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Příloha č. 1: Dohoda o hmotné odpovědnosti (vzor) 

 

Obchodní firma/jméno 

se sídlem  

IČO  

Zastoupená 

(dále jen jako "zaměstnavatel" na straně jedné) 

a 

Jméno 

bytem 

RČ  

(dále jen jako "zaměstnanec" na straně druhé) 

uzavřeli tuto dohodu o hmotné odpovědnosti 

I. 

Podle pracovní smlouvy ze dne __________ byl zaměstnanec ______________ přijat do 

funkce _________________. 

Vzhledem k tomu, ţe s touto funkcí je spojena hmotná odpovědnost za svěřené hodnoty, 

přejímá ___________ touto dohodou hmotnou odpovědnost za svěřené hodnoty, tj. za 

hotovost, zboţí, ceniny a zásoby materiálu, které budou sepsány podle inventarizačního 

zápisu, jakoţ i za hodnoty, jeţ při výkonu své funkce kdykoli později převezme. 

II. 

Zaměstnanec se zavazuje učinit ze své strany vše, aby bylo zabráněno škodě a schodku ve 

svěřených hodnotách, a provést všechna předepsaná opatření k jejich uchování a 

zabezpečení. Hrozí-li škoda, je pracovník povinen na ni bezodkladně upozornit svého 

nadřízeného. Při hospodaření se svěřenými hodnotami se zaměstnanec zavazuje postupovat 

v souladu  

s platnými právními předpisy, interními předpisy a s pokyny svého zaměstnavatele. 

III. 

Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zaměstnanci takové pracovní podmínky, aby mohl řádně 

plnit pracovní úkoly, a to bez ohroţení zdraví a majetku. Zjistí-li závady, je povinen učinit 

opatření k nápravě. Obdobně, zjistí-li zaměstnanec skutečnosti narušující potřebné 

pracovní podmínky, je povinen neprodleně je oznámit svému nadřízenému. 



 

IV. 

Zaměstnanec přejímá odpovědnost za schodek, který bude zjištěn inventarizací, pokud 

neprokáţe, ţe tento schodek nebo jeho část nezavinil. 

V. 

Zaměstnanec i zaměstnavatel prohlašují, ţe v den podepsání této dohody není závad, jeţ by 

zabraňovaly řádně plnit pracovní úkoly.  

VI. 

 

Při přejímací a předávací inventarizaci byly zjištěny tyto závady: 

_____________________________________________. 

 

Tyto závady se zaměstnavatel zavazuje odstranit, a to do 

_____________________________________________. 

VII. 

Tato dohoda, uzavřená v návaznosti na pracovní smlouvu zaměstnance, zaniká ukončením 

pracovního poměru zaměstnance nebo jeho odstoupením od této dohody ve smyslu § 177 

zákoníku práce. 

 

V _______________ dne _______________ 

 

______________________                     __________________ 

            Zaměstnanec                                                Zaměstnavatel 

                     (razítko a podpis) 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: www.tip-prace.cz/dok/Dohoda_ho.doc  

 

http://www.tip-prace.cz/dok/Dohoda_ho.doc


 

Příloha č. 2: Výpočet ročního pojistného s řízením motorového 

vozidla u ČP, Kooperativy a Generali 

 

Tab. č.4.3: Výpočet ročního pojistného s řízením motorového vozidla u ČP, Kooperativy a Generali. 

