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Úvod
Začátkem letošního roku byla zveřejněna policejní statistika, která potvrdila, že již
poněkolikáté v řadě došlo v České republice k meziročnímu poklesu kriminality. To je bezesporu
dobrá zpráva. Pravdou nicméně nadále zůstává, že ročně jsou u nás nejrůznějšími trestnými činy
poškozeny desetitisíce osob. Tyto osoby se pak zpravidla ocitají ve víru trestního řízení,
přičemž ne vždy se v jeho zákrutách a zákoutích snadno zorientují. Účelem této práce je tak
přiblížit postavení poškozeného v současném trestním řízení, a to co nejkomplexněji. Postavení
poškozeného je ovšem dosti široké téma, a proto jsou některé aspekty týkající se jeho situace jen
nastíněny, popř. zmíněny, kdy těžištěm zájmu práce jsou jeho procesní práva. Systematika textu
je zvolena tak, aby na sebe jednotlivé pasáže navazovaly pokud možno chronologicky, tedy
v pořadí, v jakém se do daných situací v praxi poškozený může dostat. Stávající úprava je přitom
nejednou podrobena kritice spolu s uvedením návrhů k jejímu vylepšení de lege ferenda.
První kapitola pojednává o vymezení základních pojmů a pramenech příslušné právní úpravy.
Nejdříve je vysvětlen samotný pojem poškozeného v trestním řízení, následuje jeho
terminologické rozlišení od oběti trestného činu a pár slov k právům obětí. Dále je věnován
prostor také pojetí poškozeného ve správním trestání, neboť mnoho případů se ocitá na hraně
mezi trestním a přestupkovým řízením, kdy rozhodnutí o tom, do které kategorie bude daný
skutek začleněn, může mít pro poškozeného značné důsledky. Závěrem první kapitoly je uveden
výčet nejdůležitějších pramenů procesních práv poškozeného a oběti trestného činu.
Druhá kapitola se věnuje poškozenému od trestného činu k trestnímu řízení, aneb tomu, co se
děje po spáchání trestného činu. Úvodem je nastíněna pravděpodobnost viktimizace v České
republice, po níž následují krátké pasáže o tom, jak poškozený může bez skrupulí na místě
reagovat na trestnou činnost (tj. pár slov o nutné obraně a dalších formách svépomoci
poškozeného), i kam se může obrátit s žádostí o pomoc. První podkapitola je pak uzavřena
shrnutím možností, jak poškozený může do trestního řízení vstoupit. Druhá subkapitola poté
popisuje, jakým způsobem poškozený v trestním řízení jedná – zabývá se jeho procesní
subjektivitou a otázkou jeho zastoupení; zmíněny jsou i náklady, jež poškozený v trestním řízení
vynakládá. Pro srovnání je pár slov věnováno rovněž procesní subjektivitě, zastoupení
a nákladům poškozeného v řízení přestupkovém. Třetí podkapitola se zabývá trestním
oznámením, souhlasem poškozeného s trestním stíháním a krokům navazujícím na podané
oznámení, resp. na jiné zjištění o podezření ze spáchání trestného činu. Závěr druhé kapitoly
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konečně zmiňuje obavy poškozených, které mnohdy vedou až k neoznámení trestného činu,
a také způsoby, jakým je (nejen) obětem poskytována ochrana a péče.
Třetí kapitola obsahuje jednotlivá procesní práva poškozeného v trestním řízení.
Úvodní podkapitola této části práce je věnována právu poškozeného na informace, neboť ty jsou
stěžejní i pro uplatňování jeho dalších práv. Samostatnou podkapitolu následně zabírá soubor
práv poškozeného, která umožňují jeho aktivní účast v řízení. Tato práva jsou pro větší
přehlednost rozdělena do dvou skupin, které obsahují nejprve množinu práv umožňujících
poškozenému být přítomen u popsaných úkonů, resp. jednání, a dále okruh práv, která
poškozenému umožňují vyjádřit v řízení svůj postoj, být dostatečně slyšen. Třetí kapitola je pak
završena výčtem možností, jimiž se poškozený může bránit proti postupu orgánů činných
v trestním řízení.
Čtvrtá kapitola se zaobírá postavením poškozeného v souvislosti s možnými odklony
od standardního trestního řízení. Samostatné podkapitoly jsou takto věnovány podmíněnému
zastavení trestního stíhání, podmíněnému odložení podání návrhu na potrestání, odstoupení
od trestního stíhání, narovnání (vč. narovnání v přestupkovém řízení) a dohodě o vině a trestu.
Poslední kapitola se konečně týká adhezního řízení. Úvodem je věnována pozornost
uplatňování nároků poškozeného na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení obecně rozebrány jsou náležitosti návrhu poškozeného a rozhodování o něm, zmíněny jsou rovněž
možnosti poškozeného při vymáhání náhrady újmy či vydání bezdůvodného obohacení.
Pro srovnání je zde nastíněna i otázka rozhodování o nároku poškozeného v přestupkovém
řízení. Následující podkapitoly se pak postupně zabývají uplatňováním jednotlivých nároků –
náhrady škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení. Závěrem je pár slov
věnováno také rozhodování o náhradě nákladů poškozeného, jež byly potřebné k účelnému
uplatnění tohoto nároku v trestním řízení, resp. náhradě nákladů poškozeného souvisejících
s jeho účastí v trestním řízení.
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1. Vymezení základních pojmů
a prameny úpravy procesních práv poškozeného
1.1. Pojem poškozeného v trestním řízení
Pozitivní vymezení poškozeného, jednotlivé skupiny poškozených
Obsah slova poškozený je v běžné mluvě na první dojem asi každému znám. Nicméně
pojetí, koho za osobu poškozenou lze označit a koho už ne, a komu by tak měla být přiznána
práva s tím související, mohou být ve skutečnosti velmi různá, stejně jako jeho procesní práva.
Uvedené dokazuje mj. historický vývoj pojmu poškozeného na našem území.1 Poškozený
původně sehrával v uplatňování spravedlnosti stěžejní roli - často i skrze svépomoc, později za
pomoci soudu, kdy dokonce mohl v určitých případech vystupovat jako tzv. soukromý žalobce.2
Postupně ovšem záštitu nad dodržováním základních norem zcela převzal stát, a trestněprávní
vztah tak začal být chápán jako vztah pachatele a státu (orgánů činných v trestním řízení),
nikoliv jako vztah pachatele a oběti. Právo poškozeného aktivně se účastnit trestního řízení je tak
až dosud chápáno spíše jako určité beneficium legis,3 byť přibližně od konce minulého století
postupně roste zájem o oběti4 trestných činů a jejich procesní i mimoprocesní práva.
Obdobně jako se v čase vyvíjí postavení poškozeného, mění se i okruh osob, které lze
za poškozené v trestním řízení označit. Naposledy k takové změně došlo v roce 2011, a to
dále zmíněnou novelou trestního řádu5 provedenou zákonem č. 181/2011 Sb. Je také možné,
že s přijetím chystaného nového trestního kodexu dojde k dalším změnám v této oblasti.
Skutečnost, že na pojem poškozeného lze nahlížet různě, je zřejmá rovněž z toho, že ani mezi
našimi sousedními zeměmi nenalezneme dvě jeho totožná vymezení.6

1

K historickému vývoji pojmu poškozeného a jeho práv viz např. RŮŽIČKA, M.; PÚRY, F.; ZEZULOVÁ, J.
Poškozený a adhezní řízení v České republice; s. 61 a násl.
2
Tento institut zavedl trestní řád z roku 1873 (zákon č. 119/1873 Ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního);
více informací k soukromému žalobci viz dále bod 2.3.2. této práce.
3
Viz např. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1587/07 ze dne 9.6.2008, dostupný online v databázi
http://nalus.usoud.cz. Obecně k postavení poškozeného v trestním řízení srov. mj. úvod subkapitoly kapitoly 3.2.
4
Pojmu oběti trestného činu je věnován bod 1.2 této kapitoly.
5
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), v platném znění (dále jen „TŘ“ či „trestní řád“).
6
Srov. § 46 slovenského trestního řádu (zákon č. 301/2005 Z. z., trestný poriadok; dostupný také zde:
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-301#f3207759; citováno v dubnu 2018),
čl. 49 polského trestního řádu (zákon
Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555; dostupný také zde:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970890555; citováno v dubnu 2018);
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Českou legální definici poškozeného najdeme v ustanovení § 43 odst. 1 větě první trestního
řádu, které za poškozeného označuje toho, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví,
způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo na jehož úkor se pachatel trestným
činem obohatil.7 Poškozeným tedy může být jak fyzická, tak právnická osoba. Podstatná je
přitom samotná existence uvedeného poškození, nikoliv již skutečnost, zda v mezidobí
od spáchání trestného činu došlo k jejímu nahrazení;8 stejně tak je z hlediska postavení
poškozeného nepodstatná skutečnost, zda daný trestný čin byl či nebyl dokonán.
Podle následku, který byl trestným činem způsoben, můžeme v návaznosti na ustanovení
§ 43 odst. 1 TŘ rozlišit následující čtyři skupiny poškozených:
i. Za poškozené jsou tradičně označovány osoby, kterým bylo ublíženo na zdraví.
Útoky na lidské zdraví jsou v České republice de facto na denním pořádku. Zdaleka ne
všechny tyto útoky jsou dle předpokladů ohlášeny příslušným orgánům (vysoká latence se
obecně odhaduje zejména u deliktů spáchaných mezi blízkými osobami a rovněž mezi trestnými
činy spáchanými na starších lidech a dětech – k latentní kriminalitě viz dále), i přesto jich je
ročně projednáváno mnoho tisíc.9
Samozřejmě ne všechny útoky na lidské zdraví dosahují intenzity trestného činu. Jak bylo
zmíněno výše, některé nejsou hlášeny vůbec, některé pak spadají do přestupkové roviny.
Vodítko k rozpoznání, jaký vzniklý zdravotní stav lze označit za trestněprávně relevantní
ublížení na zdraví, nalezneme v definici obsažené v ustanovení § 122 zákona č. 40/2009 Sb.,
trestní zákoník, v platném znění (dále jen „TZ“ či „trestní zákoník“). Jedná se o „stav záležející
v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních

k německé úpravě pojmu poškozeného viz STOČESOVÁ, S. Poškozený v německém trestním řízení. In JELÍNEK,
J.; GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha,
Leges, 2012, s. 92 – 107; resp. § 172 a §§ 406d-406h německého trestního řádu (dostupný také zde:
https://dejure.org/gesetze/StPO; citováno v dubnu 2018);
k rakouské úpravě viz kupř. RŮŽIČKA, M.; PÚRY, F.; ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České
republice; s. 653 a násl.; resp. § 2 rakouského trestního řádu (Strafprozessordnung, BGBl 1975/631, dostupný také
zde https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_631_0/1975_631_0.pdf; citováno v dubnu 2018).
7
Současné vymezení platí od července roku 2011, kdy byla opuštěna dosavadní formulace nazývající poškozeným
toho, „komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda“.
8
Srov. závěry Nejvyššího soudu publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu pod
č. III/1967.
9
Srov. například policejní statistiky zveřejňované na portálu Policie ČR, dostupné z http://www.policie.cz/statistikykriminalita.aspx; popř. Analýzu trendů kriminality v České republice v roce 2016, vypracovanou Institutem pro
kriminologii a sociální prevenci, dostupnou také zde http://www.ok.cz/iksp/docs/445.pdf (citováno v dubnu 2018).
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funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu,10 obvyklý způsob života poškozeného a který
vyžaduje lékařského ošetření“ (§ 122 odst. 1 TZ). Pro účely definice poškozeného je logicky
za takové ublížení na zdraví považováno i jednání, jež naplňuje znaky těžkého ublížení na zdraví
(§ 122 odst. 2 TZ). Z hmotněprávního pohledu dlužno dodat, že ochrana lidského života
a zdraví je chápána jako jeden z nejdůležitějších úkolů jak pro stát a jeho orgány, tak pro
i jednotlivce. V systematice trestního zákoníku si tak vysloužila čelní místo a je zařazena hned
do hlavy I. zvláštní části TZ (§§ 140 – 167 TZ); ohrožení, resp. poškození zdraví či života je
rovněž součástí mnoha dalších skutkových podstat směřujících primárně k ochraně jiných zájmů.
Poškození, kterým bylo (mělo být) trestným činem ublíženo na zdraví, jsou vždy zároveň
považováni za oběti ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně
některých zákonů, v pl. zn. (dále též „ZOTČ“ či „zákon o obětech TČ“), a mají tudíž i s tím
související práva.11 V první řadě mají tyto osoby právo aktivně se účastnit trestního řízení, kde
mj. po pachateli mohou požadovat náhradu vzniklé škody i nemajetkové újmy, popř. vydání
bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3 TZ). Konkrétně může takováto poškozená osoba
požadovat náhradu vytrpěné bolesti i další nemajetkové újmy, náhradu ztížení společenského
uplatnění, ušlého zisku a samozřejmě také náhradu související skutečné majetkové škody, kterou
představují zejména náklady vynaložené na léčení a náklady vynaložené v souvislosti
s následnou péčí o poškozeného a jeho domácnost; popřípadě může vznést i další nároky
zakotvené v ust. § 2958 a násl. občanského zákoníku.12,13
V případě, že ublížení na zdraví vyústí v úmrtí, jsou pozůstalí po oběti rovněž považováni za
poškozené ve smyslu ust. § 43 TŘ,14 byť s určitými zvláštnostmi [srov. např. § 45 odst. 3 TŘ,
§ 310a odst. 1 TŘ (blíže k jednotlivým specifikům viz další kapitoly)].

10

Soudní praxe ještě před účinností stávajícího TZ dovodila, že za nikoliv krátkou dobu omezení v běžném způsobu
života, je zpravidla třeba považovat pracovní neschopnost poškozeného trvající alespoň sedm dnů (srov. např.
R 16/1986 Sb. rozh. tr.). Délku pracovní neschopnosti nicméně lze sice označit za důležité kritérium pro určení
závažnosti poškození zdraví, její minimální doba však pevně stanovena není a ani ji nelze zdaleka považovat
za kritérium jediné (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 775/2002 ze dne 17.10.2002).
11
Blíže viz bod 1.2 této kapitoly a kapitolu 3., zabývající se jednotlivými procesními právy poškozeného (oběti).
12
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „občanský zákoník“, či „OZ“.
13
Srov. např. DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první.
Obecná část. Praha, Wolters Kluwer, 2013, s. 261 a násl. Shodně ŘEZNÍČEK, D.; OHRAZDA, F. Adhezní řízení
aneb možnosti poškozeného domáhat se náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení v rámci
trestního řízení. Článek ze dne 3.12.2015, uveřejněný na webu epravo.cz, dostupný online
z https://www.epravo.cz/top/clanky/adhezni-rizeni-aneb-moznosti-poskozeneho-domahat-se-nahrady-skodynemajetkove-ujmy-ci-bezduvodneho-obohaceni-v-ramci-trestniho-rizeni-99567.html (citováno v dubnu 2018).
Blíže k otázce uplatňování nároků na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení) viz kapitolu 5.
14
Srov. výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství vydané k této problematice,
uveřejněné pod č. 1/2007 v.s. NSZ (dostupné také online
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ii. Další skupinou osob, jimž je přiznáno postavení poškozeného, jsou ti, kterým byla
způsobena majetková škoda.
Majetkovou škodou se rozumí jakákoliv ztráta na majetku, ať už skutečná (tj. výše, o kterou
se hodnota majetku reálně snížila), či ve smyslu ušlého zisku (tj. výše, o kterou se hodnota
majetku nezvýšila, byť by se tak stalo, nebýt trestného činu).15 Do této kategorie tedy z většiny
spadají osoby postižené majetkovými či hospodářskými trestnými činy – krádeže, poškození
věci, podvody, nekalá soutěž atd.,16 které u nás představují většinu registrované kriminální
činnosti (srov. policejní statistiky zmíněné výše). Náhradu majetkové škody ovšem samozřejmě
mohou požadovat i osoby postižené trestným činem zacíleným na jiný chráněný zájem, pokud
jsou takový trestný čin a daná škoda v příčinné součinnosti [např. oběť napadení (ublížení na
zdraví) může požadovat náhradu škody za mobilní telefon, který jí byl při útoku poničen].
I v případě osob, jimž byla způsobena majetková škoda, se jedná o tradiční skupinu
poškozených, zakotvenou v našem právním řádu přinejmenším od prvních trestních zákoníků.17
Jakkoliv je ovšem takovýto poškozený vždy stranou trestního řízení (nevzdá-li se svých práv dle
§ 43 odst. 5 TŘ, blíže viz dále), pokud chce, aby mu způsobená škoda byla nahrazena, musí sám
tento požadavek vznést. Soud totiž o náhradě škody18 nerozhoduje ex officio, ale až k návrhu.19
Rovněž nutno podotknout, že v adhezním řízení lze projednávat toliko peněžní vyrovnání škody
(srov. znění § 43 odst. 3 TŘ), a to na rozdíl od občanského práva, které od účinnosti nového
občanského zákoníku upřednostňuje uvedení do původního stavu.20,21
iii. Osoby, kterým byla trestným činem způsobena nemajetková újma, nejsou mezi
poškozenými úplnými nováčky. Za nový výdobytek posledních let lze ovšem považovat jejich
současná oprávnění v trestním řízení.
Do července roku 2011 byl poškozeným mj. ten, komu byla trestným činem způsobena
morální škoda (způsobená např. znásilněním, pomluvou aj.) nebo jiná škoda (např. omezení

z http://profipravo.cz/index.php?page=article&id_category=13&id_article=248445&csum=fa8e1687,
citováno
v dubnu 2018).
15
Srov. občanskoprávní výklady Ministerstva spravedlnosti zveřejněné na portálu obcanskyzakonik.justice.cz
(http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/nahrada-ujmy/konkretni-zmeny/majetkova-ujma-skoda; květen 2018).
16
Viz hlava V a VI zvláštní části trestního zákoníku.
17
Srov. rakouský trestní řád č. 119/1873 ř.z., platný svého času i na našem území.
18
Shodně také u náhrady nemajetkové újmy, resp. vydání bezdůvodného obohacení.
19
Toto pravidlo potvrdila soudní praxe už z kraje účinnosti TŘ – srov. např. rozhodnutí R 11/1967 Sb.rozh.tr.,
později potvrzené mj. v rozhodnutí publikovaném pod č. R 43/1994 Sb.rozh.tr.
20
Srov. § 2951 OZ.
21
Blíže k problematice adhezního řízení viz 5. kapitolu.
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osobní svobody). Výše zmíněnou novelizací došlo k terminologickému sjednocení se
soukromým právem, když bylo do trestního řádu zavedeno sousloví nemajetková újma
(srov. aktuální znění § 43 odst. 1 TŘ). Nemajetkovou újmou se přitom rozumí „jakákoli újma,
která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na majetku. Typicky se jedná o zásah do zdraví,
cti, soukromí osoby apod.“22 Jak vyplývá z výše uvedeného, osoby, kterým byla
způsobena nemajetková újma, byly považovány za poškozené i dle právní úpravy platné
před červencem 2011.23
Teprve dle současné úpravy se však mohou domáhat náhrady této újmy přímo v rámci
trestního řízení. K novelizaci práv této skupiny poškozených vedla zákonodárce snaha o ulehčení
jejich postavení a eliminace možnosti jejich sekundární viktimizace. Dokud totiž osoby, jimž
byla způsobena nemajetková újma, nemohly její náhradu požadovat v rámci trestního řízení,
byly logicky odkázány čistě na řízení občanskoprávní. To pro ně znamenalo dvojí vystavení
soudnímu řízení, ve kterém se musely vracet k prožitým situacím nejen ve svých výpovědích, ale
mnohdy i opakovaným setkáním tváří v tvář s pachatelem. Z toho důvodu (nezřídka v kombinaci
se zhoršeným ekonomickým postavením, popř. nízkým právním povědomím) většina takto
poškozených žádné navazující občanskoprávní řízení už nezahajovala a náhrady nemajetkové
újmy se raději vzdala.24
Soudní praxe na novou úpravu práv poškozeného v adhezním řízení přistupovala zpočátku
dosti ztuha.25 Je to pochopitelné, neboť otázka posouzení existence nemajetkové újmy, natož její
kvantifikace, je velmi náročná i v řízení před civilním soudem (velká část této problematiky –
ochrana osobnosti, ostatně nedávno ani nespadala do příslušnosti okresních soudů, nýbrž soudů
krajských26). Jak bylo uvedeno výše, pod nemajetkovou újmu spadá jakákoliv újma, která neleží
v majetkové sféře poškozeného. Vedle poškození zdraví, jež je systematikou ust. § 43 odst. 1 TŘ
vyčleněno do samostatné kategorie, zbývají pod pojmem nemajetkové újmy zejména psychické
útrapy poškozeného, snížení jeho důstojnosti, vážnosti, resp. poškození jeho jiných práv.
Největší masu vznesených požadavků o náhradu nemajetkové újmy tak vedle tzv. bolestného
22

