím  vykonávané.

•

 
Prohlášení Smluvních stran:
Smluvní  strany prohlašují,  že smlouvou dotčené služby a příjem z nich plynoucí  má charakter  jednorázový a
příležitostný. Do limitu 30.000 Kč ročně je příjem osvobozen od daně z příjmů dle znění § 10 odst.3 písm a) Zákona o
daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

•

 
V Praze, dne: 23.09.2022

za příkazce DíkyČau s.r.o. příkazník

Milan Horký
podepsano z IP:185.32.64.136

čas podpisu: 2022-09-23 at 16:07

Jiří Chobot

platební údaje
var. symbol částka číslo účtu kód banky

13122022 7 500 Kč 73827387283 0800

Příkazce uhradí částku 7 500 Kč příkazníkovi bankovním převodem v termínu ve čtvrtek



za příkazce DíkyČau s.r.o. příkazník

Milan Horký
podepsano z IP:185.32.64.136
čas podpisu: 2022-09-23 at 16:07


