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Anotace: Ve školním prostředí dochází k situacím, při kterých vzniká škoda na zdraví nebo 
na majetku školy nebo žáka. Tato skutečnost pak následně vede k úvahám, kdo a v jakém 
rozsahu škodu zavinil, jakým způsobem a v jakém rozsahu bude přicházet její náhrada. 
Vedle školských předpisů se uplatňují i příslušná ustanovení zákoníku práce. 
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I. Obecný výklad 
Učitel, stejně tak jako každý jiný pra-

covník, se ve svém profesionálním životě 
nemůže občas vyvarovat pochybení. Sa-
motné pochybení jako takové však ještě 
vznik právní odpovědnosti nezakládá. 

K tomu, aby v souvislosti s pochybením 
došlo ke vzniku právní odpovědnosti , 
musí být splněny současné čtyři předpo-
klady, a t o : 
1. Musí jítojednáni, tj. buďto konání nebo 

opomenutí, které je protiprávní, tedy je 
v rozporu s povinnostmi učitele, buď 
lidského jedince jako takového, nebo 
jako učitele, jehož jednání je upraveno 
určitou právní normou či předpisem. 
Jednání je projev vůle ve vnějším světě. 
Podle § 112 tr. zák. se jednáním rozumí 
i opomenutí takového konání, k němuž 
byl pachatel povinen podle jiného práv-
ního předpisu, úředního rozhodnutí 
nebo smlouvy nebo v důsledku dob-
rovolného převzetí povinnosti konat, či 
vyplývala-li taková jeho zvláštní povin-

nost z jeho předchozího ohrožujícího 
jednání, anebo k němuž byl z jiného 
důvodu podle svých okolností a svých 
poměrů povinen. 

2. Toto jednání musí vést ke vzniku škod-
livého následku, tedy k porušení nebo 
ohrožení zákonem či jiným právním 
předpisem chráněných hodnot. 

3. Mezi jednáním a vznikem škodlivého 
následku musí existovat příčinný vztah, 
neboli příčinná souvislost, někdy ozna-
čovaná jako kauzální nexus. Příčinná 
souvislost tvoří spojnici mezi jednáním 
a následkem. Příčinou je každý jev, bez 
kterého nenastane jev jiný. Není roz-
hodující, zda k následku došlo pouze 
jednáním pachatele nebo i působením 
dalších okolností. 

4. K jednání nebo opomenutí musí dojít 
zaviněně, tedy úmyslně nebo z nedba-
losti. Pouze v některých případech, ze-
jména občanskoprávních, platí princip 
objektivní odpovědnosti čili odpověd-
nosti za výsledek, kdy se nevyžaduje 



ke vzniku odpovědnos t i zavinění. 
Naproti tomu v trestněprávní oblasti 
je zavinění obligatorní podmínkou. 
Zavinění je založeno na složce vědění 
a složce vůle. Jako formy zavinění se 
rozlišují: přímý úmysl, nepřímý úmysl, 
vědomá nedbalost a nevědomá nedba-
lost. 

Nedostatek potřebných vědomostí, kte-
rými měl a mohl učitel disponovat, může 
být považováno za nevědomou nedbalost1 

(kupř. při chemickém experimentu, v ho-
dinách tělesné výchovy apod.). 

Z hlediska forem právní odpovědnosti 
a důsledků jejího porušení rozlišujeme 
kupříkladu odpovědnost trestněprávní, 
občanskoprávní, pracovněprávní, správ-
něprávní, případně další. 

Občanskoprávní odpovědnost se týká 
především odpovědnosti za způsobenou 
škodu. Za škodu, kterou způsobil zaměst-
nanec jiné osobě v souvislosti s výkonem 
povolání, odpovídá jeho zaměstnavatel. 
Zaměstnanec tedy sám poškozenému 
za škodu neodpovídá, odpovídá však 
v omezeném rozsahu za škodu svému za-
městnavateli, a to podle pracovněprávních 
předpisů. V případě škol, školských zaříze-
ní a jejich pracovníků, nejčastěji připadá 
v úvahu obecná odpovědnost za škodu 
způsobenou jiné osobě porušením právní 
povinnosti, odpovědnost za škodu způso-
benou okolnostmi, které mají původ v po-
vaze použité věci, a odpovědnost za škodu 
na vnesených a odložených věcech. 

