
Příloha č. 3
DOHODA O OBČASNÉ PRÁCI Z DOMOVA

Zaměstnavatel:
Univerzita Karlova, Koleje a menzy 
Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1
IČO 00216208

Zaměstnanec:
Příjmení, jméno, titul ………………………………………………….

Bydliště: ………………………………………………………………..

Útvar: …………………………………………………………………..

Pracovní pozice: ………………………………………………………

I.
V souladu s Opatřením ředitele č. 12/2017 se zaměstnanec a vedoucí odborného útvaru dohodli na 
vykonávání práce z domova na adrese bydliště zaměstnance (viz výše) ve dnech:

D A T U M
To je celkem počet pracovních dnů Rozsah v hodináchOD DO

Důvod pro práci z domova:

Zadaný úkol:

Povinnost zaměstnance být k dispozici zaměstnavateli pro:

datum Čas od Čas do

Telefonické spojení

e-mailové spojení     

Další ujednání:



II.
Čestné prohlášení zaměstnance 

Já, níže podepsaný/á …………………………………………… svým podpisem stvrzuji, že: 
- jsem ve smyslu interních předpisů zaměstnavatele splnil/a podmínky pro výkon práce 

z domova a na základě dohody se zaměstnavatelem, tj. dodatkem k pracovní smlouvě, budu 
konat práci mimo pracoviště zaměstnavatele, 

- že jsem byl/a seznámen/a s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, které budu dodržovat také při práci mimo pravidelné pracoviště sjednané 
v pracovní smlouvě, zejména se pak budu řídit zásadami bezpečného chování na domácím 
pracovišti v intencích informací zaměstnavatele. Budu dodržovat stanovené pracovní postupy, 
používat stanovené pracovní prostředky a dodržovat povinné přestávky na jídlo a oddech. 
Práci si budu rozvrhovat tak, aby nedošlo k jednostrannému zatěžování organismu či ohrožení 
mého zdraví. Při práci nebudu požívat alkoholické nápoje ani užívat jiné návykové látky a 
podrobím se případné dechové zkoušce ze strany zaměstnavatele,   

- práci budu konat na adrese bydliště sděleném zaměstnavateli s tím, že bytová jednotka, ve 
které budu konat práci, je řádně zkolaudována a že byly provedeny veškeré povinné revize 
elektrického proudu, popř. plynu, 

- při práci s elektrickým proudem, tj. zejména při připojení PC, jeho spuštění či vypnutí, si budu 
počínat tak, aby nedošlo ke zranění či jinému ohrožení na zdraví, 

- v době konání práce z domova nebudu konat jiné domácí práce popř. činit jakékoliv jiné úkony 
nesouvisející s výkonem práce sjednané v pracovní smlouvě, 

- v mojí domácnosti se nachází vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci a že zároveň 
u léků sleduji expirační dobu,

- každý svůj úrazový děj neprodleně oznámím svému nadřízenému, popř. technikovi BOZP, 
- jsem se zúčastnil/a řádného školení BOZP + PO pro zaměstnance ředitelství Kolejí a menz 

dne 22. 4. 2016.                    

III.
Tato dohoda je uzavírána v souladu se zákoníkem práce a interními předpisy Kolejí a menz.

Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží zaměstnanec a druhý vedoucí 
příslušného odborného útvaru. 

V Praze dne …………………………………

…………………………………………….. ……………………………………………..
zaměstnanec vedoucí odborného útvaru 




