
 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

 

Dohoda o srážkách ze mzdy 

 

 

Zaměstnavatel:             …………..…………..………….. 

IČ:                                          …………..…………..………….. 

sídlem:                          …………..…………..………….. 

zastoupená:                 …………..…………..………….. 

 (dále jen "zaměstnavatel") 

a 

Zaměstnanec:  …………..…………..………….. 

Datum narození/rodné číslo  …………..…………..………….. 

bytem:                          …………..…………..………….. 

 (dále jen "zaměstnanec") 

uzavírají dle § 146 zákoníku práce tuto 

dohodu o srážkách ze mzdy  

I. 

Dne …………….. byla mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva, na 
základě které pracuje zaměstnanec u zaměstnavatele jako…………………. 

II. 

Touto dohodou se zaměstnanec a zaměstnavatel dohodli na srážkách ze mzdy pro celkovou částku 
................... Kč, která je součástí vypořádání odpovědnosti za škodu způsobenou 
……………………….., a to  v souladu s dohodou o odpovědnosti, uzavřenou mezi výše uvedeným 
zaměstnavatelem a zaměstnancem dne ………….. 

III. 



 

 

 
Upozorn ění:  Tento vzor není uzpůsoben individuálním požadavkům jednotlivých případů, a proto společnost 
Advokátní kancelář Pajerová s.r.o. neodpovídá za případné právní důsledky nevhodného použití vzorů. Nový  
soukromoprávní kodex, platný od 1.1.2014, podle nějž jsou vzory tvořeny respektuje ve značné míře 
svobodnou vůli zainteresovaných subjektů a dává jim nově větší volnost při úpravě vzájemných vztahů. V 
případě potřeby sepsání dokumentu dle individuálních potřeb konkrétního případu kontaktujte prosím AK 
Pajerová s.r.o. . 

Zaměstnavatel bude na základě této dohody provádět u zaměstnance srážku ze mzdy ve 
výši…………… Kč v pravidelných měsíčních splátkách, počínaje dnem ....………. a to až do 
úplného splacení celkové dlužné částky, uvedené v odst. II.  

IV. 

Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel k úhradě škody prováděl pravidelné srážky ze mzdy dle 
výše uvedeného,  a to až do úplného splacení celkové dlužné částky, uvedené v odst. II.  

V. 

1. Dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu a každý z účastníků obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 

2. Jakékoliv změny či doplňky této dohody je možné činit po vzájemné dohodě účastníků, a to 
písemnou formou, jinak jsou neplatné.  

 

3. Účastníci této dohody výslovně prohlašují, že obsahu této dohody porozuměli a že tato byla 
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

V …………… dne  ……………….     V …………… dne  ……………….   

 

 

 

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

                   Zaměstnavatel       Zaměstnanec     l 

 

 