Srov. občanskoprávní výklady Ministerstva spravedlnosti zveřejněné na portálu obcanskyzakonik.justice.cz
(http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/nahrada-ujmy/konkretni-zmeny/nemajetkova-ujma; květen 2018),
resp. ŠÁMAL, P. a kol., Trestní řád. Komentář. 7. vydání. Praha, C.H.Beck, 2013 (dále citováno jako „Komentář
Šámala a kol.”), s. 512.
23
Již podle rozhodnutí R II/1962 Sb.rozh.tr. bylo třeba postavení poškozeného přiznat příslušným osobám nezávisle
na tom, zda mohly v trestním řízení uplatnit nárok na náhradu škody či nikoliv.
24
Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 181/2011 Sb.
25
Srov. např. zprávu České televize dostupnou zde http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1141169-odskodneniza-moralni-ujmu-zavadeji-soudy-velmi-rozpacite (citace květen 2018).
26
Srov. § 9 z.č. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „OSŘ“) ve znění do 1.1.2014.
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tvoří návrhy na odškodnění psychických útrap oběti. Tyto ovšem nelze jednoduše objektivizovat,
nadto se v čase mění. Přitom platí, že podle typu osobnosti i předchozích zkušeností může tatáž
situace zasáhnout různé osoby diametrálně odlišně; zároveň takový zásah může mít i velmi
odlišné projevy v následném chování oběti.27
Dnes, po sedmi letech účinnosti stávající úpravy, se soudní praxe s náhradou nemajetkové
újmy vypořádává snáze. Pomáhá tomu samozřejmě mj. již existující judikatura v této věci,
mezi jinými např. nálezy Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22. 12. 2015, či
sp. zn. I. ÚS 3456/15 ze dne 9. 8. 2016.
Specifikům, kterými otázka náhrady nemateriální újmy disponuje, bude věnována pozornost
v další části této práce - v kapitole o adhezním řízení. Na tomto místě je nicméně třeba alespoň
připomenout to, že jakkoliv občanský zákoník upřednostňuje spíše jiné formy zadostiučinění28
(typicky omluva a odstranění závadného stavu – např. odstranění veřejně publikované
fotomontáže apod.), v trestním řízení lze uplatnit pouze majetkové vyrovnání.
iv. Nejnovější skupinou poškozených v trestním řízení jsou u nás osoby, vůči nimž se měl
pachatel dopustit bezdůvodného obohacení - možnost domáhat se v adhezním řízení vydání
bezdůvodného obohacení je v trestním řádu zakotvena teprve od července 2011 (tj. od účinnosti
již mnohokrát zmiňovaného zákona č. 181/2011 Sb., novelizujícího TŘ).
Bezdůvodné obohacení je soukromoprávní pojem, kterým se rozumí to, o co se jeden na úkor
druhého bez spravedlivého důvodu obohatil (§ 2991 odst. 1 OZ).29 Bezdůvodným obohacením je
tak zejména získání majetkového prospěchu plněním bez právního důvodu (typicky využitím
omylu osoby, která plnění poskytla), resp. získání majetkového prospěchu z právního důvodu,
který odpadl (např. dle již neplatné smlouvy); za bezdůvodné obohacení se dále považuje také
protiprávní užití cizí hodnoty (např. neoprávněné využívání cizí nemovitosti) a situace, kdy za
obohacenou osobu bylo plněno něco, co měla po právu plnit sama (např. hrazení výživného).30
Bezdůvodné obohacení má vůči náhradě škody a nemajetkové újmy subsidiární charakter, a je
tudíž z hlediska vymáhání nároků poškozených svým způsobem zbytkovou kategorií. Možnost
27

K problematickému diagnostikování nemajetkové újmy srov. také PAVLOVSKÝ, P.; HARSA, P.;
DOMLUVILOVÁ, D.; ŽUKOV, I.; Nemajetková újma na zdraví ve vztahu k osobnosti poškozeného. In Česká
a slovenská psychiatrie, č. 5/2017 (113), s. 233–235.
28
Dle ust. § 2951 odst. 2 OZ se „nemajetková újma odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být
poskytnuto v penězích, nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy“.
29
Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp.zn. 33 Odo 79/2006 ze dne 25.3.2008 je „v odborné literatuře i soudní praxi
(…) bezdůvodné obohacení chápáno jako závazek (…), jehož obsahem je povinnost toho, kdo se obohatil, vydat to,
oč se obohatil, a jí korespondující právo toho, na jehož úkor k obohacení došlo, požadovat vydání předmětu
bezdůvodného obohacení.“ Nový občanský zákoník již u bezdůvodného obohacení konstrukci závazku nedovozuje.
30
Srov. § 2991 odst. 2 OZ, který obsahuje demonstrativní výčet situací, kdy lze hovořit o bezdůvodném obohacení.
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vznést požadavek na vydání bezdůvodného obohacení nalezne jistě největší uplatnění
u majetkových trestných činů [např. pokud se pachatel vloupá do zahradní chatky a bude zde
několik týdnů pobývat, dojde na jeho straně k bezdůvodnému obohacení (ušetří za nájem apod.),
které potom poškozený bude moci vymáhat vedle vzniklé škody (vylomeného zámku apod.)].
K bezdůvodnému obohacení ovšem může dojít i u jiných než majetkových trestných činů
(příkladem může být získání majetkového prospěchu z kuplířství podle § 189 trestního
zákoníku).31 Vyčíslování bezdůvodného obohacení a vymáhání jeho navrácení v trestním řízení
bude věnován prostor v kapitole 5., o adhezním řízení.
Vedle právě popsaného rozlišení poškozených podle způsobeného následku trestného činu je
poškozené dále možné rozlišovat také podle toho, zda mohou požadovat, resp. požadují
náhradu škody (nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení). Do těchto dvou
hlavních skupin jsou poškození fakticky rozděleni dle trestního řádu, který jim na několika
místech přiznává různá oprávnění (srov. např. § 166 odst. 1 či § 175a odst. 7 TŘ). Poškozené,
resp. jejich zmocněnce, takto rozlišuje také advokátní tarif.32,33
Poškozený je v každém případě významným subjektem trestního řízení, kterému zákon
dokonce přiznává pozici samostatné strany (§ 12 odst. 6 TŘ). Jeho účast na řízení v zásadě není
povinná, neboť se může výslovně vzdát svých procesních práv (§ 43 odst. 5 TŘ). Uvedená
„nepovinná účast“ na řízení ovšem samozřejmě neznamená zbavení obecných občanských
povinností souvisejících s trestním procesem. V případě, že poškozený se trestního řízení nechce
účastnit, nechce požadovat náhradu škody, nechce být vyrozumíván o vyřízení věci atd.,
a výslovně se proto vzdá svých práv jakožto poškozeného, vždy mu zůstává povinnost podat na
předvolání svědeckou výpověď (§ 97 a násl. TŘ), stejně jako oznamovací povinnost ve smyslu
§ 367 a § 368 trestního zákoníku.

31

Srov. PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. a kol.
Poškozený a oběť trestného činu; Praha, Leges, 2012, s. 78 a násl.
32
Vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb
(advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.
33
Blíže viz HERANOVÁ, S. Odměna advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení. Bulletin advokacie,
31.7.2017, dostupné online zde http://www.bulletin-advokacie.cz/odmena-advokata-jako-zmocnence-poskozenehov-trestnim-rizeni?browser=mobi (citováno v červnu 2018).
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Omezení okruhu osob, které je možno označit za poškozeného
§ 43 odst. 2 TŘ
Druhý odstavec § 43 trestního řádu stanoví, že se za poškozeného nepovažuje ten, kdo se sice
cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena
zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem. Uvedené
omezení je zcela opodstatněné, neboť za poškozené jednoduše nikdy nelze označit všechny ty,
kteří se trestným činem cítí nějakým způsobem dotčeni. Např. sousední obyvatelé vyloupených
bytů či svědci násilných trestných činů se jistě mohou cítit vystrašeně, neznamená to však, že by
měli v trestním řízení vždy vystupovat jako poškození; stejně tak jako poškozený nemůže
vystupovat každý, koho jednání pachatele silně rozhořčilo, nicméně samotný trestný čin se ho
jinak nijak nedotkl.
Dnes je již nepodstatné, zda bylo nutné doplňovat uvedené ustanovení přímo do znění
trestního řádu, když jeho obsah bylo možné dovodit z tehdy existující judikatury.34 Faktem
zůstává, že použití tohoto omezení nemusí být vždy jednoduché. Jak totiž uváděl Jelínek již před
lety, posouzení otázky zavinění, stejně jako existence příčinné souvislosti, je mnohdy velmi
komplikované i pro soud po provedeném dokazování.35
Za jasný nedostatek současné právní úpravy lze proto označit skutečnost, že poškozený nemá
možnost obrany proti nepřipuštění do řízení. I přes dlouhodobé připomínky odborné veřejnosti je
totiž o otázce, zda osoba je či není poškozeným, v přípravném řízení rozhodováno pouze
neformálně, a tudíž proti takovému „rozhodnutí“ není přípustný žádný opravný prostředek.36
Možnost obrany proti nepřipuštění do řízení dále poškozený nemá ani v řízení před soudem. Dle
ust. § 206 odst. 3 TŘ totiž „uplatňuje-li práva poškozeného osoba, které toto právo zřejmě
nepřísluší, vysloví soud usnesením, že onu osobu jako poškozeného k hlavnímu líčení
nepřipouští“, ovšem proti takovému usnesení není přípustná stížnost (srov. § 206 TŘ ve spojení
s ust. § 141 odst. 2 TŘ a contrario). Pokud by do řízení správně měla být určitá osoba připuštěna
jako poškozený, avšak toto jí bylo (ať už v jakékoliv fázi řízení) znemožněno, ani stížnost
34

K tomuto doplnění došlo novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. Již dříve nicméně bylo
nasnadě, že újma vzniklá poškozenému vždy musí být v příčinné souvislosti s projednávaným trestným činem
a zároveň musí být zaviněna obviněným. Srov. např. R 2/1962, R 3/1962, R 1/1968-II, R 34/1974 Sb. rozh tr. .
a další.
35
JELÍNEK, J. Postavení poškozeného v trestním řízení – možnosti zdokonalování právní úpravy nejsou vyčerpány.
Kriminalistika č. 2/2003, s. 112 a násl. Podobně JELÍNEK, J. Současná trestní politika – co je nejdůležitější?
In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu; Praha, Leges, 2012, s. 6.
36
V úvahu připadá pouze žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce dle ust. § 157a TŘ,
resp. podání podnětu k výkonu dohledu dle § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, v pl.zn.
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podaná k Ústavnímu soudu by jí účast v trestním řízení zřejmě nezajistila. Ústavní soud není
další instancí v soudní soustavě a nemá tak být k němu ani přistupováno. Jak navíc opakovaně
uvádí ve svých rozhodnutích, „těžištěm základního účelu trestního řízení (…) je, aby trestné činy
byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé byli podle zákona spravedlivě potrestáni, kdy vedené
řízení má též vést k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti. (…)
úprava práv poškozeného v trestním řádu nezakládá – v ústavní rovině ve smyslu ustanovení
čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy - žádné základní právo, aby proti jinému byla uplatněna
(trestněprávní) "satisfakce" [srov. např. usnesení sp. zn. I. ÚS 84/99 ze dne 8. 4. 1999 (U 29/14
SbNU 291) nebo usnesení sp. zn. II. ÚS 361/96 ze dne 26. 2. 1997 (U 5/7 SbNU 343)].“37
Právo poškozeného účastnit se trestního řízení je tedy Ústavním soudem dosud považováno spíše
za beneficium legis a jeho účast v řízení nepovažuje za ústavněprávně nárokovatelnou, a to
mj. s ohledem k jeho možnosti podat proti pachateli samostatnou civilní žalobu.38,39
Jak již bylo nicméně řečeno, skutečností zůstává, že s aplikací ustanovení § 43 odst. 2 TŘ
orgány činné v trestním řízení někdy zápasí. To dokazuje mj. mediálně známý případ zpěváka
Radka Bangy, kde se otázka připuštění zpěváka do řízení jakožto poškozeného dostala právě až
ke zmiňovanému Ústavnímu soudu.40

37

Citováno z nálezu Ústavního soudu sp.zn. II ÚS 3828/16 ze dne 13.12.2016. Tímto byla jako zjevně
neopodstatněná odmítnuta ústavní stížnost podaná proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto, že se podle ustanovení
§ 206 odst. 3 trestního řádu nepřipouští jako poškozený k hlavnímu líčení v dotčené trestní věci.
38
Poněkud odlišně oproti citovanému nálezu ovšem vyznívá jiné rozhodnutí Ústavního soudu, vydané dne
28.2.2017 pod sp.zn. III. ÚS 2916/15. V něm Ústavní soud učinil akademický výrok o porušení základních práv
stěžovatelky tím, že jí nebylo umožněno jako poškozené řádně uplatnit nárok na náhradu škody (blíže viz
https://www.usoud.cz/aktualne/k-ochrane-prav-poskozenych-v-trestnim-rizeni-a-vyporadani-tzv-adhezniho-naroku/;
citováno v květnu 2018).
39
Obecně k postavení poškozeného v trestním řízení srov. též úvod podkapitoly 3.2.
40
Blíže k celé kauze viz např. novinové články dostupné z https://www.lidovky.cz/pripad-vyhrozovani-bangovipromarnena-sance-odsuzuje-praci-policie-pravnicka-1y7-/zpravy-domov.aspx?c=A170828_161709_ln_domov_sk
či http://www.in-ius.cz/aktuality/spravedlnost-za-nenavist-na-internetu.html (citováno v květnu 2018).
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§ 44 odst. 1 TŘ
Další negativní vymezení poškozeného nalezneme v ust. § 44 odst. 1 TŘ, které stanoví, že
oprávnění poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako
spoluobviněný. Toto ustanovení podtrhuje skutečnost, že poškozený a obviněný jsou subjekty se
zpravidla41 protichůdnými zájmy, a tatáž osoba tudíž nemůže stát v jednom řízení na obou
stranách. Podle odborné literatury i současné rozhodovací praxe je podstatné, zda se o daném
skutku vede pouze jedno řízení, či nikoliv. Pokud je řízení vedeno proti každému z obviněných
zvlášť, může obviněný v jednom řízení vystupovat v roli obviněného a v dalším řízení v roli
poškozeného; v tomtéž řízení však obviněný nemůže stát na více stranách zároveň.42 Skutečnost,
že spoluobviněný by materiálně mohl být považován zároveň za poškozeného, ovšem není
důvodem pro vyloučení věci do samostatného řízení ve smyslu ust. § 23 trestního řádu.43
V návaznosti na uvedené závěry i účel trestního řízení se domnívám, že i pokud by zpočátku
byla vedena dvě samostatná řízení, kdy v jednom řízení by tatáž osoba vystupovala jako
obviněný a v druhém jako poškozený, a později by nastaly okolnosti odůvodňující spojení věcí
(§ 23 odst. 3 ve spojení s § 20 TŘ), takovým spojením řízení by možnost spoluobviněného hájit
v trestním řízení svá práva poškozeného zanikla a byl by nucen tato práva hájit čistě skrze
občanskoprávní řízení. Ustanovením § 44 odst. 1 TŘ samozřejmě případné občanskoprávní
řízení vedené mezi spoluobviněnými o náhradu škody či nemajetkové újmy vyloučeno není.
§ 310a odst. 1 TŘ
Další omezení okruhu osob, které lze označit za poškozeného, přináší ustanovení § 310a
odst. 1 trestního řádu, podle kterého ten, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody, nemá pro
účely narovnání práva poškozeného. To znamená, že ke schválení narovnání není třeba souhlasu
takové osoby a tato osoba proti usnesení o schválení narovnání nemůže podat stížnost.44

41

Jak nedávno uznal Ústavní soud ve svém nálezu sp.zn. II. ÚS 863/16 ze dne 10.8.2016, ne vždy musí mít
obviněný s poškozeným protichůdné zájmy (shodné cíle obou uvedených stran jsou nejsnáze představitelné
u nedbalostních trestných činů). Ústavní soud ve jmenovaném nálezu dokonce připustil, že poškozený s obviněným
mohou mít za určitých okolností společného právního zástupce, který tak v jednom řízení může vystupovat zároveň
jako obhájce a jako zmocněnec poškozeného.
42

Srov. Komentář Šámala a kol., s. 517.

