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ŽÁDOST O HROMADNÉ UZAVŘENÍ DPP 
 
Žádám o uzavření dohod o provedení práce dle § 75 ZP s pracovníky dle přiloženého seznamu: 

 
Sjednan§ pr§ce:       
 
 
 
        
 
 
 
 
Práce bude vykonávána pro pracoviště:  
 
V případě práce na pracovišti „Ostatní“, vyplňte: 

a) registrační číslo grantu:         
b) interní číslo grantu, daru, apod.:       
c) hrazeno z (grant, režie, bonus, apod.):       

 
Poznámka:       

  

V              dne:   
     Jméno, příjmení a podpis vedoucího

                                                                                                             pracoviště (hl. řešitele apod.) 



  Verze 2017.09 

 
 
 

  
 

Seznam pracovníků pro hromadné uzavření DPP na základě žádosti ze dne:  
 
Seznam pracovníků je rozdělen podle zvolené možnosti způsobu výplaty: 
 
 

Příjmení Jméno Tituly Uzavření dohody Sjednaný 
rozsah 
práce 

[hodin celkem] 

Sjednaná 
odměna 

[celkem Kč] 
Od Do 

                                         
                                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 

  

V                dne:   
        Jméno, příjmení a podpis vedoucího 

                                                                                                                 pracoviště (hl. řešitele apod.) 



  Verze 2017.09
 
 
 

  
 

Seznam pracovníků pro hromadné uzavření DPP na základě žádosti ze dne:  
 
Seznam pracovníků je rozdělen podle zvolené možnosti způsobu výplaty: 
 
 

Příjmení Jméno Tituly Uzavření dohody Sjednaný 
rozsah 
práce 

[hodin celkem] 

Sjednaná 
odměna 

[celkem Kč] 
Od Do 

                                         
                                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 
  

V               dne:  
         Jméno, příjmení a podpis vedoucího 

                                                                                                                  pracoviště (hl. řešitele apod.) 



Verze 2017.09
 
 
 

  
 

Seznam pracovníků pro hromadné uzavření DPP na základě žádosti ze dne  
 
Seznam pracovníků je rozdělen podle zvolené možnosti způsobu výplaty: 
 
 

Příjmení Jméno Tituly Uzavření dohody Sjednaný 
rozsah 
práce 

[hodin celkem] 

Sjednaná 
odměna 

[celkem Kč] 
Od Do 

                                         
                                         
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

 

V               dne:   
       Jméno, příjmení a podpis vedoucího

                                                                                                                pracoviště (hl. řešitele apod.) 
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