1 § 16 odst. 2 písm. b) tr. zák. 

Kupříkladu při cvičení na kruzích dojde 
k samovolnému uvolnění pojistky kruhů, 
následnému pádu a zranění žáka. Zavi-
nění učitele není prokázáno. Povinnost 
k náhradě škody žákovi vzniká školnímu 
zařízení, protože původ škody byl shledán 
v povaze použité věci. 

V občanskoprávním řízení o náhradě 
škody je na žalovaném, aby prokázal, že 
škodu nezavinil, a tím se občanskoprávní 
odpovědnosti zprostil. V některých přípa-
dech, kdy jde o tzv. objektivní odpověd-
nost, ten, kdo škodu způsobil, odpovídá 
bez ohledu na zavinění. 

II. Zanedbání potřebné péče, vznik 
a náhrada škody 
Odpovědnost za způsobenou škodu se 

u dětí, tj. osob, které jsou nezletilé (zle-
tilé a plně způsobilé k právním úkonům 
budou dosažením 18 roků svého věku), 
posuzuje jako odpovědnost za škodu 
způsobenou těmi, kteří nemohou posou-
dit následky svého jednání podle § 422 
občanského zákoníku. Děti jsou tak 
z právního hlediska postaveny na úroveň 
se zletilými osobami, které jsou stiženy 
duševní poruchou. 

Podle tohoto ustanovení jsou způso-
benou škodu povinni nahradit buďto 
výlučné skutečně nezletilí, nebo výlučně 
osoby, které nad nimi zanedbaly náležitý 
dohled; nebo škodu hradí rukou společ-
nou a nerozdílnou jak nezletilý, tak osoba, 
která nad ním náležitý dohled zanedbala. 



Při posuzování odpovědnosti za škodu 
způsobenou nezletilci je nutné vycházet ze 
skutečnosti, že zákon nikterak nevymezuje 
věkové kategorie v rámci věku od narození 
do dosažení zletilosti. Obecně formulova-
ná právní norma tedy dopadá stejně jak 
na pětiletou, tak sedmnáctiletou osobu. 

Výlučná odpovědnost nezletilých osob 
přichází v úvahu v těch případech, kdy 
byla u škůdce zjištěna deliktní způsobilost 
a ten, kdo byl povinen vykonávat dohled, 
se odpovědnosti zprostil tím, že prokázal, 
že dohled nezanedbal. 

Znamená to tedy, že předpokladem 
odpovědnosti nezletilého za škodu jím 
způsobenou je schopnost ovládat svoje 
chování a umět posoudit jeho následky. Je 
tedy třeba rozlišit u nezletilého jeho rozu-
movou schopnost rozpoznat protiprávnost 
úkonu a zhodnotit jeho následky (strán-
ka intelektuální, založená na rozumové 
úrovni jedince), a schopnost jeho vůle 
rozhodnout se pro určité zcela konkrétní 
jednání a nebo od tohoto jednání upustit 
(stránka volní). 

Jestliže tedy byla takováto osoba způso-
bilá k zavinění, posuzuje se jako omezeně 
způsobilá k zavinění, na rozdíl od situace, 
kdy není schopná předvídat následky své-
ho jednání a své jednání ovládat, takže ji 
nelze považovat za způsobilou k zavinění, 
v důsledku čehož ji nelze činit odpověd-
nou za způsobenou škodu. 

Nezletilý tedy není odpovědný, jestliže 
si následky svého jednání neuvědomil, tj. 
nevyužil svou intelektuální stránku. Proto-
že jak stránka intelektuální, tak volní musí 

být naplněna současně, nedostatek jedné 
z nich zcela postačí k vyslovení závěru, že 
za škodu neodpovídá. 