43

Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2015 sp.zn. 4 Tz 18/2015.

44

K narovnání blíže viz subkapitolu 4.4.
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S ohledem na výše nastíněná možná úskalí aplikace restriktivních ustanovení týkajících se
poškozeného, již dlouhou dobu platí, že v pochybnostech o tom, zda konkrétní osoba je či není
poškozeným, s ní má být zacházeno jako s poškozeným, a to do té doby, dokud se neprokáže
opak. Toto pojetí bylo prosazováno například již ve výkladovém stanovisku Nejvyššího státního
zastupitelství č. 8/1995 v.s. NSZ, resp. po novele trestního řádu ve stanovisku č. 20/2002
v.s. NSZ, a dnes se nejsilněji projevuje u obětí trestných činů, když jej požaduje přímo znění
zákona (srov. § 3 odst. 1 ZOTČ).
Ovšem, jak už bylo uvedeno výše, pokud je v praxi poškozenému účast na řízení
znemožněna, není proti takovému rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení přípustný žádný
opravný prostředek.45 To považuji za značný legislativní nedostatek, jdoucí proti smyslu
neustálých snah o posílení postavení poškozených osob. Dosud zpracovaný nástin nového
trestního kodexu46 k této problematice mlčí, lze jen doufat, že se na tomto poli dočkáme
zlepšení. Inspiraci může zákonodárce najít například ve správním řádu,47 který operuje
s presumovaným účastenstvím (viz dále podkapitolu 1.3 Poškozený ve správním trestání).

45

Odhlédneme-li od možnosti podat žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu, resp. státního zástupce a od
možnosti podat ve věci ústavní stížnost.
46
Text připravovaného nového kodexu je dostupný na stránkách https://tpp.justice.cz/; citováno v květnu 2018.
47
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“ či „SŘ“).
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1.2. Oběť trestného činu
Termín oběti a jeho rozlišení oproti pojmu poškozeného
Vedle pojmu poškozený se v našich právních předpisech i v běžné řeči setkáváme s termínem
oběti trestného činu. Jakkoliv mají oba tyto pojmy mnoho společného a často se prolínají, nejsou
zcela totožné, a je proto třeba vyjasnit si jejich odlišnosti.
Termín oběti zavedl do našeho právního řádu zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité
pomoci obětem trestné činnosti; dnes jeho definici nalezneme v zákoně č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů, v platném znění. Ustanovení § 2 odst. 2 ZOTČ za oběť označuje fyzickou osobu,
které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo
nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Odstavec 3 téhož
paragrafu doplňuje, že pokud byla daným trestným činem způsobena smrt, je třeba za oběti
takového činu považovat rovněž pozůstalé po zemřelé osobě.48 Při srovnání s výše rozebraným
vymezením pojmu poškozeného je nejdůležitější rozdíl jasně viditelný - za oběť trestného činu je
možné označit jedině osobu fyzickou, přičemž i případní pozůstalí po oběti jsou rovněž (téměř
vždy49) považováni za oběť trestného činu, nehledě na to, zda jim je či není přiznáno postavení
poškozeného v trestním řízení.
Právnickým osobám jsou speciální práva obětí upřena nejen u nás, nýbrž i v evropské
legislativě,50 a to s ohledem na účel příslušných předpisů. Za ten je považováno zajištění zvláštní
péče o osoby poškozené trestným činem tak, aby byla alespoň částečně kompenzována jim
vzniklá újma vč. citových a duševních útrap, a aby tato újma nebyla v rámci prošetřování
trestného činu dále prohlubována, resp. aby obětem v rámci prošetřování dotčeného činu nebyla
navíc způsobena újma druhotná.51 „Právnické osoby nejsou osobami z masa a kostí
48

Dle § 2 odst. 3 ZOTČ Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti
újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný
partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu. Je-li těchto
osob více, považuje se za oběť každá z nich.
49
Pokud v souvislosti se smrtí primární oběti utrpěli újmu (viz výše citované ustanovení § 2 odst. 3 ZOTČ).
50
Srov. zejména směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí
Rady 2001/220/SVV (dále jen „směrnice o minimálních pravidlech“), konkrétně její ustanovení čl. 2 odst. 1
písm. a).
51
Viz. čl. 1 směrnice o minimálních pravidlech;
dále též GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť
trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha, Leges, 2012, s. 23;
resp. JELÍNEK, J.; PELC, V. Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení.
Bulletin advokacie, 11.12.2015 (dostupné online z http://www.bulletin-advokacie.cz/zakon-o-obetech-trestnychcinu-jeho-nedostatky-a-moznosti-reseni?browser=mobi; citováno v lednu 2019).
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a nedisponují smysly a city, jež by jim umožnily vnímat tímto způsobem útrapy jim způsobené
trestným činem“,52 a proto z pohledu příslušných speciálních právních úprav nejsou považovány
za oběti trestných činů.
Zákon o obětech trestných činů z velké míry postavení oběti opírá o subjektivní posouzení
dotčeného člověka (srov. výše uvedenou definici oběti jako fyzické osoby, které bylo nebo
mělo být ublíženo atd.). Hovoříme zde o tzv. presumpci viktimizace, když ustanovení § 3
odst. 1 ZOTČ výslovně stanoví, že za oběť (popř. zvlášť zranitelnou oběť) je považován každý,
kdo se tak cítí, dokud není prokázáno, že se o oběť nejedná, popřípadě, že jde o zneužití tohoto
procesního postavení.53 Zmíněné ustanovení dále postavení oběti upevňuje tím, že označuje
za irelevantní, zda byl zjištěn, resp. odsouzen pachatel příslušného trestného činu (§ 3 odst. 1
in fine ZOTČ) - na tom, zda osoba je, či není obětí trestného činu, totiž skutečně nemůže nic
změnit to, že pachatele se například nepodařilo dopadnout nebo po spáchání trestného činu
zemřel, a tudíž „status oběti nelze činit závislým na výsledku trestního řízení.“54 Vzhledem
k tomu, že jedním z hlavních poslání zákona o obětech trestných činů je předcházení sekundární
viktimizaci, je popsaná úprava presumující postavení oběti zvolená vhodně. Právě péčí státu
o předcházení druhotné újmě lze ostatně oběti dále odlišit od poškozeného, kterému jakožto
straně trestního řízení má být nahrazena toliko újma vzniklá v příčinné souvislosti s trestným
činem.
V návaznosti na výše popsanou koncepci oběti trestného činu je zřejmé, že postavení oběti
nelze právním jednáním postoupit na jinou osobu. To je další z diferenčních znaků oběti, když
jako poškozený naopak v trestním řízení může vystupovat i právní nástupce původního
poškozeného (např. na základě postoupení pohledávky).
Jako speciální kategorii ZOTČ vymezil zvlášť zranitelné oběti. Důvodová zpráva k ZOTČ
k této problematice výstižně uvádí, že „Každá oběť je per se zranitelná, a proto vyžaduje citlivé
a starostlivé zacházení. Přesto existují oběti, které jsou zvláště zranitelné, pokud jde o nebezpečí
způsobení druhotné újmy nebo mohou být zastrašovány pachatelem trestného činu. Některé oběti
jsou pak zvláště náchylné k prohloubení jejich stresu a citového zranění samotnou účastí
v trestním řízení, např. při výslechu. Tyto oběti potřebují speciální opatření, aby nebezpečí další

52

JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; NAVRÁTILOVÁ, J.; SYKOVÁ, A. a kol. Trestní právo Evropské
unie. Praha, Leges, 2014, s. 290.
53
Zneužitím postavení oběti by bylo například křivé obvinění (§ 345 TZ).
54
GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného
činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha, Leges, 2012, s. 27.
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viktimizace bylo omezeno na minimum.“55 Zvýšená péče je zvlášť zranitelným obětem věnována
prostřednictvím několika ustanovení (srov. např. § 5 odst. 1, § 17 odst. 2, § 19 či § 20 ZOTČ),
přičemž za zvlášť zranitelné oběti je dle § 2 odst. 4 ZOTČ třeba považovat:
a) děti,
b) osoby vysokého věku či osoby postižené fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem
nebo smyslovým poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu
a poměrům takové osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve
srovnání s jejími ostatními členy,
c) oběti trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ) nebo teroristického útoku (§ 311 TZ),
d) oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval
nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému
národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběti trestného
činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním
případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na jejich věk,
pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou
vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah
k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.
Jak vyplývá z výše uvedeného, v případě obětí a poškozených se skutečně jedná o velmi
příbuzné pojmy. Jak uvádí Gřivna, jde spíše o různé pohledy než přesně oddělené termíny.56
Pojem poškozený se používá spíše jako termín trestněprocesní, oproti tomu pojem oběti zasahuje
do více vědních oblastí (ostatně i viktimologie je nejčastěji označována za multidisciplinární
obor). V případě oběti trestného činu je zdůrazněn fakt, že dotčenému člověku byla způsobena
újma, vč. s tím souvisejících negativních pocitů, na což je třeba ze strany státu adekvátně
reagovat, a to nejen v rámci trestního řízení (srov. zejm. § 3 odst. 1 in fine a § 3 odst. 5 ZOTČ).

55

Důvodová zpráva k vládnímu návrhu na vydání zákona o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
(zákon
o
obětech
trestných
činů),
sněmovní
tisk
č.
617;
s.
50,
dostupná
online
z http://www.psp.cz/doc/00/08/45/00084575.pdf (citováno v červnu 2018).
56
GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného
činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha, Leges, 2012, s. 25.
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Práva obětí trestného činu
Práva obětí upravuje hlava II ZOTČ. Jedná se o komplex práv, která jsou mnohdy
blíže upravena v jiných právních předpisech (v trestním řádu či např. v zákoně č. 137/2001 Sb.,
o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, v pl.zn.).
Dle ZOTČ mají oběti následující práva:
- právo na poskytnutí odborné pomoci, a to za určitých okolností i bezplatně (§ 4 a § 5 ZOTČ),
- právo na přístup k informacím týkajících se trestného činu, jehož se staly obětí (§§ 7-13 ZOTČ),
- právo na ochranu před hrozícím nebezpečím (§ 14 ZOTČ),
- právo na ochranu soukromí (§ 15 a § 16 ZOTČ),
- právo na ochranu před druhotnou újmou (§§ 17 – 22 ZOTČ; jedná se o možnost zabránění
kontaktu oběti s pachatelem, úpravu podávání vysvětlení a výslechu obětí, právo obětí na
doprovod důvěrníka a na prohlášení o dopadu trestného činu na její život),
- právo na peněžitou pomoc (§§ 23 – 37 ZOTČ).
Jednotlivým procesním právům obětí (stejně jako procesním právům všech poškozených)
bude věnován prostor v další části této práce. Na tomto místě bych se tak ráda zastavila pouze
u práva obětí na peněžitou pomoc.
Peněžitá pomoc má obětem trestných činů sloužit k překlenutí zhoršené sociální situace
způsobené trestným činem, a to v případech, kdy způsobená újma nebyla oběti plně nahrazena57
(srov. § 25 ZOTČ). K poskytnutí peněžité pomoci je nutné, aby byl pachatel trestného činu, jímž
byla újma způsobena, uznán vinným, popř. aby byl zproštěn obžaloby pro nepříčetnost. Nejsou-li
pochybnosti o tom, že se stal trestný čin, v důsledku kterého byla oběti způsobena újma, může se
nicméně za splnění dalších podmínek peněžitá pomoc poskytnout i v jiných procesních situacích
(např. po odložení věci či zastavení trestního stíhání, před nabytím právní moci odsuzujícího
rozsudku atd.).58
Okruh osob, jež mají právo na tuto jednorázovou finanční pomoc je omezen ustanovením
§ 24 ZOTČ. To za oprávněné osoby označuje toliko osoby, jimž bylo (těžce) ublíženo na
zdraví,59 dále pozůstalé po primárních obětech, oběti trestných činů v sexuální oblasti a děti,

57

Poskytnutím peněžité pomoci nárok oběti na náhradu způsobené újmy přechází na stát (v rozsahu poskytnuté
pomoci) – viz § 33 ZOTČ.
58
K předpokladům poskytnutí peněžité pomoci blíže viz § 26 ZOTČ.
59
ZOTČ za ublížení na zdraví relevantní z hlediska práva na peněžitou pomoc považuje pouze takový stav
náležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí
znesnadňuje nejméně po dobu tří týdnů obvyklý způsob života oběti a který vyžaduje lékařského ošetření (srov. § 24
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které se staly obětí týrání svěřené osoby (§ 24 odst. 1 ZOTČ). Poskytnutí peněžité pomoci je
rovněž podmíněno dalšími skutečnostmi, jako je řádná spolupráce oběti s orgány činnými
v trestním řízení, udělení souhlasu ke stíhání pachatele, či nestíhání oběti v téže věci v roli
spoluobviněného (§ 27 ZOTČ). Zákon konečně stanoví, za jakých podmínek je možné peněžitou
pomoc vyplatit osobě, která je státním občanem České republiky, resp. osobě, která je cizincem
(§ 23 odst. 2 ZOTČ).
Jak již bylo uvedeno výše, v případě peněžité pomoci obětem se jedná o jednorázové částky,
poskytované v paušální výši od 10 000 Kč do 200 000 Kč (dle zákonem vymezené situace),
či ve výši obětí prokázané újmy [zde jsou poskytnuté pomoci zastropovány (§ 28 ZOTČ)].
Výši poskytnuté pomoci přitom může negativně ovlivnit to, do jaké míry oběť spoluzavinila
vznik kompenzované újmy či zda využila všech zákonných prostředků k vymáhání újmy
po pachateli (§ 29 ZOTČ).
Obětem trestného činu finanční výpomoc samozřejmě zažité okamžiky ze života nevymaže,
snaha o ulehčení jejich situace ze strany státu je nicméně chvályhodná a správná. To přirozeně
platí nejen o poskytování peněžité pomoci obětem, ale i o přiznání (a zejména důsledném
dodržování) všech práv obětí dle příslušné legislativy.

odst. 2 ZOTČ). Stejně tak zákon přesně stanovuje, co se pro účely poskytnutí peněžité pomoci rozumí těžkým
ublížením na zdraví (srov. § 24 odst. 3 ZOTČ).
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1.3. Poškozený ve správním trestání
S pojmem poškozeného se setkáváme rovněž ve správním trestání. Charakteristika tohoto
pojmu v přestupkovém řízení je zde zmíněna proto, že nezřídka60 v průběhu trestního řízení
dojde k překvalifikování spáchaného činu na přestupek, popř. jiný správní delikt.
Pro poškozenou osobu to znamená, že se rázem z trestního řízení ocitne v řízení přestupkovém,
či dokonce z řízení o daném deliktu zcela vypadne, a to právě s ohledem na definici pojmu
poškozeného a stanovený okruh účastníků přestupkových řízení. V každém případě má takové
překvalifikování činu pro poškozeného v praxi mnohé důsledky, které budou nastíněny i v další
části této práce.
Do července roku 2017 byla úprava správních deliktů velmi roztříštěná, když platilo rozdělení
na přestupky (spáchané fyzickými osobami, nepodnikateli) a jiné správní delikty (spáchané
fyzickými osobami jako podnikateli, právnickými osobami a v pár případech i fyzickými
osobami). Obecný předpis upravující problematiku správního trestání do července 2017
neexistoval. Platil pouze zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (dále jen „st.PZ“ či „starý
přestupkový zákon“), přičemž úprava ostatních správní deliktů, stejně jako konkrétní skutkové
podstaty množství přestupků i odchylky od obecné přestupkové úpravy, byly roztříštěny ve více
než dvou stovkách zákonů.61
Starý přestupkový zákon pojímal poškozeného úžeji než trestní právo, když v této souvislosti
hovořil čistě o tom, komu byla přestupkem způsobena majetková škoda (srov. § 70 st.PZ).
Účastníkem řízení o přestupku dále od října 201662 byla i osoba, které byla přestupkem
způsobena nemajetková újma [srov. § 72 písm. b) st.PZ]. Posledně zmíněným osobám
náležela práva účastníka řízení, jako je nahlížení do spisu, navrhování důkazů, oznamování
rozhodnutí apod., neměly ovšem před správním orgánem nárok na uplatnění náhrady
nemajetkové újmy, stejně jako nebyly legitimovány k podávání opravných prostředků
[srov. zejm. § 70 a § 81 st.PZ].63

60

Dle
statistických
listů
zveřejněných
na
portálu
Justice.cz
v
kategorii
infoData.cz
(https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html) v posledních několika letech ročně kolem tisíce
trestních řízení končí postoupením.
61
MVČR, odbor legislativy a koordinace předpisů. Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018), s. 2; dostupný online
z http://www.mvcr.cz/soubor/pruvodce-novou-upravou-prestupkoveho-prava.aspx; citováno v dubnu 2018.
62
Tj. po novele st.PZ provedené zákonem č. 204/2015 Sb.
63
Blíže viz např. PRÁŠKOVÁ, H. Postavení osoby, které byla přestupkem způsobena nemajetková újma.
Správní právo č. 4/2016, s. 227-240. (Dostupné také z: http://www.mvcr.cz/clanek/postaveni-osoby-ktere-bylaprestupkem-zpusobena-nemajetkova-ujma.aspx; citováno v dubnu 2018.)
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Nově přijatý přestupkový zákon (z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich; dále jen „nový PZ“, či pouze „PZ“) oblast správního trestání poněkud zpřehlednil. Jedná
se totiž o předpis obsahující obecnou hmotnou i procesní úpravu přestupků, přičemž
za přestupky jsou nově považovány i dřívější „jiné správní delikty“ (s výjimkou správních
deliktů disciplinárních, pořádkových a deliktů proti platební disciplíně64). Pro poškozeného je
tento posun znatelný. Dříve totiž mnohdy nemohl být účastníkem řízení o tzv. jiném správním
deliktu, když se procesní pravidla jejich projednávání z většiny řídila správním řádem,
přičemž pod definici účastníka řízení dle správního řádu (§ 27 SŘ) poškozenou osobu podřadit
nešlo a její postavení se tak při dobré vůli správního orgánu dovozovalo analogií.
Nový PZ se v zásadě vrátil ke koncepci poškozeného před výše zmíněnou novelou
starého PZ. Účastníkem řízení je vedle obviněného jen poškozený a vlastník věci, která může být
nebo byla zabrána (§ 68 PZ), přičemž za poškozeného se nyní považuje pouze „osoba, které byla
spácháním přestupku způsobena škoda nebo na jejíž úkor se obviněný spácháním přestupku
obohatil“ (§ 70 PZ). Navíc k tomu, aby se tato osoba stala účastníkem příslušného
přestupkového řízení, je nutné, aby uplatnila nárok na náhradu škody nebo nárok na vydání
bezdůvodného obohacení (§ 70 odst. 2 PZ).
Dle stávající koncepce tedy nelze v přestupkovém řízení označit za poškozeného někoho,
komu nevznikla škoda, resp. na kom se pachatel bezdůvodně neobohatil (byť např. z toho
důvodu, že přestupek nebyl dokonán65). Účastníkem řízení rovněž nebude osoba, které škoda
sice vznikla, ale jež v přestupkovém řízení nežádá její náhradu, resp. nežádá o vrácení
bezdůvodného obohacení. Nový PZ dále za účastníky řízení (na rozdíl od st.PZ) nepřipouští
osoby, jimž byla přestupkem způsobena nemajetková újma. V popsaných případech dotčená
osoba vystupuje v přestupkovém řízení před správním orgánem pouze jako svědek.66 Svědek
přitom v rámci řízení nemůže kupř. nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, vznášet námitku
podjatosti aj., ani se mu nedoručuje rozhodnutí o daném přestupku.67
64