Územní 

platnost 
Pojišťovna 

Limit 

plnění 

Řízení – 

limit plnění 
Spoluúčast 

Roční 

pojistné 

ČR 

ČP 100 000 Kč 100 000 Kč 

10 % 1 680 Kč 

20 % 1 480 Kč 

30 % 1 292 Kč 

Kooperativa 100 000 Kč 100 000 Kč 30 % 1 160 Kč 

Generali 80 000 Kč 

30 000 Kč 

1/3 1 150 Kč 

10 % (min.1 000 Kč) 1 265 Kč 

1 000 Kč 1 495 Kč 

50 000 Kč 

1/3 1 650 Kč 

10 % (min.1 000 Kč) 1 815 Kč 

1 000 Kč 2 145 Kč 

Evropa 

ČP 100 000 Kč 100 000 Kč 

10 % 1 680 Kč 

20 % 1 480 Kč 

30 % 1 292 Kč 

Kooperativa 100 000 Kč 100 000 Kč 30 % 1 330 Kč 

Generali 80 000 Kč 

30 000 Kč 

1/3 1 150 Kč 

10 % (min.1 000 Kč) 1 265 Kč 

1 000 Kč 1 495 Kč 

50 000 Kč 

1/3 1 650 Kč 

10 % (min.1 000Kč) 1 815 Kč 

1 000 Kč 2 145 Kč 

Svět 
ČP 100 000 Kč 100 000 Kč 

10 % 1 680 Kč 

20 % 1 480 Kč 

30 % 1 292 Kč 

Kooperativa 100 000 Kč 100 000 Kč 30 % 1 330 Kč 
Zdroj: data získaná od pracovníků ČP, Kooperativy a Generali, na základě mé osobní návštěvy. 

 



 

Příloha č. 3: Výpočet ročního pojistného bez řízení motorového 

vozidla u ČP, Kooperativy a Generali 

 

Tab. č.4.4: Výpočet ročního pojistného bez řízení motorového vozidla u ČP, Kooperativy a Generali. 

Územní 

platnost 

Pojišťovna Limit 

plnění 

Spoluúčast Roční 

pojistné 

ČR ČP 100 000 Kč 10 % 470 Kč 

20 % 415 Kč 

30 % 360 Kč 

Kooperativa 100 000 Kč 30 % 500 Kč 

Generali 80 000 Kč 1/3 450 Kč 

10 % (min.1 000 Kč) 495 Kč 

1 000 Kč 585 Kč 

Evropa ČP 100 000 Kč 10 % 470 Kč 

20 % 415 Kč 

30 % 360 Kč 

Kooperativa 100 000 Kč 30 % 580 Kč 

Generali 80 000 Kč 1/3 450 Kč 

10 % (min.1 000 Kč) 495 Kč 

1 000 Kč 585 Kč 

Svět ČP 100 000 Kč 10 % 470 Kč 

20 % 415 Kč 

30 % 360 Kč 

Kooperativa 100 000 Kč 30 % 580 Kč 
Zdroj: data získaná od pracovníků ČP, Kooperativy a Generali, na základě mé osobní návštěvy. 

 



 

Příloha č. 4: Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů 

(vzor) 

Zaměstnavatel ………………………………………… (uvést jeho přesné označení, sídlo, 

IČO), zastoupený ………………………………………..  

a 

zaměstnanec ……………………. (jméno a příjmení),  narozen dne  ………………… číslo 

OP ………………….. rodné číslo …………………….. trvale bytem 

…………........………  

(dále jen "zaměstnavatel" a "zaměstnanec")  

uzavírají tuto  

dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů:  

1.      Zaměstnanec podle pracovní smlouvy pracuje u zaměstnavatele jako  …………… 

………….. (uvést druh práce); při výkonu  této práce zaměstnanec pouţívá předměty, se 

kterými je spojena odpovědnost zaměstnance za  ztrátu svěřených předmětů.  

2.      Na základě této dohody zaměstnanec přebírá dnem ……………  odpovědnost  za  

ztrátu………………….………………. (uvést  svěřené nástroje, ochranné pracovní 

prostředky nebo jiné obdobné předměty, jejichž cena převyšuje 50 000 Kč).  

3.      Zaměstnanec odpovídá za ztrátu svěřených předmětů; své odpovědnosti se zprostí 

zcela nebo zčásti, pokud prokáţe, ţe ztráta vznikla zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.  

4.      Zaměstnavatel vytvoří zaměstnanci podmínky k zajištění ochrany svěřených 

předmětů proti jejich ztrátě tím, ţe  poskytne zaměstnanci k uloţení svěřených předmětů 

……… (např. uzamykatelnou skříň, trezor apod.)  v………….(uvést kde – např. 

v kanceláři, ve skladu).  

5.      Další podmínky odpovědnosti za  ztrátu svěřených předmětů vyplývají z příslušných 

ustanovení zákoníku práce.  

6.      Tato dohoda  byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichţ jedno převzal 

zaměstnavatel a jedno  zaměstnanec.  

V ………………… dne ……………….  