Z toho, co až dosud bylo vysloveno, tedy 
vyplývá, že odpovědnost nezletilého je 
třeba chápat z jeho subjektivního hlediska. 

Odpovědnost osob, které jsou povinny 
vykonávat nad nezletilým dohled, je vy-
loučena v případě, že nezletilý starší 15 let 
způsobí škodu jednostopým motorovým 
vozidlem, k jehož řízení má příslušné 
oprávnění. Tato situace je totiž pokryta 
výslovným ustanovením občanského 
zákoníku o odpovědnosti způsobenou 
provozem motorového vozidla. Naproti 
tomu tam, kde nezletilý způsobil škodu 
jako řidič motorového vozidla, avšak bez 
řidičského oprávnění, odpovídá za způ-
sobenou škodu buďto sám, nebo společně 
a nerozdílně s osobou, která byla povinna 
nad ním vykonávat dohled, pokud ovšem 
nejde o případ, kdy tato osoba odpovídá 
za škodu sama. 

Odpovědnost osob, které jsou povinny 
dohledem, je založena na principu před-
pokládaného zavinění. Kdo je povinen 
vykonávat dohled se zprostí odpovědnosti 
jen v tom případě, že prokáže, že povinný 
dohled nezanedbal. To tedy znamená, že 
povinnost tvrzení, důkazní povinnost 
a důkazní břemeno zcela leží na osobě 
povinné dohledem. 

Výlučná odpovědnost toho, kdo je po-
vinen vykonávat náležitý dohled, je dána 
tehdy, jestliže se v konkrétním případě 
zjistí, že nezletilý nebyl schopen ovládnout 
své jednání nebo posoudit jeho následky 



a současně osoba povinná dohledem 
neprokáže, že dohled nezanedbala. Smysl 
této úpravy je jasný, a to vést dohledem 
povinné osoby pod hrozbou právní od-
povědnosti k náležitému plnění jejich 
povinností a k zabezpečení náhrady škody 
poškozenému. 

Jestliže osoba povinná dohledem ne-
prokáže, že nezanedbala povinný dohled 
a zároveň je dána deliktní způsobilost 
nezletilé osoby, nastává situace solidární 
odpovědnosti, kdy obě osoby odpovídají 
rukou společnou a nerozdílnou. Nezbyt-
ným předpokladem ovšem je, aby bylo 
u obou osob prokázáno zavinění. 

Tam, kde nejsou splněny předpoklady 
pro vznik odpovědnosti jak u nezletilé-
ho, tak u osoby povinné dohledem, jde 
o vznik škody v právním slova smyslu 
náhodou. 

Osoby, které mají povinnost dohledu nad 
nezletilými, jsou takové osoby, kterým to 
je přímo uloženo zákonem (kupř. rodiče), 
úředním výrokem (kupř. poručník) a nebo 
jinou právní skutečností (kupř. prarodiče, 
u kterých je nezletilý na prázdninách). 

Vedle takto vymezených fyzických 
osob jsou nositeli povinnosti dohledu 
nad nezletilými ty právnické osoby, které 
mají za úkol o nezletilé osoby po dobu, 
po kterou jsou v jejich péči, přechodně 
nebo trvale pečovat. 

Především se tedy jedná o školy, školní 
družiny, mateřské školy, internáty, do-
movy mládeže, ústavy pro výkon ústavní 
nebo ochranné výchovy, tělovýchovné 
organizace a podobně. 

Nejčastěji v praxi přichází do úvahy 
právě odpovědnos t školy, která trvá 
po celou dobu školního vyučování, tedy 
nejen v průběhu vlastní výuky, ale i o pře-
stávkách, na školních výletech, brigádách 
a podobně. Poškozenému za způsobenou 
škodu odpovídá přímo právnická osoba. 
Zaměstnanci této právnické osoby, pří-
padně jiné osoby, které byly dohledem 
pověřeny, samy poškozenému přímo ne-
odpovídají. Odpovídají však ve vnitřním 
vztahu podle zákoníku práce této práv-
nické osobě, coby svému zaměstnavateli. 