MVČR, odbor legislativy a koordinace předpisů. Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich (2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018), s. 12; dostupný online
z http://www.mvcr.cz/soubor/pruvodce-novou-upravou-prestupkoveho-prava.aspx; citováno v dubnu 2018.
65
V zákonem stanovených případech je trestný i pokus přestupku, srov. § 6 PZ.
66
Srov. odpovědi MVČR na často kladené dotazy k novému PZ a zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích aktualizace k 1. březnu 2018, dostupné online z http://www.mvcr.cz/soubor/prestupky-casto-kladene-dotazy.aspx;
shodně též Portál veřejného ochránce práv, rady v sekci Jak na sousedské spory: dostupné online
z https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/sousedskespory/; citace v dubnu 2018.
67
Pouze v případě, že svědek je zároveň oznamovatelem, bude (na jeho žádost) informován o vyřízení věci, a to
v režimu § 42 SŘ, popř. § 74 PZ. Dále se všem osobám přímo postiženým přestupkem dle PZ oznamuje odložení
věci (srov. § 76 odst. 3 a 5 PZ).
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Mezi osobami, které byly přestupkem nějakým způsobem poškozeny, ovšem zákon je jako
poškozené nepřipouští (viz výše), mají speciální postavení a práva pouze osoby přímo
postižené spácháním přestupku, jejichž souhlas byl nutný pro zahájení řízení, resp. pro
pokračování v něm (§ 71 a § 79 nového PZ).68 Tyto osoby sice nejsou účastníky řízení
(srov. § 68 PZ), mají však „právo na vyrozumění o zahájení řízení, právo navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení, právo na poskytnutí informací o řízení potřebných
ke zpětvzetí souhlasu, právo vyjádřit v řízení své stanovisko, právo nahlížet do spisu, právo
účastnit se ústního jednání a být přítomni při všech úkonech v řízení, právo vyjádřit se před
vydáním rozhodnutí k jeho podkladům a právo na oznámení rozhodnutí“ (§ 71 PZ).
Současná úprava §§ 70 a 71 nového PZ evidentně nastolila výraznou nerovnováhu mezi právy
osob postižených přestupkem. Nerovné postavení přitom mají osoby postižené přestupkem nejen
v závislosti na tom, zda jim vznikla materiální škoda, kterou vůči obviněnému v řízení uplatňují
(srov. § 70 PZ, blíže viz výše), ale co víc někdy také v návaznosti na to, zda jsou osobou blízkou
pachatele či ne (srov. § 71 PZ ve spojení např. s § 7 odst. 7, § 8 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích). Postavení osob dotčených přestupkem může dále velmi negativně
ovlivnit i jejich věk. Paradoxně je to díky ustanovení, jež je určeno pro ochranu těchto osob
a které stanoví, že pokud byla spácháním přestupku postižena osoba mladší 18 let nebo byl-li
přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, není k vedení řízení potřeba souhlasu této
osoby (§ 79 odst. 5 PZ). Logickým výkladem ust. § 71 a § 79 odst. 5 PZ dojdeme k tomu, že
osoby mladší 18 let (nebo byl-li přestupek důvodem vykázání ze společného obydlí, tj. typicky
v případech domácího násilí) „nemají postavení osob zúčastněných na řízení o přestupku
s vybranými procesními právy.“69 Přitom pokud jim zároveň nevznikla materiální škoda,
budou v řízení vystupovat pouze jako svědci (viz výše), čili bez procesních práv adekvátních
jejich situaci.
Skutečnost, že za poškozeného se v přestupkovém řízení považují pouze osoby, kterým
vznikla materiální škoda, je s ohledem na složitost problematiky týkající se nemateriální újmy
pochopitelná (jak již bylo blíže vysvětleno výše, otázka posuzování nemajetkové újmy je velmi
náročná i v soudním řízení; pro pracovníky správních orgánů by znamenala nepřiměřenou zátěž).
Považuji nicméně za dvě odlišné věci to, zda bude osobám dotčeným přestupkem umožněno
68

Typickými příklady, kdy je vyžadován souhlas postižené osoby pro vedení přestupkového řízení, jsou přestupky
spáchané mezi osobami blízkými, ať už se jedná např. o ublížení na zdraví či přestupek proti majetku; a dále urážka
na cti (srov. §§ 7 a 8 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v pl.zn.).
69
Odpovědi MVČR na často kladené dotazy k novému PZ a zákonu č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích aktualizace k 1. březnu 2018, dostupné online z http://www.mvcr.cz/soubor/prestupky-casto-kladene-dotazy.aspx
(citováno v dubnu 2018).
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uplatnit v řízení o přestupku nárok na náhradu imateriální újmy, a zda se budou moci řízení
vůbec účastnit. V současné době mají všechny osoby přímo postižené přestupkem bez rozdílu
garantováno pouze jedno právo, a to je informování o odložení věci dle § 76 odst. 3 a 5 PZ. Jsem
však přesvědčená, že všechny tyto osoby by měly mít minimálně práva vyjmenovaná
ustanovením § 71 PZ (viz citace výše). Důvodová zpráva k novému PZ příčinu, proč nejsou
práva vymezená tímto ustanovením přiznána všem osobám přímo postiženým přestupkem,
neuvádí. Je zde pouze vysvětleno, že tato práva mají mj. „umožnit získání informací o řízení
a skutkových zjištěních, které mohou být využitelné při vymáhání náhrady škody jiným způsobem
než v adhezním řízení“.70 Přiznání výše uvedených práv pouze těm, jejichž souhlas je nutný pro
vedení řízení, se mi jeví nedůvodné a nespravedlivé, když nemajetková újma je často pro
poškozenou osobu více skličující, než např. odcizený majetek. Stávající právní úprava přitom
může vést až k absurdním nerovnostem mezi reálně poškozenými osobami.71
Je třeba podotknout, že i vůči nové přestupkové legislativě platí subsidiarita správního řádu.72
To mj. znamená, že pokud má správní orgán pochybnosti o tom, koho v konkrétním případě
považovat za účastníka řízení, má se vždy přiklonit k rozšiřujícímu pojetí (tzn. presumpce
účastenství), a to do té doby, dokud nemá k dispozici důkazy o tom, že daná osoba účastníkem
řízení být nemá. Zda osoba je či není účastníkem, rozhodne správní orgán formou usnesení, jež
se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, ostatní účastníci se o něm
vyrozumí; postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci
(srov. § 28 SŘ).73 Proti rozhodnutí o účasti dotčené osoby v řízení je přípustné odvolání
(srov. § 81 odst. 1 ve spojení s § 28 SŘ). V tomto směru má tedy poškozený jistější postavení
v řízení přestupkovém, než v řízení trestním (viz výše zmiňovaná nemožnost poškozeného podat
opravný prostředek proti vyloučení jeho účasti na trestním řízení).
Pro úplnost uvádím, že zákonodárce neužívá v rámci nového přestupkového zákona pojmu
poškozený konzistentně, když v § 26 uvádí mezi okolnostmi vylučujícími protiprávnost svolení
70

Srov. Důvodovou zprávu k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, s.188; dostupná
online z https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=555&CT1=0; citováno v dubnu 2018.
71
Např. pokud dojde ke spáchání přestupku vyhrožování ublížením na zdraví [§ 7 odst. 1 písm. c) bod 1.
z.č. 251/2016 Sb.] mezi osobami blízkými, je k projednání tohoto přestupku třeba svolení přímo postižené osoby
(§ 7 odst. 8 z.č.251/2016 Sb.), která tak bude mít minimálně práva podle § 71 PZ. Pokud ale obviněný vyhrožoval
ublížením na zdraví cizí osobě, bude tato dotčená osoba v řízení vystupovat pouze jako svědek (viz výše).
72
Srov. MVČR, odbor legislativy a koordinace předpisů. Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti
za přestupky a řízení o nich (2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni 19. ledna 2018), str.43; dostupný online
z http://www.mvcr.cz/soubor/pruvodce-novou-upravou-prestupkoveho-prava.aspx; citováno v dubnu 2018.
73
MADLEŇÁKOVÁ, L.; MIČKALOVÁ, L. Tvrzený účastník – poškozený v řízení o správním deliktu
s bližším zaměřením na řízení o přestupku. Správní právo č. 7/2016, s. 458-471. (Dostupné také
z: http://www.mvcr.cz/clanek/spravni-pravo-cislo-7-2016.aspx; citováno v dubnu 2018).
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poškozeného. Poškozeným ve smyslu zmíněného ustanovení je „osoba, jejíž zájmy, o nichž tato
osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny“.

1.4. Prameny procesních práv poškozeného a oběti trestného činu
Zákony a prováděcí předpisy74


Základním kamenem trestního procesu, a tudíž i procesních práv poškozeného, je trestní řád,
s odchylkami upravenými v zákoně o soudnictví ve věcech mládeže [zákon č. 218/2003 Sb.,
o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudnictví ve věcech
mládeže“ či „ZSVM“)], resp. v zákoně o trestní odpovědnosti právnických osob
[zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů (dále též „zákon o TOPO“)].



Speciální úpravu práv obětí pak nalezneme ve výše zmíněném zákoně o obětech TČ.



Dále jsou pro poškozené významné:
- zákon o Probační a mediační službě [zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě
a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Probační a mediační službě“)],
- zákon o zvláštní ochraně svědka (zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka
a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů),
- zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení (zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu
zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů),
- zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí (zákon č. 59/2017 Sb.,
o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),

74

Uvedený výčet obsahuje předpisy dotýkající se procesních práv poškozeného v trestním řízení. Procesní postavení
poškozeného se beze sporu odvíjí i od právní kvalifikace stíhaného skutku, tudíž i od ustanovení trestního zákoníku,
popř. správních předpisů (např. zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v pl.zn.). Pokud dojde
k postoupení věci do přestupkového řízení, budou se práva poškozeného odvozovat zejména z přestupkového
zákona, popř. správního řádu (blíže viz výše podkapitolu 1.3.).
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- zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění
pozdějších předpisů,
- či mnohá ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, popř. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších
předpisů, dále nejedno ustanovení zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění
pozdějších předpisů atd.


Na uvedené zákony navazují prováděcí předpisy, přičemž relevantní jsou z pohledu
poškozeného zejména:
- vyhláška č. 119/2013 Sb., o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona
o obětech trestných činů,
- vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států
Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem
trestných činů,
- vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování
právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní a mezinárodní normy


Veškeré zákonné i podzákonné předpisy je samozřejmě třeba vykládat a aplikovat v souladu
s ústavními normami, tj. z pohledu poškozených zejména v souladu s Listinou základních
práv a svobod [ústavní zákon č. 23/1991 Sb., resp. ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,
Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů, dále též „LZPS“ (z hlediska
procesních práv poškozeného srov. zejm. čl. 36 a násl.)] a Ústavou [ústavní zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Ústava“),
srov. zejm. hlavu čtvrtou upravující moc soudní (čl. 81 a násl.), ustanovení zavádějící imunitu
některých státních činitelů a jejich možnost odepřít výpověď o určitých skutečnostech (čl. 27
a 28), čl. 80 upravující státní zastupitelství, čl. 10 a čl. 10a týkající se závazků vyplývajících
z mezinárodních smluv a jejich postavení v našem právním řádu].



Úpravu procesních práv poškozeného (obětí) nalezneme i na mezinárodněprávní úrovni.
Čl. 10 Ústavy přitom výslovně označuje za součást našeho právního pořádku vyhlášené
mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal souhlas Parlament, a to s tím, že stanoví-li
taková mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, má před ním přednost (zákon zůstává
nadále platný a účinný, jedná se pouze o aplikační přednost).
29



Z pohledu obětí trestných činů jsou nejdůležitější následující mezinárodní smlouvy:
- Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
(vyhlášený jako vyhláška ministra zahraničních věcí č. 120/1976 Sb.),
- Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
(publikována pod č. 209/1992 Sb.),
- Úmluva o právech dítěte (publikovaná pod č. 104/1991 Sb.).



Z mezinárodních předpisů je třeba dále vyzdvihnout zejména úpravu na poli Evropské Unie,
byť zde obecně panuje nechuť k hlubší unifikaci a s tím souvisejícímu omezování dispozice
členských států s jejich trestními předpisy.75 Většina unijních norem týkajících se obětí
trestných činů se nachází v níže uvedených směrnicích. Jejich přijímání je postaveno na
oprávnění Evropského parlamentu a Rady, které jim na tomto poli dává Smlouva o fungování
Evropské Unie76 [dle čl. 82 odst. 2 písm. c) Smlouvy o fungování Evropské Unie může
Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem stanovit formou směrnic
minimální pravidla v oblasti práv obětí trestných činů, a to v rozsahu nezbytném pro
usnadnění vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a policejní a justiční
spolupráce v trestních věcech s přeshraničním rozměrem, s přihlédnutím k rozdílům mezi
právními tradicemi a systémy členských států].



Za nejvýznamnější unijní normu v této oblasti lze označit směrnici o minimálních pravidlech
(směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje
rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV);

dále předmětnou oblast upravují zejména:
- směrnice Rady Evropské unie 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí
trestných činů,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o prevenci
obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové
rozhodnutí Rady 2002/629/SVV,

75

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 81 a násl.
Aktuální, konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie (Úřední věstník
C 326, 26/10/2012 S. 0001 – 0390)
dostupné
také
online
zde
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT; citováno v květnu 2018.
76
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- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti
pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou
se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV,
- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/99/EU ze dne 13. prosince 2011
o evropském ochranném příkazu.77
Další prameny


Poškozeného se mohou dále velmi dotknout amnestijní rozhodnutí prezidenta, popř. milosti,
pokud se jedná o zastavení trestního stíhání – abolici [agraciační a rehabilitační ustanovení
amnestie či milosti nemají vliv ani na postavení poškozeného v řízení (to už je v době
agraciace, resp. rehabilitace skončeno), ani na jeho občanskoprávní nároky na náhradu
způsobené újmy či vrácení bezdůvodného obohacení (agraciace a rehabilitace se týkají toliko
trestu, resp. záznamu v Rejstříku trestů)]. Pokud je abolicí zastaveno trestní stíhání,
poškozený logicky přijde o svou účast v trestním řízení, a tedy zejména o možnost vznést zde
nárok na náhradu újmy nebo vrácení bezdůvodného obohacení. Poškozený je tak zcela
odkázán na civilní řízení, kde však důkazní břemeno leží čistě na jeho straně, nehledě na
procesní odlišnosti civilního a trestního řízení (např. co do možnosti vyhnout se přímému
kontaktu s pachatelem atd.).



Značný vliv mají pro poškozené konečně také rozhodnutí Ústavního soudu (byť jím
vyslovené názory nejsou bez výhrad přijímány jako obecně závazné78), stejně jako
rozhodovací praxe soudů obecně – tu nicméně v našem právním řádu nelze stricto sensu
označit za pramen práva.79

77

JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T.; HERCZEG, J.; NAVRÁTILOVÁ, J.; SYKOVÁ, A. a kol. Trestní právo
Evropské unie. Praha, Leges, 2014, s. 284 a násl.
78
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 61.
79
Srov. např. GERLOCH, A. Teorie práva. 4. vydání. Plzeň. Aleš Čeněk. 2007. S. 74 a násl.

31

2. Poškozený od trestného činu k trestnímu řízení,
aneb co se děje po spáchání trestného činu

2.1. Trocha statistiky a pár slov úvodem kapitoly
2.1.1 Pravděpodobnost viktimizace
V České republice bylo jen za posledních pět let zaevidováno více než milion trestných
činů.80 Přestože lze v posledních letech sledovat pokles kriminality (viz graf níže), stále je ročně
evidováno okolo 200 tisíc trestných činů (přibližně polovinu evidovaných trestných činů se
přitom bohužel nepodaří objasnit).81 Množství dalších pachatelů unikajících spravedlnosti je dále
předpokládáno u skutků, které nejsou ani zaevidovány, tedy u tzv. latentní kriminality, která
zůstává nezjištěná, resp. nenahlášená příslušným orgánům. Právě s latentní kriminalitou82
současně souvisí i určité pochybnosti o tom, do jaké míry je vlastně výše zmíněný pokles
kriminality skutečný - zda, respektive v jak velké míře, se část kriminality pouze přesunula
mimo zorné pole orgánů činných v trestním řízení.83
Počet zaevidovaných trestných činů v tisících ročně (dle oficiálních policejních statistik):

80

Srov. mj. web www.mapakriminality.cz, kde jsou publikována aktuální data o kriminalitě v České republice [data
zde zveřejňuje Otevřená společnost, o.p.s., která je čerpá z oficiálních zdrojů; na zde zveřejněné přehledy odkazuje
i Ministerstvo vnitra ČR (srov. http://www.mvcr.cz/clanek/statistiky-kriminality.aspx); citováno v červnu 2018].
81
Srov. výše zmíněné policejní statistiky (dostupné z http://www.policie.cz/statistiky-kriminalita.aspx)
či např. Analýzu trendů kriminality v České republice v roce 2016, vypracovanou Institutem pro kriminologii
a sociální prevenci, s. 11 (dostupná také zde http://www.ok.cz/iksp/docs/445.pdf; citováno v červnu 2018).
82
Latentní kriminalitě, jejímu odhadovanému množství, příčinám atd. bude ještě pár slov věnováno závěrem této
kapitoly.
83
MAREŠOVÁ, A. Materiály k přednášce na téma Latentní, černá, temná a šedá kriminalita – co tyto pojmy
označují a o čem vypovídají?, listopad 2014; dostupné online z http://www.ok.cz/iksp/docs/20141106AM.pdf
(citováno v červnu 2018).
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Běžného člověka statistiky kriminality zajímají zejména co do zjištění, jaká je
pravděpodobnost, že se on sám či někdo jemu blízký stane obětí trestného činu (odborná
literatura v souvislosti s mírou tohoto rizika někdy užívá pojmu „viktimnost“84). Tu vedle
množství faktorů na straně potenciální oběti (např. způsob života, věk, rasová příslušnost,
chování jedince v určité situaci atd.)85 ovlivňuje právě míra kriminality v oblasti, kde dotyčný
žije. S ohledem na celkové množství páchané trestné činnosti v České republice je tak velmi
pravděpodobné, že se tu člověk minimálně jednou za život stane obětí nějakého více či méně
závažného trestného činu. U drtivé většiny všech spáchaných skutků (ať už evidovaných či
nikoliv) lze totiž najít konkrétního poškozeného. Existují i trestné činy, kde bychom stěží hledali
přímou oběť, jako například neuposlechnutí rozkazu (§ 375 TZ) či nesplnění oznamovací
povinnosti v daňovém řízení (§ 243 TZ). Ve většině případů se však útok namířený na některý
z trestněprávně chráněných zájmů dotkne i konkrétního poškozeného.