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

podpis zaměstnance                                                      razítko zaměstnavatele a podpis  

                                                                                    jeho oprávněného zaměstnance 

Zdroj: http://www.hrportal.cz/dohoda-o-odpovednosti-za-ztratu-sverenych-predmetu-cid154336/  

 

http://www.hrportal.cz/dohoda-o-odpovednosti-za-ztratu-sverenych-predmetu-cid154336/


 

Příloha č. 5: Dotazník 

DOTAZNÍK 

 

Váţený/á respondente/tko, 

 chtěla bych Vás poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere jen 

několik minut. Jsem studentka 2. ročníku navazujícího magisterského studia VŠB-TU 

Ostrava a provádím marketingový výzkum, jehoţ cílem je zjistit u respondentů, kteří jsou 

pojištění - spokojenost zákazníků s pojištěním odpovědnosti zaměstnance při výkonu 

povolání u své pojišťovny. A u respondentů, kteří nejsou pojištění – důvod, proč se 

nepojistili. Získané údaje budou vyhodnoceny a stanou se součástí mé diplomové práce. 

 Dotazník je zcela anonymní a data nebudou pouţita pro jiné účely. Zaškrtněte, 

prosím, vţdy jen jednu odpověď. 

         Bc. Jana Samiecová 

 

1) Víte, že zaměstnavatel může po Vás požadovat náhradu škody způsobenou při 

výkonu Vašeho povolání? 

  ano, vím. 

 ne, nevím. 

2) Víte, že se můžete pojistit proti škodám způsobených zaměstnavateli při 

výkonu Vašeho povolání? 

  ano, vím. 

 ne, nevím. 

3) Jste v současnosti pojištěný/á proti škodám způsobených zaměstnavateli při 

výkonu Vašeho povolání? 

 ano, a jiţ jsem čerpal/a pojistné.    (Přejděte, prosím, na otázku č. 9) 

 ano, ale zatím jsem to nevyuţil/a. (Přejděte, prosím, na otázku č. 9) 

 ne, ale uvaţuji o tom. (Přejděte, prosím, na otázku č. 4) 

 ne a neuvaţuji o tom. (Přejděte, prosím, na otázku č. 5) 

 nyní jiţ ne, ale dříve jsem byl/a.  (Přejděte, prosím, na otázku č. 6) 

 ne, co způsobím, to si také zaplatím. (Přejděte, prosím, na otázku č. 14) 

4) Z jakého důvodu se nyní chcete dát pojistit? 

 z důvodu …………………………………………………………… 

(Přejděte, prosím, na otázku č. 14) 



 

5) Jaký je Váš důvod, proč se nechcete dát pojistit? 

 ve svém povolání mám malé riziko výskytu škody. 

 co způsobím, to si také zaplatím. 

 zdá se mi to zbytečné. 

 nedostatek finančních prostředků. 

 jiný důvod (uveďte):………………………………………………………. 

(Přejděte, prosím, na otázku č. 14) 

6) Z jakého důvodu bylo pojištění odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho 

povolání dříve ukončeno? 

z důvodu (uveďte): ……………………………………………………….. 

7) Jak dlouho jste měl/a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody při výkonu 

Vašeho povolání? 

délka dřívějšího pojištění (uveďte):……………………………………… 

8) U které pojišťovny jste měl/a sjednáno pojištění odpovědnosti za škody při 

výkonu Vašeho povolání? 

 Česká pojišťovna.     GENERALI pojišťovna. 

 Kooperativa pojišťovna.    ALLIANZ pojišťovna. 

 ČSOB.       Česká podnikatelská pojišťovna. 

 u jiné (uveďte):………………..…..   nevím 

 

(Přejděte, prosím, na otázku č. 14) 

9) U koho máte v současnosti sjednané pojištění odpovědnosti za škody při 

výkonu Vašeho povolání? 

 Česká pojišťovna.     GENERALI pojišťovna. 

 Kooperativa pojišťovna.    ALLIANZ pojišťovna. 

 ČSOB.       Česká podnikatelská pojišťovna. 

 u jiné (uveďte):………………..…..   nevím 

 

10) Jakým způsobem jste uzavřel/a Vaše současné pojištění odpovědnosti za škodu 

při výkonu Vašeho povolání? 

 přímo v pojišťovně 

 prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele 

 prostřednictvím internetu 

 telefonicky 

 jinak (uveďte):………………………………………………………………….. 

 



 

11) Jaký je rozsah částky, kterou ročně platíte pojišťovně za pojištění 

odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání? 

