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Modelová situace – odpovědnost školy za úraz žáka  
(vychází z rozsudku Nejvyššího soudu 21 Cdo 447/2022-224) 

K úrazu žáka došlo v hodině tělesné výchovy žáků 4. ročníku základní školy. Ve vzájemné potyčce (zřejmě 
vyprovokované žákem A) žák B žákovi A zlomil roku. Učitel v tělocvičně s žáky nebyl, protože odešel 
z tělocvičny pro zakutálený míč. Žák A se jako žalobce domáhal náhrady škody, která mu vznikla úrazem 
při vyučování. 

1. Je základní škola odpovědná za vzniklou škodu, která vznikla úrazem žáka? 

 

2. Jsou podle soudů žáci A a B odpovědní za vzniklou škodu? 

 

3. Jaký je podíl spoluodpovědnosti školy a poškozeného žáka A podle Nejvyššího soudu? 

 

4. Jaké bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu? 

Nárok žalobce (poškozeného žáka A) na náhradu škody, která mu vznikla úrazem při vyučování, je ve svém 

právním základu opodstatněn v rozsahu 70 %. 

názor školy

základní školy škola neodpovídá za škodu vzniklou 
úrazem

argumenty školy

- příčinou úrazu byla nekázeň zraněného žáka A, 
osobní spory žáka A a žáka B, které vyústily v jejich 

fyzický konflikt 

- konflikt neměl žádnou souvislost s vyučováním; 
nepřítomnost učitelky v tělocvičně byla velmi krátká a 

neměla žádný vliv na vznik a průběh incidentu

názor soudů

základní škola zanedbala povinnost náležitého 
dohledu nad žáky

argumenty soudů

- škola porušila vlastní pokyn, že bezpečnost 
žáků při tělesné výchově zajišťuje pedagogický 

pracovník po celou dobu vyučování

- lze důvodně předpokládat, že přítomnost 
vyučujícího by mohla zabránit v potyčce žáků a 

v poškození zdraví žáka A

žák A

na vzniklém úrazu se podílel žák A

argument: porušil povinnosti dodržovat pravidla chování a 
pokyny k zajištění BOZ žáků; porušil obecně přijímaná 

pravidla chování, která vzhledem k věku byl schopen chápat

je možné částečné zproštění odpovědnosti 
žalované školy

žák B

žák B porušil bezpečnostní pokyny

chování žáka B působí k tíži žalované školy, 
která nezajištěním řádného pedagogického 

dozhledu porušila předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví

škola

podíl na škodě (míra zavinění) školy činí 40 %

podíl na škodě (míra zavinění) žáka B, který působí k tíži školy, 
činí 30 %

celkový podíl školy na škodě (míra zavinění) činí 70 %

žák A

podíl na škodě (míra zavinění) činí 30 %