84

Srov. např. MAREŠOVÁ, A.; MARTINKOVÁ, M. O významu poznávání obětí trestné činnosti. Kriminalistika
č. 1/2009. Článek dostupný online zde http://www.mvcr.cz/clanek/o-vyznamu-poznavani-obeti-trestne-cinnosti.aspx
(citováno v červenci 2018).
85
Na straně osob lze rozlišit tři hlavní skupiny viktimogenních faktorů – sociální (společenské postavení dotyčného
člověka, jeho zaměstnání, rodinná výchova atd.), osobnostní (vlastnosti, které činí osobu náchylnější k tomu stát se
obětí určitého typu trestných činů – např. naivita, důvěřivost, výbušnost aj.), behaviorální (rizikové, provokující
jednání ze strany potenciální oběti). [ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. vydání. Plzeň. Aleš Čeněk. 2013.
S. 99.]
K tématu srov. mj. www.prevencekriminality.cz (web MVČR, odboru prevence kriminality).

33

2.1.2 Nutná obrana a další formy svépomoci poškozeného
Pokud se poškozený při trestném činu dostane do přímého kontaktu s pachatelem, bývá první
reakcí buď útěk (schování se) či obrana.
Přestože média čas od času vytvářejí o této skutečnosti jiný obraz, poškozený není
zákonodárci nucen využít obrany až jako poslední možnosti pro případ, kdy nemůže utéci či se
ukrýt, neboť u nutné obrany není vyžadována subsidiarita.86 Rovněž u nutné obrany není
vyžadována proporcionalita, tzn. nutná obrana nemusí být stejné intenzity a se stejnými
(hrozícími) následky jako útok, který odvrací; naopak, pokud má být obrana úspěšná, musí být
z logiky věci obránce mnohdy důraznější než útočník.87 Pokud obrana není zcela zřejmě
nepřiměřená způsobu odvraceného útoku a je namířena proti hrozícímu či trvajícímu útoku,
je zcela legitimní a patří mezi okolnosti vylučující protiprávnost takového jednání
(srov. § 29 TZ).88
Dále je třeba vyzdvihnout, že právní úprava oběť naštěstí nestaví do pozice, kdy by musela ve
stresu vyhodnocovat, jestli útok, který odvrací, naplňuje znaky trestného činu či přestupku, popř.
civilního deliktu. Předpisy všech zmíněných právních oblastí totiž nutnou obranu definují
obdobně (srov. § 29 TZ, § 25 PZ, § 2905 OZ), vždy se stejnými požadavky – nutností obrany
proti (bezprostředně) hrozícímu či trvajícímu útoku a určité přiměřenosti obrany [nesmí být zcela
zjevně nepřiměřená (jako zcela zjevně nepřiměřené by bylo hodnoceno například použití
hrubého násilí vůči dětem, které poškozenému kradou ovoce v sadu, či střílení po stařence, která
se dotyčnému chystá dát pohlavek, apod.].
Další formou svépomoci, kterou poškozený může v reakci na trestný čin bez skrupulí použít,
je vedle nutné obrany také zadržení pachatele při činu, resp. bezprostředně poté. Osobní svobodu
takové osoby může omezit kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení
útěku nebo k zajištění důkazů. Poté je třeba tuto osobu ihned předat policii, resp. omezení její
osobní svobody bez odkladu oznámit příslušnému orgánu (srov. § 76 odst. 2 TŘ). Zadržení
pachatele či přesněji zadržení podezřelé osoby v režii § 76 odst. 2 TŘ lze však uplatnit toliko
u trestné činnosti, nikoliv na poli přestupků, resp. civilních deliktů.89 Nový přestupkový zákon
86

Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1197/2013 ze dne 18.12.2013.
Srov. např. nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 433/02 ze dne 1.4.2004.
88
JELÍNEK J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Zvláštní část. 3. vydání. Leges, Praha, 2013, s. 250 a násl.
Dále k problematice nutné obrany srov. např. KOLMAN, P. K nutné obraně. Článek ze dne 2.7.2013, publikovaný
na webu epravo.cz, dostupný online z: https://www.epravo.cz/top/aktualne/k-nutne-obrane-91741.html
(citováno v červenci 2018).
89
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 324 a násl.
87
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v tomto směru nic nového nepřinesl a ustanovení upravující legální zadržení osoby podezřelé ze
spáchání přestupku neobsahuje. Pro poškozeného ovšem může být velmi složité v danou chvíli
odlišit, zda například zloděj, kterého přistihl při krádeži kola, spáchal přestupek či trestný čin, a
zda jej tedy může zadržet v režimu trestního řádu či nikoliv. Praxe v tomto směru naštěstí
poškozeným vyšla vstříc a zadržení pachatele činu, který je následně vyhodnocen jako
přestupek, popř. civilní delikt, nebývá posuzováno jako nezákonné, a to s odkazem na příslušná
ustanovení o nutné obraně,90 resp. s ohledem na občanskoprávní úpravu svépomoci91
(srov. § 14 OZ, resp. § 6 starého OZ92). V každém případě je však třeba bez odkladu po zadržení
osoby přivolat policii.
Pokud osoba vybočí z mezí dovolené svépomoci (např. zvolí zcela zjevně nepřiměřený způsob
obrany proti útoku, či omezuje na svobodě bezdomovce vybírajícího popelnice), je za takové své
jednání samozřejmě odpovědná. Hovořit přitom lze jak o trestněprávní, tak přestupkové a civilní
odpovědnosti. Spáchání trestného činu [například ublížení na zdraví ve smyslu ust. § 146 TZ či
omezování osobní svobody (§ 171 TZ)] při odvracení útoku nebo jiného nebezpečí, když nebyly
zcela splněny podmínky nutné obrany nebo krajní nouze, je jednou ze zákonem vyjmenovaných
polehčujících okolností [srov. § 41 písm. g) TZ]; předchozí zavrženíhodné jednání poškozeného
je dále speciální polehčující okolností u ublížení na zdraví (srov. § 146a TZ, ublížení na zdraví
z omluvitelné pohnutky). Ze samotného překročení hranice svépomoci navíc nelze automaticky
dovozovat trestněprávní odpovědnost.93 V případech excesů, které nedosahují trestněprávní
intenzity, lze uvažovat nad přestupkovým řízením [např. ve věci spáchání některého z přestupků
proti občanskému soužití ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
(např. ublížení na zdraví či na cti, resp. jiné hrubé jednání)]. Opomenout nelze rovněž povinnost
k náhradě způsobené škody.94

Shodně KOLMAN, P. Právní aspekty zadržení pachatele přestupku. Příspěvek v rámci 6. ročníku mezinárodní
konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity - Dny práva 2012. Dostupný také online
zde https://www.law.muni.cz/sborniky/dny_prava_2012/files/spravnitrestani/KolmanPetr.pdf (citováno v červenci
2018).
90
Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 9.9.2010, čj. 1 As 34/2010-73, č. 2208/2011 Sb. NSS;
ve věci zadržení černého pasažéra pracovníkem dopravního podniku.
91
Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 572/2006 ze dne 17.5.2006.
92
Zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění do 31.12.2013.
93
Srov. např. nález Ústavního soudu sp.zn. I. ÚS 3113/13 ze dne 29.4.2014 či usnesení Nejvyššího soudu
sp. zn. 8 Tdo 1215/2005 ze dne 6.10.2005.
94
Dle rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1335/2013 ze dne 28.1.2015: „Zásadně je svépomoc možná tam,
kde se nelze účinně dovolat pomoci moci veřejné, výjimečně i tam, kde hrozí takový bezprostřední zásah do práv,
který by ohroženému neumožňoval užít standardní postup k dosažení soudního rozhodnutí a k jeho výkonu
(srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 365/2006). Avšak v každém případě, tedy i při tzv. dovolené
svépomoci platí, že jejímu rámci se vymyká poškození či zničení cizí věci. Proto pokud při svémocném vyklizení
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Nutno dodat, že vlastními silami samozřejmě nelze řešit všechno. Svépomoc by
měla nastoupit až tam, kde není možná včasná reakce veřejné moci. Proto např. pátrání
po pachateli, shromažďování důkazů a zejména trestání pachatele (msta) jsou oblasti, kterým
by se poškození měli vyvarovat, aby se nevystavovali riziku další viktimizace, resp. se sami
neocitli za hranicí zákona.
2.1.3 Kam se poškozený může obrátit
Po prvotní reakci na spáchaný trestný čin, ať už je jím útěk či obrana, resp. po samotném
zjištění spáchaného skutku (např., že poškozenému někdo vyloupil dům), by mělo přijít na řadu
zapojení profesionálních institucí, které by poškozenému v jeho situaci měly pomoci.
V první řadě je tu (nejen) pro poškozené Policie České republiky, kam se lidé mohou obracet
s trestním oznámením (oznámením přestupku), ale i s žádostí o pomoc či radu v těžké životní
situaci. Policisté jsou speciálně školení v komunikaci s oběťmi trestných činů i krizové
komunikaci jako takové. S trestnými činy se setkávají denně, dobře znají průběh trestního
(přestupkového) řízení a měli by tak být schopni poškozenému relevantně poradit.
Probační a mediační služba (dále též „PMS“) je další státní institucí, jejímž posláním
je mj. pomáhat při odstraňování následků trestného činu poškozeným a dalším osobám dotčeným
trestným činem (srov. § 4 odst. 3 zákona o Probační a mediační službě). V rámci své poradenské
činnosti poskytuje PMS bezplatnou podporu a pomoc všem obětem trestných činů,
vč. základních právních informací a zprostředkování dalších služeb. Pracovníci PMS jsou ke své
práci speciálně školení odborníci, kteří mimo jiné např. mohou oběť doprovázet na policejní
stanici, resp. k soudnímu jednání. Na PMS se přitom může obrátit jakákoliv osoba, která se cítí
být postižená trestným činem - nezávisle na tom, zda o dané věci běží trestní řízení či zda se ho
tato osoba účastní. PMS v neposlední řadě hraje velmi důležitou roli při tzv. odklonech řízení
(blíže viz kapitolu 4.).95
Zejména starší generace se někdy s oznámením skutku a žádostí o reakci obrací také na
městské (obecní) úřady. Pracovníci tamních správních orgánů by i zde měli být schopni
rozpoznat vážnost situace a v případě, že se jedná o trestný čin, postoupit záležitost příslušným
pozemků došlo ke zničení věcí ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemků, má tato osoba právo na náhradu
škody za zničené věci (…).“
K protiprávnímu uplatnění svépomoci a náhradě takto vzniklé škody srov. také článek Z. Kühna ze dne 14.5.2013
(a diskuzi
k článku),
uveřejněný na
toto
téma
na
webu Jiné
právo,
dostupný online
z: http://jinepravo.blogspot.com/2013/05/protipravni-uplatneni-svepomoci-nahrada.html (citováno v červenci 2018).
95
Bližší informace viz web Probační a mediační služby ČR, https://www.pmscr.cz/ (citováno v červenci 2018).
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orgánům či alespoň nasměrovat poškozeného k dalším krokům; stejně tak by ovšem měli být
schopni rozpoznat, kdy je na místě situaci řešit v řízení přestupkovém, popř. občanskoprávním,
aby trestní právo skutečně zůstalo vnímáno jako ultima ratio a orgány činné v trestném řízení
nebyly zahlcovány bagatelními prohřešky.
V dnešní době také funguje řada nestátních, neziskových organizací pomáhajících obětem
trestných činů, z nichž zřejmě nejznámější jsou Bílý kruh bezpečí a tzv. linky důvěry [telefonní
linky, kam se bezplatně (popř. za běžný telefonní tarif) mohou obracet lidé v těžkých životních
situacích – např. linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí provozovaná zmíněným
Bílým kruhem bezpečí, dále Dona linka, Linka proFem a Magdalenium (pro oběti domácího
násilí), atd.].96
Množství relevantních informací, které poškozeným pomohou se zorientovat v jejich
možnostech (kam se mohou obrátit, co mohou požadovat, jaká jsou jejich procesní práva aj.) si
mohou poškození rovněž sami dohledat na internetových stránkách výše uvedených institucí,97
stejně jako na webu Nejvyššího státního zastupitelství98 či portálu justice.cz, kde je mj. zveřejněn
registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.99 Poškozený se v neposlední řadě může
obrátit s žádostí o právní radu rovněž na advokáta [ten mu ostatně za splnění určitých podmínek
může být bezplatně ustanoven jako zmocněnec (blíže viz dále podkapitolu 2.2 a její příslušné
pasáže o zastoupení poškozeného)].

96

Pro více informací k linkám důvěry viz např. webové stránky České Asociace Pracovníků Linek Důvěry
http://www.capld.cz/kdo-jsme (citováno v červenci 2018).
97
Viz zejména: http://www.policie.cz/clanek/informace-pro-obeti-trestnych-cinu-a-zasazene-mimoradnymiudalostmi.aspx, https://www.pmscr.cz/pro-obeti/, https://www.bkb.cz/ (citováno v červenci 2018).
98
Viz zejména: http://www.nsz.cz/index.php/cs/ohroene-osoby-a-pokozeni (citováno v červenci 2018).
99
V tomto registru jsou na základě vlastní žádosti zapsáni advokáti a dále subjekty poskytující obětem trestných
činů psychologické a sociální poradenství; registr je dostupný online zde:
http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753 (citováno v červenci 2018).
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2.1.4 Dveře do trestního řízení
Poškozený má v zásadě dvě možnosti, jak do trestního řízení vstoupit. Prvním z nich je
podání trestního oznámení, kterému bude věnována subkapitola 2.3.
Další variantou je, že se o spáchaném skutku ještě před poškozeným dozví policie, která má
samozřejmě povinnost ho o nastalé situaci informovat. Dle ust. § 46 trestního řádu jsou orgány
činné v trestním řízení povinny poškozeného poučit o jeho právech, vč. možnosti žádat náhradu
způsobené újmy, resp. vydání bezdůvodného obohacení, a poskytnout mu plnou možnost k jejich
uplatnění. Rovněž pokud by policie šetřila spáchaný skutek nejprve v rámci přestupkového
řízení, musel by poškozený být o takovém řízení informován [dotčená osoba by nemusela být
výslovně informována pouze v případě, že jí byla způsobena toliko nemajetková újma
(srov. § 70 PZ a výše rozebrané pojetí pojmu poškozeného ve správním trestání)]. I v případech,
kdy poškozený není oznamovatelem skutku, je v navazujícím řízení zpravidla důležitým
svědkem, a proto je velmi nepravděpodobné, že by se o předmětném řízení (i skutku jako
takovém) vůbec nedozvěděl. Ve chvíli, kdy se o příslušném trestním řízení poškozený dozví,
může se samozřejmě k němu připojit, a to ať už s požadavkem na náhradu újmy či bez vznesení
takového nároku. Připojení k řízení s požadavkem na náhradu majetkové či nemajetkové újmy,
resp. vydání bezdůvodného obohacení, se řídí ustanovením § 43 odst. 3 TŘ, z něhož vyplývají
náležitosti takového podání [poškozený musí takový návrh učinit výslovně, přičemž je třeba
uvést a doložit z jakých důvodů a v jaké výši nárok uplatňuje (k uplatňování nároku na náhradu
újmy, resp. vydání bezdůvodného obohacení blíže viz kapitolu 5.)]. O připojení k trestnímu
řízení bez vznesení nároku na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení) trestní řád mlčí.
Není však důvodu, proč by poškozený v řízení neměl mít ostatní procesní práva, i pokud nemá
nárok na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení), popř. se jej rozhodne neuplatnit.100
Je proto nasnadě, že i poškozený nevznášející nárok na náhradu újmy (vydání bezdůvodného
obohacení) se k trestnímu řízení může připojit. Forma takového podání bude s ohledem na
chybějící podrobnější úpravu libovolná. Z důvodu větší právní jistoty lze nicméně dotčené osobě
doporučit učinění písemného podání adresovaného příslušným orgánům činným v trestním
řízení, v němž by uvedla, že chce v řízení vykonávat práva poškozeného (v podání je třeba
zachovat obecné náležitosti stanovené v § 59 TŘ).
100

„(…) pojem poškozeného (…) zahrnuje i takového poškozeného, který není oprávněn uplatnit nárok na náhradu
škody v trestním řízení. (…) procesní práva poškozeného, jakožto strany trestního řízení, se neredukují toliko
na právo na náhradu škody“ Citováno z nálezu Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 6/2000 ze dne 31.1.2001.
Nelze ovšem opomenout, že některá práva náleží skutečně jen těm poškozeným, kteří vznesli požadavek na náhradu
újmy (vydání bezdůvodného obohacení), a to například právo napadnout rozsudek odvoláním [§ 246 odst. 1
písm. d) TŘ]. Blíže k jednotlivým procesním právům poškozeného viz kapitolu 3.
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2.2. Procesní subjektivita, zastoupení a náklady poškozeného
Poškozený, který se ocitl v trestním řízení, i ten, který se teprve chystá podat trestní
oznámení, má svá zákonem garantovaná práva. Tato podkapitola je věnována tomu, jakým
způsobem může svá práva v řízení vykonávat, a dále nákladům, které při tom vynaloží.
2.2.1 Nezletilí a další osoby s omezenou svéprávností
Způsobilost poškozeného vykonávat v trestním řízení svá práva – procesní subjektivita
poškozeného, se odvozuje od jeho svéprávnosti (dříve způsobilosti k právním úkonům). Je-li tato
omezena, ať už z důvodu věku poškozeného či v návaznosti na soudní rozhodnutí,101 vykonává
v trestním řízení práva poškozeného jeho zákonný zástupce či opatrovník (srov. § 45 TŘ).
Zákonným zástupcem je třeba rozumět zejm. rodiče nezletilých, opatrovníkem potom osoby
takto jmenované civilním soudem k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti.
Zákonný zástupce vykonává práva nezletilého poškozeného do okamžiku, kdy tento nabyde
plné svéprávnosti, tzn., než dosáhne 18 let věku (§ 30 odst. 1 OZ), uzavře manželství (§ 30
odst. 2 OZ) či je soudem takzvaně zplnoletněn (k rozhodnutí soudu o přiznání svéprávnosti
viz § 30 odst. 2 a § 37 OZ). Podobně v případě poškozeného se soudně omezenou svéprávností
trvá jeho zastoupení opatrovníkem do uplynutí doby, na jakou byla poškozenému svéprávnost
omezena, resp. do soudního rozhodnutí o zrušení tohoto omezení (srov. § 62, § 59 odst. 2
a § 60 OZ).