Pod pojmem náležitý dohled nelze 
rozumět situaci, kdy by za normálních 
okolností osoba povinná dohledem stále, 
nepřetržitě a bezprostředně tento dohled 
vykonávala. Ze zákonného požadavku, 
aby byl dohled náležitý, plyne, že všechna 
opatření, která je třeba pro splnění tohoto 
požadavku vykonat, je nutno vykládat 
rozumné a diferencovaně a s ohledem 
na individuální a specifické okolnosti 
jak situace, tak osoby potencionálního 
škůdce. Svou roli budou hrát věk a pova-
hové vlastnosti, stejně tak jako prostředí 
a vnější okolí, ve kterém se tato osoba 
pohybuje. 

Tak kupříkladu několik žáků, známých 
svým problémovým chováním, v prů-
běhu školního výletu vytáhne stavidla 
rybníčku, v důsledku čehož dojde k vy-
číslitelným ztrátám na rybách. Za škodu 
vzniklou zanedbáním náležitého do-
hledu nese odpovědnost škola, zatímco 
konkrétní osoba, která náležitý dohled 
zanedbala, bude odpovídat za náhradu 



škody svému zaměstnavateli podle záko-
níku práce až do výše svého 4,5měsíčního 
průměrného platu. Odpovědnost škol 
a školských zařízení, s výjimkou škol 
mateřských, je upravena zákoníkem 
práce následovně2: Žáci střední školy, 
středního odborného učiliště, odborného 
učiliště, vyšší odborné školy nebo učiliště 
nebo studenti vysoké školy odpovídají 
škole nebo právnické nebo fyzické osobě 
za škodu, kterou jí způsobili při teoretic-
kém nebo praktickém vyučování anebo 
v přímé souvislosti s ním. Pokud ke ško-
dě došlo při výchově mimo vyučování 
ve školském zař ízení nebo v p ř ímé 
souvislosti s ní, odpovídají žáci za škodu 
školskému zařízení. 

Za škodu, která vznikla žákům základ-
ních škol, základních uměleckých škol, 
zvláštních škol a pomocných škol při 
vyučování nebo v přímé souvislosti s ním, 
odpovídá škola; při výchově mimo vyučo-
vání ve školském zařízení nebo v přímé 
souvislosti s ní odpovídá školské zařízení. 
Nevystupuje-li škola nebo školské zařízení 
v právních vztazích svým jménem a ne-
má-li odpovědnost vyplývající z těchto 
vztahů, odpovídá žákům zřizovatel školy, 
popřípadě školského zařízení. 

Škola odpovídá žákům středních škol 
(gymnázií, středních odborných škol, 
středních odborných učilišť), vyšších od-
borných škol, konzervatoří a jazykových 
škol s právem státní závěrečné zkoušky 
za škodu, která jim vznikla porušením 

2 § 391 zák. práce. 

právních povinností, nebo úrazem při teo-
retickém a praktickém vyučování ve škole 
nebo v přímé souvislosti s ním. Došlo-li 
ke škodě při praktickém vyučování u práv-
nické nebo fyzické osoby nebo v přímé 
souvislosti s ním, odpovídá za škodu 
právnická nebo fyzická osoba, u níž se vy-
učování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě 
při výchově mimo vyučování ve školském 
zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, 
odpovídá za škodu příslušné školské za-
řízení. Nevystupuje-li škola nebo školské 
zařízení v právních vztazích svým jménem 
a nemá-li odpovědnost vyplývající z těchto 
vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy 
nebo školského zařízení. 

Vysoká škola odpovídá s tudentům 
vysokých škol za škodu, která jim vznikla 
porušením právních povinností nebo 
úrazem při teoretickém a praktickém vy-
učování ve škole nebo v přímé souvislosti 
s ním. Došlo-li ke škodě při praktickém 
nebo teoretickém vyučování u právnické 
nebo fyzické osoby nebo v přímé souvis-
losti s ním, odpovídá za škodu právnická 
nebo fyzická osoba, u níž se vyučování 
uskutečňovalo. 

