
Učitel je jednou nohou ve vězení. 
Vážně?
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Řízení školy
První zkušenosti s GDPR ve školství
Zastupování škol před soudy

Alice Kubů Frýbová
www.holubova.cz

info@holubova.cz

www.
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O čem se nebudeme bavit?

Odpovědnost školy za škodu na zdraví

Pojištění školy

Odpovědnost zaměstnance za škodu 

způsobenou zaměstnavateli
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O čem se také nebudeme bavit?

Sexuální trestné činy

Úplatky

Vydírání 

…
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O čem se budeme bavit?

trestné činy proti životu a zdraví, jejichž

pachatelem je učitel, který

porušil povinnost řádného dohledu, proto

se žák zranil/zabil.
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200 dětí zemře

3 000 dětí má trvalé 
následky

30 000 dětí je 
hospitalizováno

300 000 dětí je 
zraněno
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Úmysl přímý
Úmysl 

nepřímý

Nedbalost 
vědomá

Nedbalost 
nevědomá

zavinění
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Úmysl přímý

„věděl a chtěl“

Úmysl nepřímý

„věděl a byl srozuměn“

Nedbalost vědomá

„věděl, ale bez 
přiměřených důvodů 

spoléhal“

Nedbalost nevědomá

„nevěděl, ale vědět měl 
a mohl“

zavinění



Učitel nevěděl, že je v lese sráz a před hrou to 
nezkontroloval.
Učitel strčil dítě ze srázu. 
Učitel věděl, že je v lese sráz a viděl, že jde dítě 
ke srázu, ale nezakročil.
Učitel věděl, že je v lese sráz, ale spoléhal, že 
dítě z něj nespadne.
Učitel věděl, že je v lese sráz, dohlížel u něj, ale 
dítě přesto spadlo.
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zavinění trestný čin

úmysl nepřímý

úmysl přímý

nedbalost 
nevědomá

nedbalost 
vědomá

usmrcení z 
nedbalosti

vražda

vražda

usmrcení z 
nedbalosti

sazba

10-18,15-20 let, VT

0-3,1-6 let

10-18,15-20 let, VT

0-3,1-6 let

Žádné zavinění
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Úmysl přímý

„věděl a chtěl“

Úmysl nepřímý

„věděl a byl srozuměn“

Nedbalost vědomá

„věděl, ale bez 
přiměřených 

důvodů spoléhal“

Nedbalost nevědomá

„nevěděl, ale vědět měl a mohl“

zavinění



Bez přiměřených důvodů 
spoléhal …

Hluboký lom

Lokalita nebyla bezpečná

Dohled nebyl řádný

Oběť – 13 letý žák
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S přiměřenými důvody 
spoléhal …

Sečská přehrada

noční plavání/závod

Zajištění záchranné služby

Oběť – 17letý účastník
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Co se posuzuje
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Věk dětí

Rizikovost činnosti

Předvídatelnost nebezpečí

Preventivní opatření (včetně dohledu)



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.kubu-frybova@holubova.cz