Nabytím

svéprávnosti

zastupování

poškozeného

zákonným

zástupcem

či opatrovníkem končí, a to v jakékoliv fázi trestního řízení.102 Důležité je rovněž zmínit,
že zákonný zástupce (opatrovník ustanovený civilním soudem) v trestním řízení nemusí
za poškozeného vystupovat osobně, nýbrž může zastupováním poškozeného pověřit zmocněnce
(ke zmocněnci blíže viz dále).
Pokud poškozený nemá procesní způsobilost, nicméně jeho zákonný zástupce (resp. civilním
soudem ustanovený opatrovník) za něj nemůže vykonávat příslušná práva a je tu nebezpečí
z prodlení (srov. § 45 odst. 2 TŘ), ustanoví poškozenému předseda senátu a v přípravném řízení
státní zástupce zvláštního opatrovníka pro trestní řízení. Jako typickou situaci, kdy zákonný
zástupce (opatrovník) nemůže vykonávat za poškozeného jeho práva, je možné uvést
hospitalizaci v nemocnici či dlouhodobý pobyt v zahraničí. Stejně tak je třeba (ne plně
svéprávnému) poškozenému ustanovit opatrovníka, pokud jsou zájmy poškozeného a jeho

101
102

Srov. relevantní ustanovení občanského zákoníku (zejm. § 15 odst. 2, § 30, § 31, § 37 a § 55 a násl. OZ).
ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013, s. 241.

39

zákonného zástupce (opatrovníka) v kolizi.103 Dle stávající praxe je dále možné ustanovit
opatrovníka i poškozenému, který vznesl nárok na náhradu újmy (vydání bezdůvodného
obohacení), přičemž později je neznámého pobytu, resp. je pro dlouhodobý pobyt v cizině
nedosažitelný (srov. R 60/2000 Sb.rozh.tr.).104 V neposlední řadě je třeba ustanovit opatrovníka
také poškozené právnické osobě, pokud nemá osobu způsobilou činit úkony v řízení a je tu
nebezpečí z prodlení. Nejčastěji je takto opatrovník ustanovován právnickým osobám, když
„by rozpor mezi zájmy členů statutárního orgánu a právnické osoby vedl k tomu, že by právnická
osoba zůstala bez zástupce oprávněného za ni jednat a hrozilo by nebezpečí z prodlení
v uplatňování jejích práv“.105 Typicky jde o případy, kdy právnická osoba, vč. obce či kraje,
vystupuje v roli poškozeného a „orgán jednající jménem takovéto právnické osoby je osobou
důvodně podezřelou ze spáchání trestného činu (…) nebo obviněným“.106 Dříve byl právnickým
osobám opatrovník takto ustanovován za použití analogie, od 18.3.2017107 tento postup vyžaduje
přímo litera zákona (srov. § 45 odst. 1 in fine TŘ).
Opatrovníkem pro trestní řízení je možné jmenovat toliko svéprávnou osobu, u níž není
důvodná obava, že pro svůj zájem na výsledku řízení nebude řádně hájit zájmy poškozeného.
Ke jmenování opatrovníkem je dále třeba souhlasu jmenované osoby, ledaže se jedná o advokáta
(§ 45 odst. 2 TŘ). Proti usnesení o ustanovení opatrovníka je přípustná stížnost, kterou mohou
podat všechny dotčené osoby i osoby, které k takovému rozhodnutí daly podnět; stížnost ovšem
nemá odkladný účinek (srov. § 45 odst. 2 in fine ve spojení s § 119 odst. 2, § 141 a § 142 TŘ).

103

Komentář Šámala a kol., s. 544.
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 272.
105
R 15/2018 Sb.rozh.tr.
106
Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 30.9.2009 sp. zn. 1 SL 738/2009.
Shodně např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 130/16 ze dne 12.12.2017.
107
Tj. od novely trestního řádu provedené zákonem č. 55/2017 Sb.
104

40

2.2.2 Plně svéprávní poškození; zmocněnec poškozeného
Plně svéprávný poškozený může svá práva vykonávat osobně či prostřednictvím zmocněnce,
a to v první řadě zmocněnce zvoleného, popř. prostřednictvím zmocněnce ustanoveného.
Zvolit za svého zmocněnce si poškozený může jakoukoli osobu – jak fyzickou
(plně svéprávnou), tak právnickou. Při hlavním líčení a veřejném zasedání nicméně nemůže být
zmocněncem poškozeného ten, kdo k němu byl předvolán jako svědek, znalec či tlumočník108
(§ 50 odst. 2 TŘ). Zmocněnec v řízení naopak může zároveň figurovat jako tzv. důvěrník
ve smyslu zákona o obětech TČ (srov. § 50 odst. 1 TŘ; k pojmu důvěrníka blíže viz dále).
Poškozeného může v trestním řízení zastupovat rovněž zmocněnec ustanovený mu soudem.
Předseda senátu a v přípravném řízení soudce ustanoví zmocněnce poškozenému tehdy, když
si poškozený sám zmocněnce nezvolí, přičemž ale má nárok na bezplatné zastupování
(§ 51a odst. 4 TŘ; k podmínkám bezplatného zastupování, resp. zastupování za sníženou
odměnu viz dále). Zmocněncem poškozeného bývá takto jmenován advokát zapsaný v registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů.
Je-li počet poškozených mimořádně vysoký109 a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl
být ohrožen rychlý průběh trestního stíhání, mohou poškození svá práva vykonávat pouze
prostřednictvím společného zmocněnce. O tomto rozhoduje předseda senátu a v přípravném
řízení soudce na návrh státního zástupce. Rozhodnutí se poškozeným oznamuje při prvním
úkonu trestního řízení, ke kterému jsou předvoláváni nebo o kterém se vyrozumívají;
poškozeným, kteří již vznesli nárok na náhradu újmy, se rozhodnutí oznamuje buď doručením
opisu usnesení, nebo jeho vyhlášením. Poškození si svého společného zmocněnce volí sami,
ovšem pokud celkový počet zvolených zmocněnců vzroste na více než šest a poškození se mezi
108

Dle usnesení Nejvyššího soudu č.j. 5 Tdo 332/2014-22 ze dne 21.5.2014 „zákonodárce striktně omezil
neslučitelnost postavení zmocněnce poškozeného a svědka výhradně na hlavní líčení a veřejné zasedání. Je-li totiž
zmocněnec v hlavním líčení nebo ve veřejném zasedání vyslýchán jako svědek, nemůže současně v témže stadiu
trestního stíhání řádně realizovat práva, která mu jako zmocněnci poškozeného (…) zákon přiznává. Zmíněný zásah
do práva poškozeného nechat se zastupovat zvoleným zmocněncem tedy primárně slouží k ochraně jeho samotného,
protože u zmocněnce, jenž má v řízení před soudem podat svědeckou výpověď, nelze vyloučit střet zájmů, a to zájmu
svědka na tom, aby vypověděl úplnou pravdu a nic nezamlčel, a zájmu zmocněnce na úspěšném zastupování
poškozeného, zejména pak na dosažení účelu adhezního řízení. Pokud by řízení před soudem bylo zatíženo vadou
spočívající v kumulaci postavení zmocněnce poškozeného a svědka, neměla by taková vada zásadní dopad na
zákonnost procesu z pohledu práv obviněného, ale mohla by negativně ovlivnit právě základní výkon práv
poškozeného (…) [V] případě kolize postavení zmocněnce a svědka je výhradně na vůli poškozeného, zda bude
i nadále využívat služby zvoleného zmocněnce nebo s ohledem na obsah jeho svědecké výpovědi na ně rezignuje
a vypoví mu plnou moc k zastupování.“
109
Použití této poněkud vágní formulace kritizoval Jelínek již před lety, když v souvislosti s ustanovením § 44
odst. 2 TŘ upozorňoval na možné účelové vyloučení poškozeného z konkrétního trestního řízení (srov. JELÍNEK, J.
Postavení poškozeného v trestním řízení – možnosti zdokonalování právní úpravy nejsou vyčerpány.
In Kriminalistika č. 2/2003, s. 112 a násl.). Daná úprava nicméně dosud nenaznala žádných změn, přičemž příslušná
pasáž připravovaného kodexu k této problematice dosud není dostupná (prosinec 2018).
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sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům poškozených soud.
[Srov. § 44 odst. 2 TŘ.] Proti rozhodnutí o nutnosti zvolení společného zmocněnce, ani o jeho
případném výběru soudem není přípustná stížnost (srov. § 141 odst. 2 věta druhá TŘ ve spojení
s § 44 odst. 2 TŘ).
Nákladům spojeným s přibráním zmocněnce, popř. společného zmocněnce je věnována
pozornost v následujícím bodě této subkapitoly.
Práva zmocněnce poškozeného jsou vyjmenována v ustanovení § 51 TŘ, které zmocněnci
(společného či ustanoveného zmocněnce nevyjímaje) přiznává možnost činit za poškozeného
návrhy, podávat za něj žádosti a opravné prostředky. Zmocněnec je oprávněn zúčastnit se všech
úkonů jako poškozený (§ 51 odst. 1 in fine TŘ). Navíc je při splnění stanovených podmínek
(srov. § 51 odst. 2, 3 a 4 TŘ) oprávněn být přítomen při všech vyšetřovacích úkonech, jimiž se
mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv poškozeného a jejichž výsledek může být
použit jako důkaz v řízení před soudem. Zmocněnec při daných úkonech může po udělení slova
klást vyslýchaným osobám otázky a kdykoliv může vznášet námitky proti způsobu provádění
úkonu. Přítomnost zmocněnce u uvedených vyšetřovacích úkonů lze vyloučit, pouze pokud by
tím byl zmařen účel řízení a provedení úkonu nelze odložit a zajistit vyrozumění o něm.

42

2.2.3 Náklady poškozeného vzniklé v souvislosti s trestním řízením
Náklady trestního řízení si každý poškozený nese v zásadě sám. Tyto výdaje, vč. těch
vzniklých v souvislosti s přibráním zmocněnce, jsou totiž zákonem výslovně vyloučeny
ze skupiny nákladů, které nese stát (srov. § 151 odst. 1 TŘ). Uvedené platí jak pro náklady
poškozeného, který jednal osobně, tak i pro náklady vzniklé jeho zákonnému zástupci či civilním
soudem ustanovenému opatrovníkovi (cestovné, ušlý zisk za dobu strávenou účastí u úkonů
trestního řízení, znalečné za vyžádaný posudek110 atd.), a to v zásadě včetně nákladů, které je
třeba uhradit zvolenému zmocněnci - typicky advokátovi.
V případě nemajetného poškozeného, kterému byla úmyslným trestným činem způsobena
těžká újma na zdraví, či který je pozůstalým po zemřelé oběti, je možné žádat o bezplatnou
právní pomoc, popř. právní pomoc poskytovanou za sníženou odměnu. Takovou právní pomoc
může dále žádat poškozený, který v řízení vznesl nárok na náhradu újmy (vydání bezdůvodného
obohacení), pokud v daném případě není zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné. O přiznání
bezplatné právní pomoci je třeba požádat, přičemž je třeba osvědčit nedostatek finančních
prostředků; o návrhu rozhoduje předseda senátu, který ve věci koná řízení v prvním stupni,
a v přípravném řízení soudce. [Srov. § 51a odst. 1 TŘ.] Poškození mladší 18 let a zvlášť
zranitelné oběti111 mají, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy, nárok na bezplatnou
pomoc i bez splnění dalších podmínek (§ 51a odst. 2 TŘ). V případě bezplatné právní pomoci
nese náklady zastoupení poškozeného stát (§ 151 odst. 6 TŘ); obdobně pokud se jedná
o zastoupení za sníženou odměnu, dělí se o náklady zastoupení stát a poškozený v předem
stanoveném poměru. Stát dále nese náklady zastoupení poškozeného v případě, kdy mu byl
advokát ustanoven jakožto opatrovník pro trestní řízení (viz výše).112 Naopak při ustanovení
společného zmocněnce není stát automaticky povinen nést náklady na jeho přibrání do řízení.
V této souvislosti je totiž třeba mít na paměti, že „je zásadní rozdíl mezi rozhodnutím o výběru
společného zmocněnce poškozených podle § 44 odst. 2 trestního řádu a ustanovením zmocněnce
nemajetnému poškozenému podle § 51a trestního řádu s tím, že pouze na základě druhého
ze jmenovaných rozhodnutí je takto ustanovený zmocněnec oprávněn zastupovat poškozeného
a jeho odměnu a náhradu hotových výdajů hradí stát. Tedy, že v případě určení společného
110

Znalečné za posudek, který poškozený sám vyžádal, také sám hradí. Pouze ten poškozený, který má nárok na
ustanovení zmocněnce (viz § 51a TŘ), může žádat, aby předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce
rozhodl o tom, že náklady na daný znalecký posudek ponese stát. Žádosti nelze vyhovět, jestliže takový důkaz není
pro objasnění věci zřejmě potřebný nebo stejný úkon již vyžádal orgán činný v trestním řízení. Proti rozhodnutí
o popsané žádosti je přípustná stížnost. (Srov. § 151a TŘ.)
111
Blíže k pojmu oběti viz podkapitolu 1.2.
112
Srov. Stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 30.9.2009 sp. zn. 1 SL 738/2009.
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zmocněnce je takový zmocněnec povinen zastupovat poškozeného teprve na základě plné moci
udělené mu poškozeným, a náklady takového zmocněnce stát nehradí.“113
Po skončení trestního řízení může být v odsuzujícím rozsudku uložena odsouzenému
povinnost zcela, popř. z části nahradit náklady poškozeného související s jeho účastí v trestním
řízení, a to vč. nákladů potřebných k účelnému uplatnění náhrady škody a vč. nákladů
vzniklých přibráním zmocněnce (§ 154 a § 155 odst. 4 TŘ; blíže viz podkapitolu 5.5.). Náhrada
nákladů zastupování poškozeného může být odsouzenému uložena i vůči státu - v případě, kdy je
stát hradil za poškozeného (viz výše podmínky bezplatné právní pomoci a § 155 odst. 5 TŘ).
2.2.4 Procesní subjektivita, zastoupení a náklady poškozeného v přestupkovém právu
Pro úplnost je na místě připomenout, že pokud v průběhu trestního řízení dojde
k překvalifikování spáchaného činu na přestupek, popř. jiný správní delikt, může se poškozený
ocitnout v řízení přestupkovém (správním).114 I zde se jeho procesní subjektivita odvíjí od jeho
svéprávnosti a jednat tedy může buď osobně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce,
opatrovníka či zmocněnce (srov. § 29 a násl. správního řádu).
Náklady vzniklé v přestupkovém řízení, vč. případných nákladů za právní zastoupení, si nese
každý poškozený sám (srov. § 79 odst. 3 PZ). Na rozdíl od trestního řízení v přestupkovém právu
není možné ustanovit poškozenému zmocněnce, natož pak bezplatně či za sníženou odměnu.
Nicméně, pokud poškozený právní pomoc potřebuje a není schopen si ji sám jinak zajistit, má
v souladu s čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod právo, aby mu advokátní komora
na jeho žádost určila advokáta k poskytnutí právní porady či služby (§ 18 odst. 1 zákona
č. 85/1996 Sb., o advokacii, v pl.zn.). Uvedené samozřejmě platí při splnění zákonem
stanovených podmínek (viz zejm. § 18a a násl. zákona o advokacii).115
Přestupková a trestněprávní úprava zastoupení poškozeného je v neposlední řadě odlišná i co
do náhrady nákladů řízení. V přestupkovém řízení lze totiž pachateli uložit povinnost nahradit

113

Citováno z usnesení Ústavního soudu sp. zn. II.ÚS 1738/12 ze dne 30.5.2012.
Shodně viz usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2883/10 ze dne 8.12.2011.
114
Blíže viz výše podkapitolu 1.3.
115
Česká advokátní komora takto poskytuje bezplatnou právní pomoc všem osobám, které si nejsou schopny zajistit
právní služby jinak, ale nesplňují přitom podmínky pro ustanovení advokáta dle jiného právního předpisu,
vč. trestního řádu. O určení advokáta si tedy za splnění podmínek zákona o advokacii (tj. zejm. nemajetnost a marné
oslovení alespoň dvou advokátů) může požádat i poškozený, který nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta dle
§ 51a TŘ (viz výše). Bližší informace o bezplatné právní pomoci České advokátní komory viz
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1903 (citováno v září 2018).
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náklady poškozeného jedině v případě, kdy byl poškozený proti obviněnému úspěšný ve věci
náhrady škody či vydání bezdůvodného obohacení (§ 95 odst. 2 PZ).

