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DOHODA O NÁHRADĚ ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ 

 

uzavřená dle ustanovení § 255 a § 256 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen zákoník práce), mezi následujícími stranami: 

Zaměstnavatel: Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace 

                           se sídlem: se sídlem: Zahradní 10, Štěpánkovice, 74728 

     IČO: 70984565 

     zastoupena: ředitelem Mgr. Michaelem Pavláskem 

     (dále jen zaměstnavatel) 

a 

Zaměstnanec:   
   datum narození:  

              adresa: 

   (dále jen zaměstnanec) 

1. Zaměstnanec přebírá touto dohodou odpovědnost za ztrátu svěřeného předmětu notebook 

Dell inv. č.:…………., která mu zaměstnavatel svěřuje v souvislosti s výkonem jeho práce.  

2. Zaměstnanec potvrzuje, že svěřený předmět přebírá v řádném a provozuschopném stavu, 

bez poškození a závad. Zavazuje se učinit za své strany vše, aby bylo zabráněno ztrátě nebo 

poškození svěřeného předmětu. Při hrozící škodě na ni zaměstnanec bezodkladně upozorní 

zaměstnavatele.    

3. Zaměstnavatel se zavazuje, že v souladu s ustanovením zákoníku práce zajistí zaměstnanci 

pracovní podmínky k zajištění svěřeného předmětu, zejména vytvořením vhodného a 

zabezpečeného místa pro jeho odkládání.  

4. Zjistí-li zaměstnanec, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen písemně 

oznámit závadu svému nadřízenému.   Může-li pracovník závadu odstranit, je povinen tak 

učinit.   

5. Zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřeného předmětu, pokud neprokáže, že ke ztrátě došlo 

bez jeho zavinění zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.   

6. Zaměstnanec i zaměstnavatel prohlašují, že v den podepsání této dohody není závad, jež by 

zabraňovaly řádnému plnění pracovních úkolů.  

7. Zaměstnanec potvrzuje, že byl seznámen zaměstnavatelem s právními předpisy a interními 

předpisy zaměstnavatele, které se týkají odpovědnosti za škodu.     

8. Tato dohoda zanikne skončením pracovního poměru, nebo dnem, kdy bylo zaměstnavateli 

doručeno písemné oznámení zaměstnance o odstoupení od dohody.  

9. Zaměstnanec může od této dohody odstoupit, pokud nejsou zaměstnavatel vytvořeny 

podmínky k dostatečné ochraně svěřených předmětů proti ztrátě. Odstoupení musí 

zaměstnanec oznámit písemně. 

10. Dohoda byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno převzal zaměstnanec.  

 

Ve Štěpánkovicích 26. 10. 2020 

 

 

………………………………..                                    ………………………….. 

           zaměstnanec           Mgr. Michael Pavlásek 

            ředitel školy 


