
[Specifikovat zaměstnavatele] 
-jako zaměstnavatel na straně jedné- 

 
a 
 

[Specifikovat zaměstnance] 
-jako zaměstnanec na straně druhé- 

 
spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto 

DOHODU O ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH VĚCÍ 
ve smyslu ustanovení § 255 an. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

I. Vymezení pracovněprávního vztahu 
1. Zaměstnanec a zaměstnavateli uzavřeli dne [doplnit datum uzavření smlouvy] [vybrat: pracovní 

smlouvu/dohodu o provedení práce/dohodu o pracovní činnosti], na jejímž základě zaměstnanec 
vykonává pro zaměstnavatele práci s pracovním zařazením: [specifikovat profesi].   

 
 

II. Svěřené věci 
1. Zaměstnanec k výkonu práce pro zaměstnavatele potřebuje níže uvedené věci, které mu 

zaměstnavatel svěřil. 
 

2. Svěřené věci ke dni podpisu této dohody: 
a. [označení věci]; [stručný popis věci, je-li to třeba]; [počet kusů]; [hodnota věci]. 
 

3. Svěřené věci [vybrat: trpí těmito vadami: (specifikovat vady u dílčích věcí)/nemají žádné zjevné 
vady]. 

 
 

III. Odpovědnost za ztrátu 
1. Zaměstnanec podpisem této dohody přejímá odpovědnost za ztrátu svěřených věcí 

vyjmenovaných shora v čl. II. odst. 2, jakož i za ztrátu věcí, které v souvislosti s výkonem práce pro 
zaměstnavatele kdykoli za trvání pracovněprávního vztahu převezme. 
 

2. Pokud zaměstnanec zaviní ztrátu svěřené věci nebo věcí, je povinen vzniklou škodu zaměstnavateli 
nahradit. 

 
 

IV. Součinnost zaměstnavatele 
1. Zaměstnavatel zajistí takové pracovní podmínky, které nebudou ztěžovat zaměstnancovu 

povinnost zajistit ochranu svěřených věcí proti jejich ztrátě.  
 

2. Zaměstnavatel zabezpečí, aby mohl zaměstnanec svěřené věci ukládat do uzamykatelného 
prostoru na svém pracovišti. Zaměstnanec je jediným držitelem klíče od zámku uzamykatelného 
prostoru, který souží pro úschovu věcí mimo pracovní dobu. 

 
 

V. Zánik dohody 
1. Zaměstnanec je oprávněn od této dohody písemně odstoupit, a to v případě, že mu zaměstnavatel 

nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených věcí proti jejich ztrátě. Dohoda v tomto případě 



zaniká dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody prokazatelně doručeno zaměstnavateli, 
případně později, jestliže je v odstoupení od dohody uveden den pozdější. 
 

2. Tato dohoda také zaniká dnem skončením pracovněprávního vztahu mezi zaměstnancem 
a zaměstnavatelem. 

 
3. Po zániku této dohody je zaměstnanec povinen provést inventarizaci svěřených věcí a tyto věci 

vrátit zpět zaměstnavateli. 
 
 

VI. Závěrečná ustanovení 
1. Vztahy neupravené v této dohodě se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce. 
 
2. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá strana této dohody obdrží při jejím 

podpisu jeden stejnopis. 
 
 
V _____________ dne _____________   V _____________ dne _____________  
 
 
Za zaměstnavatele:     Zaměstnanec: 
 
 
 
____________________________   ____________________________ 
[identifikace zástupce zaměstnavatele]   [identifikace zaměstnance] 


