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Žáci znají základní pojmy a mají základní vědomosti v oblasti škody způsobené 

zaměstnavateli. Znají odpovědi na zadané otázky. 

Druh učebního 

materiálu 

Prezentace 

Pokud není uvedeno jinak, uvedený materiál je z vlastních zdrojů autora 



Které oblasti jsou charakteristické 

pro škodu způsobenou na 

pracovišti? 

 

1) škoda a její charakteristika 

2) odpovědnost za škodu 

3) náhrada škody 

4) složky škody 



Charakterizujte škodu na pracovišti! 

 

Jedná se o újmu, kterou jedna osoba 
(poškozený) utrpí na svém majetku, penězi 
ocenitelných majetkových právech nebo na 
zdraví v důsledku protiprávního jednání 
jiné osoby (škůdce).  

 



Škoda na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/ochrana-majetku 
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Co to je obecná odpovědnost za 

škodu? 

 

• Obecně platí, že každý odpovídá za 

škodu, kterou způsobil porušením právní 

povinnosti (tzv. obecná odpovědnost za 

škodu). Škůdci vzniká závazek k náhradě 

způsobené škody.  



Jaké jsou zákonné podmínky pro 

vznik obecné odpovědnosti za 

škodu? 

Jedná se o: 

• vznik škody, 

• příčinná souvislost mezi protiprávním 

jednáním škůdce a vzniklou škodou, 

• zavinění (buď úmyslné, nebo 

nedbalostní). 

 



Škoda  na pracovišti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://knihy.abz.cz/prodej/odpovednost-za-skodu-v-pravu-obcanskem-
pracovnim-obchodnim-a-spravnim-1 
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Vznikne-li škoda na pracovišti, 

jakým způsobem lze tuto škodu 

nahradit? 

 

následujícími způsoby: 

 

• uvedením v předešlý stav  

• náhradou v penězích  

 



Jaké znáte složky škody? 

• skutečná škoda  – představuje hodnotu, 

o kterou byl v důsledku protiprávního 

jednání škůdce zmenšen majetek 

poškozeného, 

• ušlý zisk – majetkový prospěch, jehož by 

poškozený jinak pravděpodobně dosáhl, 

kdyby nedošlo ke škodě. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.patria.cz/Zpravodajstvi/1673772/rust-maly-zisky-velke.html 
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Zdroje: 

KOLEKTIV, Jena Švarcová a. Ekonomie: 

stručný přehled : teorie a praxe aktuálně a v 

souvislostech. Zlín: CEED, 2010. ISBN 978-

808-7301-005. 

http://www.aditus.cz/hmotna-odpovednost-

nahrada-skody.php 

http://pravniradce.ihned.cz/c1-11092100-

skoda-zpusobena-zamestnancem 

http://www.mesec.cz/clanky/pojisteni-skody-

zpusobene-zamestnavateli/ 
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