Školské zařízení odpovídá fyzickým 
osobám s uloženou ústavní výchovou 
nebo nařízenou ochrannou výchovou a fy-
zickým osobám v preventivně výchovné 
péči za škodu, která jim vznikla poruše-
ním právních povinností nebo úrazem při 
uskutečňování této činnosti nebo v přímé 
souvislosti s ní. 



Protože je však škola a školské zaří-
zení podle školského zákona3 takovou 
činností , kterou vykonává právnická 
osoba, je třeba otázky spojené s odpověd-
ností za škodu vykládat podle zákoníku 
práce4 v souladu se školským zákonem. 
Odpovědnost tedy ponese vždy práv-
nická osoba vykonávající činnost školy 
nebo školského zařízení. 

Odpovědnost právnické osoby v přípa-
dech uvedených v § 391 zákoníku práce 
je absolutní objektivní odpovědností , 
kde zákon žádnou možnost vyvinění se 
z odpovědnost i nepřipouští . Dojde-li 
tedy k porušení právních povinností nebo 
úrazu žáka či studenta, právnická osoba 
vykonávající činnost školy či školského 

zařízení vždy nese za vzniklou škodu 
odpovědnost. 

Podle tohoto ustanovení se rovněž 
postupuje v případě odpovědnosti žáků 
základních škol za škodu, způsobenou 
právnické osobě vykonávající činnost 
školy. Naproti tomu se v případě zletilých 
žáků základní školy postupuje podle obec-
ných ustanovení občanského zákoníku 
o odpovědnosti za škodu.s 

Tady je vhodné upozornit na právní 
úpravu dosažení zletilosti. Té se nabývá 
dovršením osmnáctého roku. Před dosa-
žením tohoto věku se zletilosti nabývá jen 
uzavřením manželství. Takto nabytá zle-
tilost se neztrácí ani zánikem manželství 
ani prohlášením manželství za neplatné.6 

3 Zák. č. 561/2004 Sb. v pla tném znění. 
4 §391 . 
s §§ 415-450 obč. zák. 
6 § 8 odst. 2 obč. zák. 



Přílohy: 

Vybraná ustanovení 
Zákoníku práce 

§ 391 
(1) Žáci střední školy, konzervatoře 

a jazykové školy s právem státní jazykové 
zkoušky nebo studenti vyšší odborné školy 
odpovídají právnické osobě vykonávající 
činnost dané školy nebo školského zaří-
zení nebo právnické nebo fyzické osobě, 
na jejíchž pracovištích se uskutečňuje 
praktické vyučování, za škodu, kterou jí 
způsobili při teoretickém nebo praktic-
kém vyučování anebo v přímé souvislosti 
s ním. Pokud ke škodě došlo při výchově 
mimo vyučování ve školském zařízení 
nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídají 
žáci nebo studenti za škodu právnic-
ké osobé vykonávající činnost tohoto 
školského zařízení. Studenti vysokých 
škol odpovídají vysoké škole za škodu, 
kterou jí způsobili při studiu nebo praxí 
ve studijním programu uskutečňovaném 
vysokou školou nebo v přímé souvislosti 
s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu 
nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi 
u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, 
odpovídají studenti právnické nebo fy-
zické osobě, u níž se studium nebo praxe 
uskutečňovaly. 

(2) Za škodu, která vznikla žákům zá-
kladních škol a základních uměleckých 
škol při vyučování nebo v přímé souvis-
losti s ním, odpovídá právnická osoba vy-
konávající činnost dané školy; při výchově 
mimo vyučování ve školském zařízení 

nebo v přímé souvislosti s ní odpovídá 
za škodu právnická osoba vykonávající 
činnost daného školského zařízení. 

