
DOPORUČENÝ VZOR 

DOHODY O HMOTNÉ ODPOVĚDNOSTI 

Organizace _ _ (déle jen „organizace") 
ze strany jedné a 

narozený(é) dne _ , 

bytem , 

(dále )en „pracovník") ze strany druhé, uzavírají ve smyslu § 176 zákoníku práce č. 85/1965 Sb. 
[úplné znčnl č. 42/1970 Sb.)*) tuto 

dahodu o hmotné odpovědnosti: 
I. 

Pracovník přejímá hmotnou odpovědnost za svěřené peníze v hotovosti, které je povinen vyúčto
vat [dále jen „svěřené hotovosti"). 

H. 
Pracovník se zavazuje učinit ze své strany vše, aby bylo zabráněno ztrátě nebo poškození svě

řených hotovostí a provést všechna předepsaná opatřeni k Jejich uchování a zabezpečení. Hrozf-lt 
íkoda, je povinen na ni pracovník bezodkladně upozornit svého nadřízeného. 

III. 
Organizace se zavazuje, že zajistí pracovníku takové pracovní podmínky, aby mohl řádně plnit 

své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví a majetku; zjistili organizace závady, je povinna učinit opa
tření k náprava. Zjistili pracovník, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, Je povinen 
oznámit závadu svému nadřízenému. 

IV 
Za pokladní schodek vzniklý na svěřených hotovostech odpovídá pracovník. Pracovník se zprostí 

odpovědnosti zcela, popřípadě zčásti, jestliže prokáže, že pokladní schodek vznikl zcela nebo zčásti 
bez jeho zavinění. 

V. 
Pracovník, který odpovídá za pokladní schodek, je povinen nahradit pokladní schodek v plné 

výši. 
VI. 

Pracovník i organizace prohlašují, že v den podepsáni této dohody není závad, jež by zabra
ňovaly řádnému plnění pracovních úkolů. 

VII. 
Pracovník potvrzuje, že je seznámen s pracemi a s předpisy potřebnými pro řádný výkon funkce 

pokladníka na místě, které zastává, jakož 1 & předpisy o své hmotné odpovědností. Zároveň se pra
covník zavazuje příslušné předpisy dodržovat a zachovávat v tajnosti předpisy a opatřeni, které 
se týkají bezpečnosti při manipulaci se svěřenými hotovostmi, Jejich úschovy a přesunů. 

V dne ^ 

(razítko organizace a podpisy) (podpis pracovníka) 

•) Pozn.: Jd«-ll e dohodu o hmotná odpovědnosti, kterou uzavírá družstvo se členem družstva, |* třeba 
text doporučeného vzoru odoovidajtcfm spúsobsm upravit. 