 0-200 Kč 

 201-400 Kč 

 401-600 Kč 

 601-800 Kč 

 801-1000 Kč 

 1001 Kč a více  

12) Jste spokojený/ná s dostupností a kvalitou informací týkající se této 

problematiky? 

 určitě ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 určitě ne 

 

13) Jaké zlepšení byste uvítal/a ze strany pojišťovny v rámci pojištění 

odpovědnosti za škody při výkonu Vašeho povolání? 

 zlepšení (doporučení) týkající 

se:…………………………………………………….. 

14)  Ohodnoťte, prosím, co Vás ovlivňuje při výběru pojišťovny, (1=nejméně 

ovlivňuje; 5=nejvíc) : 

a) cena pojištění     1  2  3  4  5 

b) poskytované asistenční sluţby   1  2  3  4  5 

c) limity pojistného plnění    1  2  3  4  5 

d) doporučení známých     1  2  3  4  5 

e) reklama     1  2  3  4  5 

f) poskytované slevy    1  2  3  4  5 

 

15) Uveďte, prosím, Vaše pohlaví: 

 muţ 

 ţena 

16) Uveďte, prosím, kolik je Vám let: 

 méně neţ 18 let 

 18-30 let 

 31-50 let 

 více neţ 50 let 

 



 

17) Uveďte, prosím, jaký je Váš osobní měsíční čistý příjem (plat): 

 0 – 10 tis. Kč 

 10 – 15 tis. Kč 

 15 – 25 tis. Kč 

 25 – 50 tis. Kč 

 více neţ 50 tis. Kč 

18) Uveďte, prosím, jaké je Vaše dosavadní zaměstnání: 

pracují jako…………………………………….. 

 

Děkuji Vám za Váš čas a spolupráci! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování.  

 



 

Příloha č. 6: Analýza získaných dat  

1. Povědomí o vymáhání náhrady škody v zaměstnání 

 

 

 

 

2. Povědomí o možnosti pojištění proti škodám 

 

 

Povědomí o vymáhání 

náhrady škody  
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 77 87 % 

Ne 11 13 % 

Celkem 88 100 % 

Povědomí o možnosti 

pojistit se proti škodám 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano 71 81 % 

Ne 19 19 % 

Celkem 88 100 % 



 

3. Pojištění odpovědnosti v současné době 

 

Pojištění odpovědnosti 

v současné době 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ano, čerpal/a 2 2 % 

Ano, nečerpal/a 25 28 % 

Ne, ale uvaţuji 6 7 % 

Ne, a neuvaţuji 36 41 % 

Nyní ne, ale dříve ano 4 5 % 

Co způsobím, to zaplatím 15 17 % 

Celkem 88 100 % 

 

 

4. Důvod, proč se nyní chtějí dát respondenti pojistit 

 

Důvod, proč se nyní chtějí dát respondenti pojistit: 

V mém zaměstnání se to stává. (uvedla truhlářka) 

Moţnost úrazu některého z dětí. (uvedla učitelka mateřské školky) 

Protoţe mám zodpovědnou práci a lidé mě můţou zaţalovat za sebemenší chybu, kterou 

udělám. (uvedla dispečerka zdravotní záchranné sluţby) 

Mé zaměstnání začíná být čím dál tím rizikovější. (uvedla skladnice) 

Chyba je finančně náročný průšvih. (uvedl manager) 

Moţné, mnou způsobené škody, které bych pak musel hradit. (uvedl lesník) 

 

 



 

5. Důvod nepojištění 

 

Důvod nepojištění Absolutní četnost Relativní četnost 

Malé riziko výskytu škody 11 30 % 

Co způsobím, to zaplatím 3 8 % 

Zdá se mi to zbytečné 10 28 % 

Nedostatek financí 10 28 % 

Jiný důvod 2 6 % 

Celkem 36 100 % 

 

Jiný důvod: 

Zaměstnavatel nepoţaduje náhradu škody, protoţe nemůţe prokázat zavinění jednotlivce. 

(uvedl operátor v hutní výrobě) 

Zodpovídám za svůj profesionální přístup. (uvedl údrţbář TŢ) 

 

 

6., 7., 8. Důvod ukončení dřívějšího pojištění odpovědnosti, délka sjednaného 

pojištění odpovědnosti, u které pojišťovny byl respondent pojištěn 

 

Důvod ukončení pojištění 

odpovědnosti 

Délka sjednaného 

pojištění odpovědnosti 

Pojišťovna, u které byl 

respondent pojištěn 

Ukončení zaměstnání (uvedla 

prodavačka. v obchodě) 
12 let Kooperativa pojišťovna, a.s. 

