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Co 
jsme 
řešili?

Musí učitel 
testovat?

Může se 
nahrávat 

online 
výuka?

Jak řešit cizí 
účastníky 

online 
hodin?

Vztahují se 
pravidla pro 
školy i na 

PPP?Jak 
reagovat na 

stížnosti 
rodičů na 
roušky a 
testy?

Žaloby na 
školu kvůli 

nošení 
roušek?

Covid-19 
jako nemoc 
z povolání?

Jak se 
evidují 

testy? Jak 
se informují 

rodiče?



Výběr nejlepšího

1. Nabourání se do online hodin

2. Covid-19 jako nemoc z povolání
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Případ 1
Nabourání se do online výuky



Co se stalo?
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Jeden link pro třídu

První přihlášený vede hovor

Sprosté nadávání učitelce



Jak to řešila škola?
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Zjištění, kdo byla cizí osoba

Kázeňský postih



Co s narušitelem hodin?

Trestní oznámení

Oznámení o přestupku

Ochrana osobnosti
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Ochrana osobnosti

„Ochrany požívají zejména život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém

životním prostředí, jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy.“
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Ochrana osobnosti

„Souvisí-li neoprávněný zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě, může právo na
ochranu jeho osobnosti uplatnit i tato právnická osoba; za jeho života však jen jeho jménem a s jeho
souhlasem…“
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Co škola udělala?

Dopis rodičům

Výzva k osobní omluvě
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Několik doporučení

1. Školy mají povinnost hlásit trestné činy i přestupky.

2. To, že dítě není žákem školy, neznamená, že je škola bezbranná.

3. Škola může za učitele uplatnit nároky na ochranu osobnosti.
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Případ 2
Nemoc z povolání



Co se stalo?
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Pozitivní test žákyně

Šetření hygieny

Karanténa třídy

Nemoc učitele



Průběh nemoci
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Hospitalizace 

Léčení doma



léčba a získání 
zdravotnické 

dokumentace

onemocnění a 
léčba

Jak uznání nemoci z povolání probíhalo?
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září 2020 říjen 2020 listopad 2020

návštěva 

specializovaného 

lékaře



vydání posudku o 
nemoci z povolání

šetření hygieny         
ve škole

Jak uznání nemoci z povolání probíhalo?
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duben 2021 červen 2021 červenec 2021

uplatnění nároku u 
pojišťovny Kooperativa



V současné době 
čekáme na

Vyčíslení bolestného a ZSÚ

Předání zbylých podkladů pojišťovně

Výplatu pojistného plnění
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Několik doporučení

1. Zaměstnanci mají nárok na odškodnění za nemoci z povolání.

2. Vyřízení žádosti je zdlouhavé.

3. Odškodnění platí stejně jako u pracovních úrazů pojišťovna.
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Co pro Vás 
můžeme udělat?

Právní poradenství

Pověřenec

holubova.cz/cs/blog
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Kde nás 
zastihnete?

LinkedIn – Holubová advokáti s.r.o.

Facebook – Holubová advokáti

Twitter - @HolubovaLawFirm
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Děkuji 
za pozornost!

Alice Kubů Frýbová
alice.frybova@holubova.cz


