
POSTUP  PŘI  ODŠKODNĚNÍ  ŠÚ 
( vyhl. 64/2005 Sb., vyhl. 57/2010 Sb. )  

 
POSTUP : - postižený, svědek (pedagogický dozor), nebo zákonný zástupce oznámí úraz škole 

- škola zaznamená úraz do „Knihy úrazů“ 
- v případě ŠÚ bez absence zaznamená úraz do „Knihy úrazů“ pouze pro evidenci a odškodnění 
- v případě absence - do 2.vyučovacích dnů vyplní elektronický formulář „Záznam o školním 

úrazu“ v počtu kopií dle textu dále, (+ pro postiženého - má nárok na kopii záznamu o úrazu) 
- Provede ohlášení školního úrazu příslušné pojišťovně 
- po ukončení léčení ošetřující lékař vypíše „Zprávu o poškození zdraví-bolestném“ pro 

poškozeného 
- poškozený (zákonný zástupce) odevzdá „Zprávu o poškození zdraví-bolestném“ škole 
- škola řeší odškodnění přes příslušnou pojišťovnu 

 

Škola :  
 

- v případě úrazu s abs. (do 2.vyuč. dnů) sepíše záznam o úrazu 1 - pro postiženého nebo zák. zást. 

 2 - pro vlastní evidenci 
 3 - pro ČŠI - elektronický formulář 
 4 - pro účely odškodnění 

 
 

- provede poučení postiženého / zák.zástupce : 

 
     ( povinnost vyplývá ze zákoníku práce ) a) náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění 
 b) náhrada nákladů spojených s léčením 
 c) náhrada věcné škody, vzniklé při úrazu  
 

 
 
Poznámka 1 : Ohlášení školního úrazu pojišťovně na formuláři „Hlášení pojistné události…“ může být 

odesláno až po ukončení léčení společně s ostatní dokumentací. 
 

Poznámka 2 :  V případě úrazu bez absence škola vše řeší až po ukončení léčení („Záznam o úrazu“, „Hlášení 
pojistné události“ odesílá společně se „Zprávou o poškození zdraví-bolestném“) 

 

Poznámka 3 : Odškodnění se zasílá na adresu postiženého dle údajů, které uvede v příslušné kolonce na str. 
2. formuláře „Hlášení pojistné události…“ 

 

Poznámka 4 : Školní úrazy řeší příslušná expozitura pojišťovny, která pojištění uzavřela ( dotazem zjistit, zda 
je nutné úraz hlásit ihned, anebo až s požadavky na odškodnění po ukončení léčení společně 
se „Zprávou o poškození zdraví-bolestném“). 
Formuláře : - Záznam o školním úrazu 3x (škola, zákonný zástupce, pojišťovna) 
 - Škola zasílá záznam o ŠÚ při absenci nad 2 dni pro ČŠI na elektronickém  

formuláři( viz. http:www.csicr.cz ) - (Potvrzuje se elektronickým podpisem) 
 - Zpráva o poškození zdraví-bolestném - po ukončení léčení 

 Postup odškodnění školního úrazu je stejný u úrazu s absencí jako bez absence. 
 

Poznámka 5 :  Pokud se na odškodnění vztahuje více pojistek, odškodnění každé pojistky vyžaduje originály 
dokumentace (záznam o úrazu, posudek o bolestném …) 

 

Poznámka 6 :  Postižený má nárok na odškodnění bolesti vždy – není rozhodné, jestli úraz měl, nebo neměl 
absenci, rozhodující je, jestli byl ošetřen lékařem. Není ani rozhodující, jestli byla organizace 
proti úrazům pojištěna – v každém případě je povinná úraz odškodnit v případě, že poškozený 
si nezpůsobí úraz úmyslně !!! 

 