2.3. Oznámení trestného činu a souhlas poškozeného s trestním stíháním
2.3.1 Trestní oznámení
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny jednat tak, aby byly trestné činy náležitě zjištěny
a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni (§ 1 odst. 1 TŘ), přičemž v zásadě
postupují z úřední povinnosti (§ 2 odst. 4 TŘ). S uvedeným koresponduje ust. § 158 odst. 1 TŘ,
které stanoví, že policejní orgán je na základě vlastních poznatků, trestních oznámení i podnětů
jiných osob a orgánů povinen učinit všechna šetření a opatření potřebná k odhalení trestných
činů a jejich pachatelů. Trestní oznámení tedy zákonem nejsou uváděna v čele podnětů pro
zahájení trestního řízení, ve skutečnosti však mezi prošetřovanými činy hrají hlavní roli.116
Trestní oznámení je „podání občana, státního orgánu, zájmového sdružení nebo jiného
subjektu stojícího mimo orgány činné v trestní řízení, které obsahuje konkrétní skutečnosti,
nasvědčující spáchání trestného činu“117; nemusí jej tedy podat výlučně poškozený.
Náležitosti tohoto podání nalezneme v § 59 TŘ. Zjednodušeně řečeno, je v oznámení třeba uvést,
kdo a co měl spáchat, kdy, kde, jak, proti komu (čemu), popřípadě proč a zač.118,119 Je jasné, že
oznamovatel nejčastěji nebude znát odpověď na všechny tyto otázky (například nebude znát
osobu pachatele, její motivy ani přesný čas spáchání činu atp.), vždy je však třeba uvést co
nejpřesnější popis celé události. Trestní oznámení lze takto učinit ústně do protokolu, písemně,
v elektronické podobě nebo telefaxem.120 Orgány činné v trestním řízení se ovšem samozřejmě
musí zabývat i podněty, které sice nesplňují předepsané náležitosti, ale na jejichž podkladě je
možné učinit závěr o podezření ze spáchání trestného činu (srov. § 59 odst. 3 věta pátá TŘ).
Povinnost přijmout trestní oznámení mají policie a státní zastupitelství, přičemž jsou povinni
oznamovatele poučit o odpovědnosti za uvedení vědomě nepravdivých údajů (§ 158 odst. 2 TŘ).

116

Sděleno pracovníkem kriminální policie ČR, ověřeno v dostupných policejních statistikách.
Definice trestního oznámení uveřejněná na portálu Nejvyššího státního zastupitelství (dostupná zde:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/informace-pro-veejnost; citováno v září 2018).
118
Srov. informace zveřejněné k podávání trestního oznámení na webu Policie ČR
(http://www.policie.cz/clanek/postup-pri-podani-trestniho-oznameni.aspx; citováno v září 2018).
119
Písemné podání by dále mělo obsahovat adresáta, datum a podpis; je rovněž třeba jej doplnit příslušným počtem
stejnopisů, popř. příloh (§ 59 odst. 3 TŘ).
120
Ust. § 59 odst. 1 TŘ zmiňuje také telegraf a dálnopis, ovšem takovýto způsob podání dnes již z technických
důvodů není možný.
117
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Zákon dále výslovně počítá i s podáním oznámení ústně do protokolu u soudu. V takovém
případě soud protokol neprodleně zašle státnímu zástupci. (Srov. § 59 odst. 2 a 5 TŘ.)
Činí-li se trestní oznámení ústně, je nutné oznamovatele vyslechnout o okolnostech, za nichž
byl čin spáchán, o osobních poměrech domnělého pachatele, o důkazech a o výši škody
způsobené oznámeným činem; je-li oznamovatel zároveň poškozeným nebo jeho zmocněncem,
musí být vyslechnut také k otázce případného uplatnění jeho nároku na náhradu újmy (vydání
bezdůvodného obohacení).121 Výslech má být tedy jednoduše proveden tak, aby bylo získáno co
nejvíce relevantních informací pro další řízení. Ústní podání trestního oznámení proto zabere
vždy minimálně hodinu času a ve složitějších případech ještě podstatně více. Tato časová
náročnost, mnohdy spojená se strachem z reakce policistů,122 bývá jedním z důvodů pro jejich
nenahlášení (k latenci viz dále).
Jen ve výjimečných případech dopadne na poškozeného oznamovací povinnost ve smyslu
ustanovení § 367 a § 368 trestního zákoníku. Dle § 367 TZ hrozí trest odnětí svobody až na tři
léta každému, kdo nepřekazí123 připravovaný či probíhající trestný čin vyjmenovaný v odst. 1,
tj. např. trestný čin vraždy, zabití, mučení, znásilnění, loupeže, padělání peněz, některé dotační
a pojistné podvody, obecné ohrožení atd. Podobně hrozí sankce za neoznámení trestných činů
vyjmenovaných v ust. § 368 TZ, obsahujícím podobný, byť o něco stručnější katalog trestných
činů. Nepřekažení, resp. neoznámení trestného činu ovšem není trestné, pokud tak osoba
nemohla učinit, aniž by sebe nebo osobu blízkou uvedla v nebezpečí smrti, ublížení na zdraví,
jiné závažné újmy nebo trestního stíhání (srov. § 367 odst. 2 a § 368 odst. 2 TZ). S ohledem
na výčet trestných činů, u nichž platí oznamovací povinnost, tak může nastat jen málo situací,
kdy by byla oběť zákonem nucena k oznámení spáchaného skutku.124

121

Srov. § 59 odst. 4 TŘ.
Školeni v komunikaci s poškozeným by dnes teoreticky měli být v zásadě všichni policisté; co do způsobu
jednání však stále záleží na tom, na koho konkrétně dotyčný na policejní služebně narazí. U některých typů
trestných činů (typicky skutků páchaných v rodině či drobných krádeží) se navíc mnohdy stane, že sami policisté
oběti odrazují od podávání trestního oznámení.
123
Za překažení trestného činu se považuje i jeho oznámení státnímu zástupci či policii (§ 367 odst. 3 TZ).
124
K aplikaci oznamovací povinnosti u obětí trestných činů viz například stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne
11.2.2010 vydané mj. k otázce postihu obětí trestného činu obchodování s lidmi pro spáchání trestného činu
nepřekažení a neoznámení trestného činu podle § 367 a § 368 TZ, dostupné online zde:
http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx (citováno v září 2018).
122
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2.3.2 Souhlas poškozeného s trestním stíháním
Jak již bylo řečeno, trestní řízení nemusí být vždy vedeno na základě oznámení poškozeného.
Pro zahájení trestního stíhání125 (popř. pro pokračování v již zahájeném stíhání) je ovšem
v některých případech vyžadován souhlas poškozeného.
Dle ustanovení § 163 odst. 1 TŘ nelze bez svolení poškozeného trestně stíhat osobu, vůči
které by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď [tj. typicky příbuzný poškozeného
v přímém pokolení, jeho manžel či partner a jiné osoby blízké (blíže viz § 100 odst. 2 TŘ)].126,127
Uvedené platí u vyjmenovaných trestných činů jako je např. ublížení na zdraví, vydírání,
sexuální nátlak, krádež, neoprávněné užívání cizí věci, porušení povinností při správě cizího
majetku, poškození cizí věci atd. Souhlasu poškozeného je rovněž třeba u trestného činu
znásilnění spáchaného manželem, druhem či partnerem, a dále u trestného činu opilství, pokud
by jinak naplňoval znaky některého z vyjmenovaných trestných činů. Souhlas poškozeného
s trestním stíháním naopak není vyžadován, pokud byla daným činem způsobena smrt, a dále
v případech, kdy poškozený není schopen souhlas udělit s ohledem ke svému duševnímu stavu,
pro který byla omezena jeho svéprávnost, či je poškozeným dítě mladší 15 let. Souhlasu konečně
není třeba rovněž v situaci, kdy je z okolností zřejmé, že souhlas nebyl dán, popř. byl vzat zpět
v tísni vyvolané výhružkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností. (Srov. § 163a odst. 1 TŘ;
k aplikačním problémům spojeným s tímto ustanovením viz dále.)
Souhlas musí být vždy udělen výslovně. Vždy se zároveň musí vztahovat ke stíhání
konkrétního skutku konkrétní osoby – nelze jej tedy udělit „pro futuro“ už při podání trestního
oznámení, pokud je pachatel v té chvíli neznámý. Možnost udělení souhlasu nicméně je časově
125

Trestní řízení je „zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, případně i jiných osob
zúčastněných na trestním řízení, jehož úkolem je náležitě zjistit, zda byl spáchán trestný čin, (…)jeho pachatele,
uložit mu podle zákona trest nebo ochranné opatření, učiněné rozhodnutí vykonat (…).“ [JELÍNEK, J. a kol.
Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 17.]
Trestní stíhání je pojmem užším, který označuje část trestního řízení od zahájení stíhání (usnesením dle § 160 TŘ),
až do právní moci rozsudku či jiného rozhodnutí, jímž trestní stíhání končí (např. zastavení trestního stíhání dle
§ 172 TŘ či postoupení jinému orgánu dle § 171 TŘ).
126
Existence popsaného vztahu mezi poškozeným a pachatelem je z hlediska § 163 TŘ podstatná v době, kdy se
vede (má vést) trestní stíhání, nikoliv v době spáchání trestného činu [uvedené neplatí pouze pro trestný čin
znásilnění (a trestný čin opilství, který by jinak naplňoval znaky znásilnění), kde je naopak podstatné, zda byli oběť
a pachatel manželé apod. v době spáchání skutku]. (Srov. RŮŽIČKA, M.; PÚRY, F.; ZEZULOVÁ, J. Poškozený
a adhezní řízení v České republice; s. 541.)
127
Nejvyšší soud ve svém usnesení sp.zn. 3 Tdo 709/2010 ze dne 19. 1. 2011 (č. 10/2012 Sb.rozh.tr.) judikoval, že
„Ustanovení § 163 odst. 1 TŘ (…) se uplatní jen tehdy, je-li poškozeným fyzická osoba. Proto byla-li trestným činem
způsobena škoda na majetku právnické osoby (…) nebo je-li právnická osoba z jiného důvodu poškozeným (…),není
trestní stíhání podmíněno souhlasem této právnické osoby, která nemůže být vůči podezřelému nebo obviněnému
ve vztahu, jaký předpokládá ustanovení § 100 odst. 2 tr. ř. To platí i za situace, jestliže členem statutárního orgánu
nebo společníkem poškozené právnické osoby je fyzická osoba, která je vůči podezřelému nebo obviněnému ve
vztahu uvedeném v § 100 odst. 2 TŘ.“
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omezena. Pokud se poškozený na výzvu orgánu činného v trestním řízení nevyjádří ihned, zda
souhlasí s trestním stíháním dané osoby, je mu k tomuto vyjádření poskytnuta přiměřená,
maximálně 30denní lhůta. Jestliže poškozený ani v této lhůtě nesdělí, zda souhlasí s předmětným
trestním stíháním, souhlas již platně udělit nelze a trestní stíhání je pro daný skutek vyloučeno
(o tomto je třeba poškozeného písemně poučit). Stejně tak je trestní stíhání v konkrétní věci
v zásadě128 vyloučeno v případě, kdy je souhlas s jeho vedením vzat zpět, což může poškozený
učinit svým výslovným prohlášením kdykoliv do doby, než se odvolací soud odebere
k závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas již ale nelze znovu udělit. [Srov. § 163 odst. 2,
163a odst. 2 TŘ a § 11 odst. 1 písm. l) TŘ].
Je-li poškozených jedním skutkem několik, postačí souhlas byť jen jednoho z nich (§ 163
odst. 1 in fine TŘ). V případě jednočinného souběhu trestných činů, kterými bylo poškozeno
více osob, však platí, že pokud některá z nich souhlas neudělí pro ten trestný čin, kterým došlo
jen k jejímu poškození, pak pro tento trestný čin nelze konat trestní stíhání. Ustanovení poslední
věty § 163 odst. 1 TŘ se tedy v případě jednočinného souběhu vztahuje k jednotlivým právním
kvalifikacím skutku. (Trestní stíhání se vede jen pro ty trestné činy, u nichž je dán souhlas
alespoň jedné osoby, která byla poškozena právě tímto činem.)129
V praxi může stávající úprava souhlasu poškozeného s trestním stíháním skýtat nejeden
aplikační oříšek. Orgány činné v trestním řízení musí vždy přesně rozlišit situace, kde zákon
souhlas vyžaduje a kde nikoliv. Přitom, dojde-li k odepření (zpětvzetí) souhlasu hned na začátku
prověřování, mají jen omezené informace o skutku samotném [pro jeho přesnou kvalifikaci –
např. jestli je třeba jej posuzovat jako těžké ublížení na zdraví ve smyslu § 145 TZ (tj. trestný
čin, k jehož stíhání není třeba souhlasu poškozeného) či „jen“ jako prosté ublížení na zdraví dle
§ 146 TZ (zde je ve stanovených případech nutný souhlas poškozeného se stíháním pachatele)];
stejně jako nemívají mnoho informací o vztazích mezi dotčenými osobami [pro posouzení, zda
před odepřením/zpětvzetím souhlasu na poškozeného nebyl vyvíjen nátlak ve smyslu § 163a

128

Ledaže by došlo k překvalifikování skutku. Jak totiž vyplývá z usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 3 Tdo
1253/2015 ze dne 2.12.2015, „zpětvzetí již uděleného souhlasu poškozeného s trestním stíháním obviněného pro
skutek, v němž byl původně spatřován některý z trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 TŘ nebrání orgánu
činnému v trestním řízení přezkoumat a posoudit, zda s ohledem na probíhající dokazování nemohou jeho výsledky
případně odůvodnit změnu právní kvalifikace posuzovaného skutku podle ustanovení o takovém trestném činu, jehož
stíhání není podmíněno souhlasem poškozeného. Pokud orgán činný v trestním řízení dospěje k takovému závěru
(…), lze pokračovat pro daný skutek v trestním stíhání navzdory zpětvzetí souhlasu poškozeného.“
129
Srov. rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci publikované pod č. R 38/1999 Sb.rozh.tr., které se zabývá rovněž
trestním stíháním pro skutky vykazující v jednočinném souběhu zákonné znaky jak trestného činu uvedeného
v § 163a odst. 1 TŘ, tak trestného činu tam neuvedeného.
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písm. d) TŘ130]. Předmětem kritiky může být vedle aplikačních problémů dále omezení
dispozičního práva pouze na osoby blízké (objevují se názory, že tato dispozice by
u vyjmenovaných trestných činů měla být přiznána všem poškozeným131). Kritizován rovněž
velmi často bývá samotný výčet trestných činů obsažený v § 163 TŘ, a to z obou směrů – někteří
se domnívají, že by výčet měl být rozšířen (např. o některé další nedbalostní trestné činy,
pomluvu nebo určité majetkové a hospodářské trestné činy)132; zároveň se ozývají hlasy, že
mnohé zde vyjmenované trestné činy pouze vytvářejí pole pro vyvíjení nátlaku na oběti
a ustanovení § 163 trestního řádu označují za „vydírací paragraf“133 (např. u znásilnění
spáchaného manželem už samotné nahlášení činu ze strany oběti přeci implicitně obsahuje
souhlas se stíháním pachatele, když bez takového oznámení by se o tomto skutku orgány činné
v trestním řízení téměř nikdy nedozvěděly). Osobně v návaznosti na výše uvedené zcela
souhlasím s Jelínkem, který okruh trestných činů stanovený v § 163 TŘ označuje za nahodilý
a nepromyšlený, neboť „Obsahuje trestné činy s rozdílnou, často velmi vysokou mírou
společenské závažnosti (například (…) i případy zvlášť závažných krádeží, zpronevěr, podvodů,
etc.), zatímco mnohé nedbalostní trestné činy, často méně závažné, zde vůbec zastoupeny
nejsou.“134 Na jistou nelogičnost stávající úpravy ostatně ve své rozhodovací praxi upozorňuje
také Ústavní soud.135 V neposlední řadě je třeba poukázat i na to, že pro orgány činné v trestním
řízení je mnohdy značně demotivující skutečnost, že poškozený může kdykoliv až do závěrečné
porady odvolacího senátu svůj souhlas s trestním stíháním odvolat, a veškerou jejich dosavadní
práci tím zahodit.136
Přese všechny výše uvedené výtky a náměty odborné veřejnosti zveřejněný text
připravovaného nového kodexu137 přebírá stávající úpravu, a to téměř bez jakékoliv změny.
130

Posouzení a zejména následné prokazování existence takového nátlaku je navíc obecně velmi problematické,
nejen na počátku řízení.
131
Srov. např. JELÍNEK, J.; Současná trestní politika – co je nejdůležitější? In JELÍNEK, J.; GŘIVNA, T. a kol.
Poškozený a oběť trestného činu; Praha, Leges, 2012, s. 16. Shodně JELÍNEK, J. Jak dál s trestním stíháním se
souhlasem poškozeného. Kriminalistika č. 1/2017, s. 7.
132
Srov. např. JELÍNEK, op.cit. či SVÁČEK., J. v rozhovoru pro web Česká justice (http://www.ceskajustice.cz/2014/05/jan-svacek-statni-zastupce-by-nemel-s-chabou-obzalobou-vubec-k-soudu-chodit/;
citováno
v září 2018).
133
Srov. dokument Ligy lidských práv Procesní práva poškozeného a role státního zástupce (Právní analýza
a návrhy systémových změn), zpracovaný v rámci projektu Posílení ochrany lidských práv obětí trestných činů
(dostupný online zde http://llp.cz/wp-content/uploads/Procesni_prava_poskozeneho_a_role_statniho_zastupce.pdf;
citováno v září 2018).
134
JELÍNEK, J. Jak dál s trestním stíháním se souhlasem poškozeného. Kriminalistika č. 1/2017, s. 5.
135
Srov. např. nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 2523/10 ze dne 10.2.2011.
136
FENYK, J. Některé úvahy o postižitelnosti „domácího násilí“ z hlediska současného trestního práva i záměrů
de lege ferenda. Právní rozhledy č. 12/2002, s. 630–632.
137
Text pracovní skupiny je dostupný veřejnosti na stránkách https://tpp.justice.cz/; citováno v září 2018.
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V návrhu je uvedený zcela totožný výčet trestných činů, stejně je vymezen i okruh osob, jichž se
tato úprava týká, bez rozdílu zůstal i související postup vč. lhůt. Jediná navrhovaná drobná
změna je ve výčtu výjimek, kde návrh uvádí, že souhlas není vyžadován v situaci, kdy
„poškozený není schopen souhlas udělit“ (odpadl tedy požadavek omezené svéprávnosti
poškozeného, postačí čistě jeho neschopnost souhlas udělit).
Pro úplnost je třeba dodat, že dispoziční právo poškozeného, které je mu do rukou
vloženo prostřednictvím souhlasu s trestním stíháním, je často poměřováno s tzv. soukromou
žalobou.138 Tu Gřivna139 definuje jako „právo poškozeného, kterému vznikla soukromožalobním
trestným činem bezprostřední újma, obrátit se s žalobou (žádostí o potrestání pachatele) přímo
na trestní soud, a to i bez součinnosti s veřejným žalobcem, a žalobu před tímto soudem
zastupovat.“ Jakkoliv tedy oba uvedené instituty představují nemalý zásah do zásady legality
a oficiality trestního řízení a v lecčems sledují stejný cíl, jedná se o instituty značně rozdílné,
přičemž oba mají své zastánce i odpůrce. Buď jak buď, nejnovější verze návrhu nového trestního
řádu se (znovu)zavedením140 soukromé žaloby nepočítá. „Namísto varianty zavedení subsidiární
žaloby poškozeného, kterou by se mohl domoci soudního rozhodnutí ve věci, byla zvolena
varianta, kdy u usnesení státního zástupce o odložení věci nebo zastavení trestního stíhání
z oportunních důvodů se (…) poškozený po vyčerpání (…) [možnosti] požádat nejvyššího
státního zástupce o zrušení takového rozhodnutí pro nezákonnost [může] obrátit na soudce pro
přípravné řízení se stejnou žádostí.“141 Je tedy nasnadě, že oproti podporovatelům soukromé
žaloby zřejmě „zvítězí“ zastánci ponechání současného konceptu. Stranou dosud rovněž zůstal
i námět pro zavedení kategorie návrhových deliktů, jež by bylo možné stíhat jen na návrh
oprávněné osoby. Tuto variantu preferuje Jelínek, který by mezi návrhové delikty připustil toliko
méně závažné činy (a contrario srov. současný výčet § 163 TŘ ve spojení s § 14 odst. 2 TZ), kdy
by okruh osob oprávněných k podání předmětného návrhu neomezoval vazbou na příbuzenský
poměr (a contrario srov. současné znění § 163 TŘ).142