Zbytečnost, zaměstnavatel by 

po mně neţádal úhradu 

v případě škody. (uvedla 

účetní 

3 roky Česká pojišťovna, a.s. 

Změna zaměstnání. (uvedl 

operátor CNC soustruhu) 
18 měsíců Nevím 

Změna zaměstnavatele. 

(uvedla mzdová účetní) 
4 roky Kooperativa pojišťovna, a.s. 

 



 

9. Současné sjednané pojištění 

 

Současné sjednané 

pojištění 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Česká pojišťovna 12 44 % 

Kooperativa 5 19 % 

ČSOB 2 7 % 

GENERALI 1 4 % 

ALLIANZ 1 4 % 

ČPP 2 7 % 

Nevím 3 11 % 

U jiné 1 4 % 

Celkem 27 100 % 

 

 



 

10. Způsob uzavření pojištění odpovědnosti 

 

Způsob uzavření pojištění 

odpovědnosti 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Přímo v pojišťovně 11 41 % 

Pojišťovací zprostředkovatel 13 48 % 

Prostřednictvím internetu 0 0 % 

Telefonicky 0 0 % 

Jinak 3 11 % 

Celkem 27 100 % 

 



 

11. Rozsah roční částky placené pojišťovně za pojištění odpovědnosti 

 

Rozsah roční částky 

placené pojišťovně za 

pojištění odpovědnosti 

Absolutní četnost Relativní četnost 

0 – 200 Kč 2 7 % 

201 – 400 Kč 6 22 % 

401 – 600 Kč 5 19 % 

601 – 800 Kč 7 26 % 

801 – 1 000 Kč 0 0 % 

1 001 Kč a více 7 26 % 

Celkem 27 100 % 

 

 



 

12. Spokojenost s dostupností a kvalitou informací 

 

Spokojenost s dostupností 

a kvalitou informací 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Určitě ano 6 22 % 

Spíše ano 13 48 % 

Spíše ne 7 26% 

Určitě ne 1 4 % 

Celkem 27 100 % 

 

 

13. Doporučené změny, zlepšení, které navrhli samotní respondenti 

 

Doporučené změny, zlepšení, které 

navrhli samotní respondenti 
Absolutní četnost Relativní četnost 

Ţádné 11 43 % 

Nevím 3 11 % 

Více informací o tomto typu pojištění, 

více a jednodušší informace online 
3 11 % 

Srozumitelnější podmínky 5 18 % 

Otevřenost, upřímnost 1 4 % 

Rychlost 1 4 % 

Ceny pojištění 1 4 % 

Při uplatnění nároku ze strany 

pojišťovny, neustále poţadují další 

dokumenty, které jiţ byly zaslány 

1 4 % 

Ţádná pojišťovna zatím nepojišťuje 

případnou škodu, která by vznika při 

samotné výkonu mé práce. (uvedl 

programátor) 

1 4 % 

Celkem 27 100 % 

 



 

14. Faktory ovlivňující výběr pojišťovny 

 

Faktory ovlivňující výběr pojišťovny Průměr 

Cena pojištění 3,78 

Poskytované asistenční sluţby 3,41 

Limity pojistného plnění 3,58 

Doporučení známých 2,98 

Reklama 2,28 

Poskytované slevy 3,18 

 

 

15. Pohlaví 

 

Pohlaví Absolutní četnost Relativní četnost 

Muţ 42 48 % 

Ţena 46 52 % 

Celkem 88 100 % 



 

16.  Věk 

 

Věk Absolutní četnost Relativní četnost 

Méně neţ 18 let 1 1 % 

18 – 30 let 43 49 % 

31 – 50 let 36 41 % 

Více neţ 50 let 8 9 % 

Celkem 88 100 % 

 

17.  Osobní měsíční čistý příjem 

 

Osobní měsíční čistý příjem Absolutní četnost Relativní četnost 

0 – 10 tis. Kč 18 20 % 

10 – 15 tis. Kč 30 35 % 

15 – 25 tis. Kč 29 33 % 

25 – 50 tis. Kč 10 11 % 

Více neţ 50 tis. Kč 1 1 % 

Celkem 88 100 % 

 
Zdroj: vlastní zpracování.  


