
DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE 
podle §75 ZP 

EGC-EnerGoConsult ČB s.r.o., Čechova 727, 37001 České Budějovice, zapsána v obch. rejstříku u K. S. v ČB, 
zn. C7352 na straně jedné (dále jen zadavatel) a pan

nar. rodné číslo 

bytem  

zaměstnán        jako   

(dále jen pracovník) na straně druhé uzavřeli tuto dohodu o provedení práce. 

1. Pracovník se zavazuje, že na základě této dohody zpracuje pro sborník Konference ČK CIRED 2018 
příspěvek

a tento příspěvek dodá garantovi sekce zpracovaný v textovém editoru WORD podle vzorové šablony v rozsahu 
a termínu dohodnutém s garantem sekce a přednese jej na konferenci 6. a 7.11.2018 v Táboře. 

2. Odměna za příspěvek odpovídající sjednaným podmínkám bude pracovníkovi vyplacena nejpozději do 40
dnů po přednesení příspěvku na konferenci 

na účet č.: 

ve výši: 
500,-Kč/A4 (max. 3000,- Kč) za příspěvek v rozsahu šest normalizovaných stran vlastního referátu (30 řádek, 

60 znaků) a větším. Při nižším rozsahu příspěvku bude odměna přímo úměrně snížena. 

Odměna může být rovněž přiměřeně snížena, nebude-li odvedená práce odpovídat sjednaným podmínkám. Od 
dohody může zadavatel odstoupit, nebude-li práce předána ve stanovené lhůtě. 

Příspěvek nemá sloužit k prezentaci firem a jejich činností. Přípravný výbor konference si vyhrazuje 
právo vyzvat autora k jeho přepracování, nabídnout uveřejnění ve sborníku jako placenou inzerci s 
cenou 1500,- Kč/stránku, příp. příspěvek odmítnout a vrátit. 
Autor je povinen řádně uhradit vložné na konferenci. Pokud autor neuhradí vložné na konferenci, 
nebude mu odměna za zpracování příspěvku vyplacena!!! 

Souhlasím s poskytnutím mé prezentace účastníkům konference ČK CIRED ANO NE 

V Českých Budějovicích dne  

Podpis pracovníka   Razítko a podpis zadavatele 
Ing. Karel Procházka, CSc. 

Potvrzení o provedení práce a příkaz k výplatě odměny 

Sjednaná práce byla provedena v době od      do          v rozsahu     hod. 

Za provedenou práci náleží odměna Kč 

práci převzal     s výplatou odměny souhlasí 


	Jméno: 
	0: 

	Narozen: 
	firma: 
	Rodné číslo: 
	bytem: 
	zamestnan jako: 
	nazev prispevku: 
	cislo uctu: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Group16: Off
	Vymazání hodnotformuláře: 
	Dropdown2: [Výběr sekce]


