
  

Organizační pokyny k zapichování drátků 

Jak se přihlásit? 
 Brigádník se zaregistruje na webu firmy www.agrospolvb.cz a bude mu na uvedený email 

doručena pracovní smlouva, kterou vyplní, vytiskne a podepíše. V případě potřeby může 
podepsat i prohlášení k dani z příjmu (tzv. „růžové prohlášení“). Podepsané dokumenty brigádník 
před prvním nástupem do práce hodí do schránky firmy (je při vstupu do areálu). (Brigádníci, kteří 
nemají možnost tisku, odešlou nejméně jeden pracovní den před prvním nástupem vyplněné 
dokumenty na adresu firma@agrospolvb.cz, do předmětu zprávy napíšou: „Zapichování: pracovní 
smlouva k vytištění“. Firma zajistí jejich vytištění a před prvním nástupem do práce je brigádník 
na vrátnici firmy podepíše.) 

 První nástup do práce je možný denně (včetně víkendů) mezi 7:30–8:00 přímo na chmelnici, po 
předchozí telefonické domluvě s chmelařem p. Jaromírem Nádvorníkem (tel. +420 724 710 090). 
Po prvním nástupu do práce je pracovní doba již plně na brigádníkovi . 

 Při prvním nástupu do práce budou brigádníkovi předány pracovní pomůcky (píchák), které po 
skončení brigády vrátí na místě převzetí. 

 

Jak si zvolit řádek? 
 Při prvním nástupu do práce je brigádníkovi řádek přidělen. Brigádník si poznačí jeho číslo. (Každý 

řádek má své číslo. Čísla řádků jsou uvedena pouze na sloupech. Podle těchto čísel lze určit i čísla 
ostatních řádků.) 

 Po přidělení řádku brigádník zašle SMS (nebo zavolá) na tel. číslo +420 734 264 447 ve formátu: 
„Jméno a příjmení, chmelnice (PR pro Přáslavice, VB pro Velkou Bystřici) a číslo řádku, prideleno“ 
(např. „Franta Novak, VB34, prideleno“). 

 Po dokončení řádku brigádník zašle SMS (nebo zavolá) na tel. číslo +420 734 264 447 ve formátu: 
„Jméno a příjmení, chmelnice (PR pro Přáslavice, VB pro Velkou Bystřici) a číslo řádku, 
dokonceno“ (např. „Franta Novak, VB34, dokonceno“). 

 Každý další řádek si brigádník určí sám z volných řádků, které ještě nebyly začaty a znovu zašle 
SMS s informací o přidělení řádku. Z tohoto důvodu musí zapichování vždy začínat ze strany od 
„silnice“ na chmelnici Velká Bystřice a ze strany od „dálnice“ na chmelnici u Přáslavic. 

 Jednou započatý řádek je nutné dodělat. Na jeden řádek bude zapsána vždy jedna osoba. 
 

Převzetí a zaplacení práce 
 Cena za práci je stanovena ve výši 2 Kč / rostlinu, průměrný výkon přibližně 50 rostlin / 1 hod. 

Pozor, Vás skutečný výkon se může výrazně lišit průměru . 

 Po dokončení zapichování bude Vaše práce překontrolována, v případě potřeby Vás 
kontaktujeme ohledně opravy. 

 Po převzetí práce Vám budou peníze vyplaceny do 15. dne následujícího měsíce na účet uvedený 
v pracovní smlouvě. 

 

Důležité sdělení! 
 Při jakémkoli kontaktu s námi, ať už telefonicky nebo přes SMS prosím vždy nejdříve uvádějte své 

jméno a příjmení a potom až věc, kvůli které píšete (např: „Franta Novák: počítejte se mnou“)! 

 S ohledem na stávající epidemiologickou situaci si nezapomeňte s sebou vzít roušku. 

http://www.agrospolvb.cz/
mailto:firma@agrospolvb.cz