(3) Příslušná právnická osoba vykoná-
vající činnost školy odpovídá žákům střed-
ních škol, konzervatoří a jazykových škol 
s právem státní jazykové zkoušky a stu-
dentům vyšších odborných škol za škodu, 
která jim vznikla porušením právních 
povinností nebo úrazem při teoretickém 
a praktickém vyučování ve škole nebo 
v přímé souvislosti s ním. Došlo-li ke ško-
dě při praktickém vyučování u právnické 
nebo fyzické osoby nebo v přímé souvis-
losti s ním, odpovídá za škodu právnická 
nebo fyzická osoba, u níž se praktické vy-
učování uskutečňovalo. Došlo-li ke škodě 
při výchově mimo vyučování ve školském 
zařízení nebo v přímé souvislosti s ní, od-
povídá za škodu právnická osoba vykoná-
vající činnost daného školského zařízení. 
Vykonává-li činnost školy nebo školského 
zařízení organizační složka státu nebo její 
součást, odpovídá za škodu jménem státu 
tato organizační složka státu. 

(4) Příslušná vysoká škola odpovídá 
studentům vysokých škol za škodu, která 
jim vznikla porušením právních povin-
ností nebo úrazem při studiu nebo praxi 
ve studijním programu uskutečňovaném 
vysokou školou nebo v přímé souvislosti 
s nimi. Pokud ke škodě došlo při studiu 
nebo praxi nebo v přímé souvislosti s nimi 
u jiné právnické osoby nebo fyzické osoby, 
odpovídá právnická nebo fyzická osoba, 
u níž se studium nebo praxe uskutečňo-
valy. 



(5) Příslušná právnická osoba vykoná-
vající činnost školského zařízení odpovídá 
fyzické osobě s nařízenou ústavní výcho-
vou nebo uloženou ochrannou výchovou 
a fyzickým osobám v preventivně výchov-
né péči za škodu, která jim vznikla poruše-
ním právních povinností nebo úrazem při 
uskutečňování této činnosti nebo v přímé 
souvislosti s ní. 

Vybraná ustanovení Občanského 
zákoníku 

§420 
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou 

způsobil porušením právní povinnosti. 
(2) Škoda je způsobena právnickou 

osobou, anebo fyzickou osobou, když byla 
způsobena při jejich činnosti těmi, které 
k této činnosti použili. Tyto osoby samy 
za škodu takto způsobenou podle tohoto 
zákona neodpovídají; jejich odpovědnost 
podle pracovněprávních předpisů není 
tím dotčena. 

(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo 
prokáže, že škodu nezavinil. 

§ 420a 
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou 

způsobí jinému provozní činností. 
(2) Škoda je způsobena provozní čin-

ností, je-li způsobena 
a) činností, která má provozní povahu, 

nebo věcí použitou při činnosti, 
b) fyzikálními, chemickými, popřípadě 

biologickými vlivy provozu na okolí, 
c) oprávněným prováděním nebo za-

jištěním prací, jimiž je způsobena jinému 
škoda na nemovitosti nebo je mu pod-

statně ztíženo nebo znemožněno užívání 
nemovitosti. 

(3) Odpovědnosti za škodu se ten, kdo ji 
způsobil, zprostí, jen prokáže-li, že škoda 
byla způsobena neodvratitelnou událostí 
nemající původ v provozu anebo vlastním 
jednáním poškozeného. 

§421 
Každý, kdo od j iného převzal věc, jež má 

být předmětem jeho závazku, odpovídá 
za její poškození, ztrátu nebo zničení, 
ledaže by ke škodě došlo i jinak. 

§ 421a 
(1) Každý odpovídá i za škodu způ-

sobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž 
bylo při plnění závazku použito. Této 
odpovědnosti se nemůže zprostit. 

(2) Odpovědnost podle odstavce 1 se 
vztahuje i na poskytování zdravotnických, 
sociálních, veterinárních a jiných biolo-
gických služeb. 

