
ODPOVĚDNOST 

ZAMĚSTNANCE ZA ŠKODU

Zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli 

za škody, které mu způsobil vlastní 

nedbalostí, porušením povinností nebo 

neplněním pracovních úkolů. 



JAK ŠKODÁM PŘEDCHÁZÍ 

ZAMĚSTNAVATEL

Ze zákoníku práce vyplývá, že 

zaměstnavatel je povinen zajistit svým 

zaměstnancům takové pracovní 

podmínky, aby mohli řádně plnit své 

pracovní úkoly bez ohrožení majetku a 

zdraví svého či ostatních. Zjistí-li 

zaměstnavatel jakékoli závady, musí je 

neprodleně odstranit. 



JAK ŠKODÁM PŘEDCHÁZÍ 

ZAMĚSTNANEC

Zaměstnanec je povinen pracovat tak, aby 

nedocházelo záměrně ke škodám na 

zdraví či majetku. Nesmí se obohacovat 

ve svůj vlastní prospěch na úkor 

společnosti či jednotlivců. Zjistí-li nějaké 

závady je povinen je ihned svému 

zaměstnavateli ohlásit, případně sám 

neprodleně zakročit.



ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCE ZA 

ŠKODY A JEJÍ DRUHY 

Poruší-li zaměstnanec své povinnosti a dojde ke 

vzniku škody, za vzniklou škodu odpovídá.

DRUHY ODPOVĚDNOSTI ZAMĚSTNANCE ZA 

ŠKODY:
1. Obecná odpovědnost

2. Odpovědnost za nesplnění povinnosti k odvrácení škody

3. Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách = hmotná 

odpovědnost

4. Odpovědnost za ztrátu svěřených předmětů



1.OBECNÁ ODPOVĚDNOST

Ke škodě na majetku zaměstnavatele musí dojít při 

porušení povinností zaměstnance při plnění jeho 

pracovních úkolů, škoda musí být ocenitelná penězi. 

Jinak nelze uplatňovat náhradu.

• ŠKODA způsobená ÚMYSLNĚ NEBO V OPILOSTI: 

zaměstnanec hradí náhradu v plné výši, případně se 

ještě podílí na tzv. ušlém zisku.

• ŠKODA způsobená NEÚMYSLNĚ (z nedbalosti): 

zaměstnanec hradí náhradu škody do výše stanovené 

ZP. 

Podílí-li se na škodě více zaměstnanců, hradí každý její 

poměrnou část.



2. ODPOVĚDNOST ZA NESPLNĚNÍ 

POVINNOSTI K ODVRÁCENÍ ŠKODY

Prokáže-li se, že zaměstnanec odmítl 

zasáhnout na příčině vzniku škody a ani 

na ni neupozornil, může na něm být 

požadována náhrada škody do výše dle 

ZP. 



3. HMOTNÁ ODPOVĚDNOST

Předpokladem vzniku hmotné odpovědnosti 

na svěřených hodnotách podniku 

(hotovost, ceniny, zásoby, zboží) je 

písemná smlouva – Dohoda o hmotné 

odpovědnosti. Ta musí být vždy písemná 

a může být podepsána pouze po dovršení 

18-ti let věku.



DOHODA O HMOTNÉ 

ODPOVĚDNOSTI

• INDIVIDUÁLNÍ: 

– pro jednotlivce, 

– rozsah škody hradí v plné výši

• KOLEKTIVNÍ: 

– pro skupinu zaměstnanců

– rozsah škody hradí všichni poměrně dle 

dosažených hrubých výdělků v souladu se 

ZP, vedoucí pracovník vždy dvojnásobně. 

Neuhradí-li se celá škoda, zbytek hradí 

vedoucí a jeho zástupce.
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4. ODPOVĚDNOST ZA ZTRÁTU 

SVĚŘENÝCH PŘEDMĚTŮ

Předpokladem pro uplatňování náhrady ze 

ztráty svěřených předmětů je písemné 

potvrzení o jejich převzetí. 

Postup je stejný jako u hmotné 

odpovědnosti, škodu plní zaměstnanec v 

plné výši. Jediná výjimka je, prokáže-li 

svoji nevinu. 



PROTOKOL O ŠKODĚ

Každá škoda by měla být řádně prošetřena. 

Sepíše se PROTOKOL O ŠKODĚ, který 

obsahuje:

Kdy, kde, jak ke škodě došlo

O jakou škodu se jedná

Kdo ji zavinil

Vyjádření viníka

Podpisy obou stran



PRACOVNÍ ČÁST

Zkuste vymyslet, jakým způsobem se může 

zaměstnanec ochránit před náhradou 

škody. Jedná se o případy, kdy už mu byla 

prokázána a musí platit její poměrnou část 

nebo plnou výši.


