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DODATEK č.  1  

k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí 
příspěvku 

č. PBA-S-80/2017 ze dne 31.3.2017 
 

uzavřená mezi 
 
Úřadem práce České republiky 
zastupující osoba: Mgr. Renata Malichová, ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami 
sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7 
IČ: 72496991 
adresa pro doručování: náměstí T. G. Masaryka č.p. 145, Příbram I, 261 01 Příbram 1 

(dále jen úřad práce) na straně jedné 
 
a 
 
zaměstnavatelem: František Pazderník 
rodné číslo: xxxxxxxxxxxx 
sídlo (místo podnikání): Čs. armády č.p. 143, Příbram IV, 261 01 Příbram 1 
IČ: 65599691 

(dále jen zaměstnavatel) na straně druhé. 

 

Článek I 

Účel dodatku 

Účelem tohoto dodatku je úprava výše uvedené dohody uzavřené mezi úřadem práce a zaměstnavatelem. 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

Dosavadní text článku II.4 dohody se nahrazuje textem: 

II.4   V případě, že pracovní poměr zaměstnance skončí přede dnem 30.11.2017, zaměstnavatel písemně 
oznámí úřadu práce den a způsob skončení tohoto pracovního poměru, a to nejpozději do 10 pracovních 
dnů ode dne jeho skončení. 

Dosavadní text článku III.2 dohody se nahrazuje textem: 

III.2   Příspěvek bude poskytován ode dne 1.4.2017 do dne  30.11.2017. Skončí-li pracovní poměr 
zaměstnance v průběhu této doby, příspěvek bude poskytován do dne skončení jeho pracovního poměru. 

 
Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží úřad práce a jedno zaměstnavatel / 
příjemce. 
 
Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny. 
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Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
Dodatek, na něž se vtahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění. Dodatek, na něž se nevztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím Registru smluv, nabývá 
účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami nebo dnem, který si smluvní strany v dohodě 
sjednají 
. 
 
 
V Příbrami dne 5.9.2017 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
František Pazderník 

majitel 
 

.................................................................. 
Mgr. Renata Malichová 

ředitelka Krajské pobočky ÚP ČR v Příbrami 
 

 
 
 
Za úřad práce vyřizuje: Lenka Konopásková Hubínková 
Telefon: 950 156 628 
 
 
 
 
 