§422 
(1) Nezletilý nebo ten, kdo je stižen 

duševní poruchou, odpovídá za škodu 
jím způsobenou, je-li schopen ovládnout 
své jednání a posoudit jeho následky; 
společné a nerozdílně s ním odpovídá, 
kdo je povinen vykonávat nad ním dohled. 
Není-li ten, kdo způsobí škodu, pro nezle-
tilost nebo pro duševní poruchu schopen 
ovládnout své jednání nebo posoudit jeho 
následky, odpovídá za škodu ten, kdo je 
povinen vykonávat nad ním dohled. 

(2) Kdo je povinen vykonávat dohled, 
zprostí se odpovědnosti, jesdiže prokáže, 
že náležitý dohled nezanedbal. 



(3) Vykonává-li dohled organizace, 
její pracovníci dohledem pověření sami 
za škodu takto vzniklou podle tohoto 
zákona neodpovídají; jejich odpovědnost 
podle pracovněprávních předpisů není 
tím dotčena. 

§423 
Kdo se uvede vlastní vinou do takové-

ho stavu, že není schopen ovládnout své 
jednání nebo posoudit jeho následky, je 
povinen nahradit škodu v tomto stavu 
způsobenou; společně a nerozdílně s ním 
odpovídají ti, kteří jej do tohoto stavu 
úmyslně přivedli. 

§424 
Za škodu odpovídá i ten, kdo ji způ-

sobil úmyslným jednáním proti dobrým 
mravům. 

§ 426a 
(1) Příslušná škola odpovídá žákům 

základních škol a základních uměleckých 
škol za škodu, která jim vznikla porušením 
právních povinností nebo úrazem při vy-
učování nebo v přímé souvislosti s ním; 
při výchově mimo vyučování ve školském 
zařízení nebo v přímé souvislosti s ní 
odpovídá za škodu příslušné školské za-
řízení. Nevystupuje-li škola nebo školské 
zařízení v právních vztazích svým jménem 
a nemá-li odpovědnost vyplývající z těchto 
vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy 
nebo školského zařízení. 

(2) Příslušná škola odpovídá žákům 
s t ředních škol (gymnázi í , s t ředních 
odborných škol, středních odborných 
učilišť), vyšších odborných škol, konzer-
vatoří a jazykových škol s právem státní 

závěrečné zkoušky za škodu, která jim 
vznikla porušením právních povinností 
nebo úrazem při teoretickém a praktic-
kém vyučování ve škole nebo v přímé 
souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při 
praktickém vyučování u právnické nebo 
fyzické osoby nebo v přímé souvislosti 
s ním, odpovídá za škodu právnická nebo 
fyzická osoba, u níž se vyučování usku-
tečňovalo. Došlo-li ke škodě při výchově 
mimo vyučování ve školském zařízení 
nebo v přímé souvislosti s ní, odpovídá 
za škodu příslušné školské zařízení. Ne-
vystupuje-li škola nebo školské zařízení 
v právních vztazích svým jménem a ne-
má-li odpovědnost vyplývající z těchto 
vztahů, odpovídá za škodu zřizovatel školy 
nebo školského zařízení. 

(3) Příslušná vysoká škola odpovídá 
studentům vysokých škol za škodu, která 
jim vznikla porušením právních povin-
ností nebo úrazem při teoretickém a prak-
tickém vyučování ve škole nebo v přímé 
souvislosti s ním. Došlo-li ke škodě při 
praktickém vyučování u právnické nebo 
fyzické osoby nebo v přímé souvislosti 
s ním, odpovídá za škodu právnická 
nebo fyzická osoba, u níž se vyučování 
uskutečňovalo. 

(4) Příslušné školské zařízení odpovídá 
fyzickým osobám s uloženou ústavní 
výchovou nebo nařízenou ochrannou vý-
chovou a fyzickým osobám v preventivně 
výchovné péči za škodu, která jim vznikla 
porušením právních povinností nebo úra-
zem při uskutečňování této činnosti nebo 
v přímé souvislosti s ní. 



§ 426b 
Povinnosti nahradit škodu podle § 425 

až 426a se nelze zprostit; ustanovení § 422 
tím není dotčeno. 
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