Dohoda o skončení pracovního poměru
uzavřená ve smyslu ustanovení § 49 zák.č. 262/2006 Sb. v platném znění (zákoník práce)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

…………………………...
se sídlem …………………..,
IČ: ………………………….
zastoupena …………………
(na straně jedné jako „zaměstnavatel“)
a
…………………………...
narozen dne …………………..,
trvale bytem …………….
(na straně druhé jako „zaměstnanec“)
na základě vzájemného konsenzu tuto
dohodu o skončení pracovního poměru:
I.
1. Účastníci činí nesporným, že na základě pracovní smlouvy ze dne ……… byl mezi
zaměstnavatelem a zaměstnancem sjednán pracovní poměr, který byl uzavřen na dobu
určitou se zkušební dobou 3 měsíce na pozici …….
II.
1. Účastníci se dohodli tak, že výše uvedený pracovní poměr skončí dohodou ke dni
…………... Zaměstnanec se zavazuje, že předá zaměstnavateli veškeré věci týkající se
pracovní činnosti, kterou pro zaměstnavatele vykonával.

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost

Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK
Pajerová s.r.o. .

III.
1. Účastníci prohlašují, že vůči sobě nemají žádné závazky.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po
jednom.
3. Účastníci tuto dohodu uzavřeli svobodně, vážně a prohlašují, že písemné vyhotovení dohody
odpovídá jejich projevené vůli. Na důkaz svého souhlasu s výše uvedeným dohodu
podepisují.

V …………… dne …………..

V …………… dne …………….

…………………………….

……………………………………

zaměstnavatel

zaměstnanec

Upozornění: Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost
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