
PŘEDÁVACÍ PROTOKOL 
(dále jen „protokol“) 

Univerzita Karlova v Praze, 3. lékařská fakulta 
IČ: 00216208 
se sídlem Ruská 87/2411, 100 00 Praha 10 
(dále jen „zaměstnavatel“) 

nar.: 
bytem: 
(dále jen „zaměstnanec“) 

I. Úvodní prohlášení
1.   Zaměstnanec a zaměstnavatel prohlašují, že je mezi nimi pracovní poměr ve smyslu

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a to na základě pracovní smlouvy uzavřené ke
dni    ve znění pozdějších dodatků.

2. Zaměstnanec  a  zaměstnavatel  zároveň  prohlašují,   že  společně  uzavřely dohodu o
odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených věcí (dále jen „dohoda o
odpovědnosti“) ve smyslu § 255 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a to dne

. Zaměstnanec a zaměstnavatel výslovně prohlašují, že dohoda o
odpovědnosti se vztahuje na níže uvedené předané věci.

II. Předání věcí
1. Na základě tohoto protokolu předává zaměstnavatel zaměstnanci věci uvedené níže (v

tabulce označené „předané věci“).
2. Předané věci může zaměstnanec využívat i mimo své obvyklé pracoviště u

zaměstnavatele. Předané věci smí zaměstnanec využívat pouze pro plnění pracovních
úkolů v rámci pracovního poměru vůči zaměstnavateli.

3. Zaměstnanec nesmí předané věci jakkoliv měnit, upravovat (včetně instalace
software), zcizit, vypůjčit či pronajmout třetí osobě. Zaměstnanec je povinen chránit
předané věci před ztrátou, zničením či odcizením.

4. Zaměstnanec je povinen na vyžádání zaměstnavatele předané věci bez zbytečného
odkladu vrátit zaměstnavateli. Zaměstnanec je povinen předané věci vrátit
zaměstnavateli nejpozději v den skončení pracovního poměru zaměstnance vůči
zaměstnavateli.

5. Zaměstnanec potvrzuje podpisem tohoto protokolu, že převzal nepoškozené věci
uvedené níže.

6. Zaměstnanec odpovídá za ztrátu, zničení či poškození předaných věcí ve smyslu
dohody o odpovědnosti.



Předané věci 
Věc Popis, příslušenství Inventární číslo Hodnota 

Zaměstnavatel: Zaměstnanec 

___________________ ___________________ _____________________ 
Jméno a příjmení Jméno a příjmení Jméno a příjmení 
Funkce  Funkce 
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