138

K tomuto institutu blíže viz GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha, Karolinum, 2006.
Srov. GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky). In Trestněprávní revue 12/2005,
s. 317 a násl.
140
Soukromá žaloba má u nás svoji tradici (srov. trestní zákoníky platné za Rakouska-Uherska), která byla
ukončena (přerušena?) přijetím zákona č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním, který s ní již nepracoval.
141
Citováno v září 2018 z úvodních informací ke zveřejněnému textu pracovní skupiny k novému trestnímu řádu
(dostupný online zde https://tpp.justice.cz/).
142
JELÍNEK, J. Jak dál s trestním stíháním se souhlasem poškozeného. Kriminalistika č. 1/2017, s. 7.
139
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V návaznosti na výše uvedené lze jen doufat, že návrh nového trestního řádu bude ještě
dopracován tak, aby byly dostatečně vyslyšeny námitky odborné veřejnosti proti stávající
úpravě, a to alespoň co do výčtu dotčených trestných činů.
2.3.3 Navazující kroky
Orgány činné v trestním řízení po obdržení trestního oznámení (či jiného zjištění o podezření
ze spáchání trestného činu) hledají a shromažďují informace k bližšímu objasnění daného
podezření tak, aby bylo možné posoudit, zda se jedná o trestný čin, kdo jej spáchal, za jakých
okolností, jakou při tom způsobil škodu a komu atd., přičemž pro zjištěné skutečnosti
vyhledávají a zajišťují důkazy. Do jednoho měsíce od podání trestního oznámení jsou pak
orgány činné v trestním řízení povinny vyrozumět oznamovatele o učiněných opatřeních, pokud
o takové vyrozumění požádal (§ 158 odst. 2 TŘ).
První část přípravného řízení, tzv. prověřování, následně končí buď zahájením trestního
stíhání (§ 160 TŘ), nebo (dočasným) odložením či odevzdáním věci jinému orgánu (srov. § 159a
a násl. TŘ). Svá specifika má pak vedení zkráceného přípravného řízení (§ 179a a násl. TŘ),
které může vedle podání návrhu na potrestání, odložení či odevzdání věci vyústit mj. ve využití
některých odklonů.143 Možností obrany poškozeného proti jednotlivým krokům orgánů činných
v trestním řízení bude věnována pozornost v následující kapitole. Na tomto místě bych se ráda
stručně pozastavila pouze nad kvalifikací spáchaného skutku, neboť ta může podstatně ovlivnit
průběh trestního řízení (srov. např. § 68, § 88, § 179a, § 307, § 309 TŘ) a mezi jiným může vést
i k postoupení věci jinému orgánu k projednání jako přestupku, popř. kárného provinění.
Právní kvalifikaci skutku provádí v první řadě policie, resp. státní zástupce, teprve poté se jí
zabývá soud. Pokud orgány činné v trestním řízení dojdou k závěru, že nejde o trestný čin,
ale o skutek, který by mohl být jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek nebo
kárné provinění, věc odevzdají [§ 159a odst. 1 písm. a) a b), § 179c odst. 2 písm. d) a e) TŘ]
či postoupí [§ 171, § 188 odst. 1 písm. b), § 222 odst. 2 TŘ] příslušnému orgánu. Ne ve všech
případech však zákon dává poškozenému možnost obrany proti takovému postupu,144
a to přestože má v přestupkovém řízení poněkud odlišné postavení a omezenější práva, než je
tomu v řízení trestním (srov. výše subkapitolu 1.3). Současně, pokud je skutek projednán jako
přestupek, popř. kárné provinění, byť na základě chybné kvalifikace (tedy byť by tento skutek
naplňoval znaky trestného činu), zakládá meritorní rozhodnutí ve správním řízení překážku věci
143
144

K odklonům viz kapitolu 4.
Srov. např. § 188 a § 222 TŘ.
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rozhodnuté. Trestní stíhání pachatele pro týž skutek je pak tedy s ohledem na zásadu ne bis in
idem vyloučeno, ledaže by došlo ke zrušení příslušného správního rozhodnutí145 [srov. § 11
odst. 1 písm. j) TŘ, čl. 40 odst. 5 Listiny základních práv a svobod a čl. 4 odst. 1 Protokolu č. 7
k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod]. Otázka konkrétního posouzení, zda
v daném případě rozhodnutí správního orgánu představuje překážku rei iudicatae, či nikoli,
ovšem může být velmi složitá, a to zejména s ohledem na typ deliktu (zda měl či neměl
tzv. trestní charakter), zda řízení mělo represivní povahu či zda nešlo jen o partikulární zájmy
atd.146,147 Dále pokud bude daný případ posouzen jako jednočinný souběh trestného činu
a přestupku, může se (navzdory uvedeným ustanovením) stát, že bude pachatel odsouzen nejprve
za trestný čin a poté za přestupek (či naopak).148 V situaci, kdy je skutek nejprve posouzen
jako trestný čin a posléze jako přestupek (nebo naopak), může být komplikovaná rovněž
otázka promlčení stíhání daného skutku (srov. § 34 a § 35 trestního zákoníku a §§ 30-32
přestupkového zákona).
Závěrem nutno dodat, že v každém případě podání trestního oznámení spustí lavinu úkonů,
které mají vést k dopadení, usvědčení a potrestání pachatele, jeho následné nápravě, resp.
k náhradě škody i generální prevenci. Tuto „lavinu“ po podání oznámení zpravidla nejde
zastavit149, protože trestní oznámení nelze vzít zpět. Jakmile se o podezření ze spáchání trestného
činu dozví orgány činné v trestním řízení, jsou povinny jej ex officio prověřit. To musí mít každá
osoba podávající trestní oznámení na paměti, stejně jako skutečnost, že nese odpovědnost
za vznesení příp. křivého obvinění (§ 345 TZ).

145

K docílení zrušení takových rozhodnutí v přezkumném řízení viz zejm. § 159b odst. 4 a § 173 odst. 3 TŘ.
K zásadě ne bis in idem na poli trestání pachatelů napříč trestním a správním řízením srov. poměrně obsáhlou
judikaturu Nejvyššího soudu – např. rozsudek sp. zn. 11 Tdo 738/2003 ze dne 22.7.2004, usnesení sp. zn. 7 Tdo
1241/2005 ze dne 24.11.2005, rozsudek sp. zn. 4 Tz 183/2006 ze dne 22.3.2006, usnesení sp. zn. 5 Tdo 1399/2007
ze dne 12.12.2007, rozsudek sp. zn. 8 Tz 10/2011 ze dne 23.3.2011, atd.
147
ŠTREJTOVÁ, K. Zásada „ne bis in idem“ pohledem Evropského soudu pro lidská práva a důsledky
pro české trestní řízení. Článek ze dne 30.3.2015, uveřejněný na webu epravo.cz, dostupný online z:
https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/zasada-ne-bis-in-idem-pohledem-evropskeho-soudu-pro-lidskaprava-a-dusledky-pro-ceske-trestni-rizeni (citováno v září 2018).
148
JELÍNEK, J.; ŘÍHA, J.; SOVÁK, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. Praha, Leges, 2015. S. 52 a násl.
149
Ledaže by v daném případě byl ze strany oznamovatele nutný souhlas s vedením trestního stíhání ve smyslu
§ 163 TŘ, který by oznamovatel následně odmítl udělit, či jej vzal výslovně zpět.
146
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2.4. Strach poškozených z dalších nepříjemností či útrap
2.4.1 Obavy obětí a latentní kriminalita
„Výzkumy naznačují, že z psychologického hlediska je újma způsobená trestným činem pouze
úvodním dějem, na který navazují další zraňující události.“150 Právě strach poškozených
z dalších nepříjemností či útrap bývá důvodem, proč se mnohdy rozhodnou trestnímu řízení
zcela vyhnout a spáchaný čin nenahlásit. Zejména u trestných činů zraňujících lidskou
důstojnost, sexuálních trestných činů či trestných činů spáchaných v rodině se odhaduje
velká latence. Oběti nechtějí o tak citlivých věcech mluvit veřejně, natož opakovaně při
nejrůznějších výsleších a vyšetřeních znalců. Například u dětí sexuálně zneužívaných v rámci
rodiny se odhaduje, že jen malý zlomek případů je oficiálně oznámen (i pokud se dítě někomu
svěří či zneužívání vyjde jinak najevo, pouze přibližně jeden ze šesti až deseti zjištěných případů
je následně nahlášen policii); nadto až tři čtvrtiny těchto dětí svou viktimizaci po oznámení opět
popřou, aby neprohlubovaly rány a konflikty v rodině.151 Podobně jako u dětí se vysoká latence
předpokládá dále u týraných starších osob – tito lidé se často bojí sociální izolace ze strany
rodiny, odsunu do domovů důchodců a aktivně se proto podílejí na utajování domácího násilí
(klasické metodologické výzkumy latence jsou zde tudíž limitované).152 Pro poškozené je
samozřejmě snazší nahlásit trestný čin spáchaný proti nim cizí osobou. I v takovém případě však
mnoho obětí cítí strach z reakce okolí, popř. msty pachatele; další oběti pak odrazuje složité
dokazování viny (např. u trestného činu poškozování spotřebitele ve smyslu ust. § 253 TZ)
a také, byť někdy zkreslená, představa zdlouhavých procedur a nekonečných výslechů, které jim
ve výsledku tzv. nestojí za to. Vysoká latence v řádech až desetitisíců ročně se proto předpokládá
mj. u drobných krádeží v obchodech, pouličních krádeží či v případech neoprávněného nakládání
s osobními údaji, vandalismu, kyberkriminality atd.153
Jako poměrně účinný nástroj v boji proti latentní kriminalitě se jeví dostatečná informovanost
veřejnosti i příslušných profesionálů, a to spolu s kombinací důsledné represe a prevence málo
hlášených nežádoucích jevů.154 Pokud budou mít oběti důvěru ve státní orgány a v to, že jejich
traumata nebudou v řízení dále prohlubována (latentní kriminalita v „citlivých“ případech),
150

ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. vydání. Plzeň. Aleš Čeněk. 2013. S. 102.
Tamtéž, s. 167-168.
152
Tamtéž, s. 258.
153
Blíže viz např. MAREŠOVÁ, A. Materiály k přednášce na téma Latentní, černá, temná a šedá kriminalita – co
tyto
pojmy
označují
a
o
čem
vypovídají?,
listopad
2014;
dostupné
online
zde
http://www.ok.cz/iksp/docs/20141106AM.pdf (citováno v srpnu 2018).
154
ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. vydání. Plzeň. Aleš Čeněk. 2013. S. 167.
151
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resp. že jejich záležitost bude vyřízena bez náročných, zdlouhavých, ale bezvýsledných procedur
(latentní kriminalita u bagatelnějších činů a obtížně prokazatelných skutků), měla by se míra
latentní kriminality, a ruku v ruce s tím míra kriminality jako takové, postupně snižovat.
V posledních několika letech v našich podmínkách naštěstí zájem o oběti trestných činů roste, na
jejich práva a péči o ně se klade čím dál větší důraz. To se proto dnes odráží nejen v právních
předpisech, ale dle mých zkušeností a zjištěných informací také v praxi.155
2.4.2 Ochrana a péče (nejen) pro oběti trestných činů
Jednou ze základních zásad trestního řízení je povinnost příslušných orgánů „v každém období
řízení umožnit poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona
vhodným způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení
musí vést s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti.“ (§ 2
odst. 15 TŘ).156 S uvedeným ustanovením úzce souvisí práva obětí zakotvená v zákoně
o obětech TČ, resp. dalších předpisech (zákon o policii, zákon o zvláštní ochraně svědka
a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, aj.) – např. ustanovení § 3 odst. 2 ZOTČ mezi své
základní zásady řadí požadavek, aby byla všemi157 respektována osobnost a důstojnost oběti, aby
k ní bylo přistupováno zdvořile a šetrně a bylo jí vždy podle možností vycházeno vstříc.
Základní ochrana a péče je věnována všem poškozeným,158 a to bez ohledu na jejich rasu,
etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské
vyznání, víru či světový názor a v zásadě i bez ohledu na státní občanství159 (§ 3 odst. 3 ZOTČ).
Čím je pak projednávaný trestný čin závažnější, resp. čím je nebezpečnost pachatele větší, tím
více ochrany je dotčeným osobám poskytováno. Vždy jsou samozřejmě brány v úvahu konkrétní
okolnosti projednávaného případu.
155

Obětem se věnuje čím dál větší pozornosti jak od zákonodárce, tak mezi samotnými pracovníky příslušných
orgánů. Ti absolvují nejrůznější školení, účastní se tzv. „týmů pro oběti“ (tj. setkání pracovníků vícero orgánů
a organizací – např. policie, PMS, Bílého kruhu bezpečí atd., kde řeší aktuální praktické otázky týkající se ochrany
a péče o oběti), organizují osvětové akce (viz např. projekt PMS Proč zrovna já a Proč zrovna já II)
či např. doprovázejí poškozené k úkonům trestního řízení jako tzv. důvěrníci (tuto službu nabízí poškozeným
Probační a mediační služba). Jak již bylo uvedeno výše, obětem se věnuje rovněž řada nestátních organizací a pro
usnadnění jejich situace existuje řada internetových stránek a portálů.
156
Podobně dle § 52 in fine TŘ je vždy třeba s osobami zúčastněnými na úkonu jednat tak, aby byla šetřena jejich
osobnost a ústavou zaručená práva.
157
Zákon výslovně uvádí policii, orgány činné v trestním řízení a další orgány veřejné moci, subjekty zapsané
v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, poskytovatele zdravotních služeb, znalce, tlumočníky,
obhájce a sdělovací prostředky.
158
Jedním ze základních úkolů policie je chránit bezpečnost osob (srov. § 2 větu první zákona o policii). Policie má
rovněž mj. povinnost odkazovat poškozené na registr poskytovatelů pomoci obětem [§ 8 odst. 1 písm. b) ZOTČ].
159
Skutečnost, zda je obětí český státní příslušník či cizinec má vliv při poskytování peněžité pomoci
(srov. § 23 ZOTČ).
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Alfou a omegou péče o poškozené je důkladné poučování o jejich právech. Dle ustanovení
§ 46 TŘ jsou orgány činné v trestním řízení povinny poškozeného poučit o jeho právech, a to
včetně možnosti žádat náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení,
a jeho případných práv dle zákona o obětech TČ. Ruku v ruce s poučovací povinností pak jde
povinnost poskytnout poškozeným a obětem plnou možnost k uplatnění těchto práv (srov. § 2
odst. 15 a § 46 TŘ). K tomu je samozřejmě mj. třeba, aby poučení byla poškozeným podávána
ve správný čas a srozumitelně, ideálně se zpětným ověřením, že poškozený poskytnutému
poučení rozuměl, a včetně předání písemného vyhotovení poučení k pozdějšímu připomenutí
či prostudování.
Všechny oběti trestných činů bez rozdílu mají právo na poskytnutí potřebné odborné pomoci,
ať už se jedná o psychologické či sociální poradenství, poskytnutí právních informací a právní
pomoc či restorativní programy (tj. zejména mediace). Tuto odbornou pomoc poskytují na žádost
oběti (postačí ústní žádost160) subjekty zapsané v registru poskytovatelů pomoci obětem
trestných činů, tj. zejm. různé neziskové organizace, střediska PMS a advokáti, a to před
zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i po jeho skončení. Zvlášť zranitelným obětem161
jsou v registru zapsané subjekty povinny poskytnout pomoc bez zbytečného odkladu a bezplatně
[to neplatí, jedná-li se o oběť trestného činu zanedbání povinné výživy (§ 196 TZ), nevzniklo-li
tímto činem nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý následek]. [Srov. § 4, § 5 a § 48 ZOTČ.]
Jedním ze základních opatření vedoucích k zajištění co nevyššího komfortu poškozených je
omezení jejich přímého kontaktu s pachatelem na nejnutnější minimum. S ohledem na tuto
zásadu se například v rámci využívání služeb Probační a mediační služby poškozený a pachatel
nemusejí vůbec potkat, pokud si to nepřejí (přání dotyčných PMS plně respektuje i v případech,
kdy by mediace mezi dotčenými osobami mohla být velmi prospěšná jako např. u nedbalostních
dopravních nehod). Oběť a osoba jí blízká mají ostatně v kterémkoliv stadiu trestního řízení,
popřípadě i před jeho zahájením, právo žádat, aby byla při úkonech, kterých se účastní, učiněna
potřebná opatření k zabránění jejich kontaktu s obviněným (blíže viz § 17 ZOTČ), přičemž
tohoto svého práva využívá čím dál více osob.162 V souvislosti s omezením kontaktu dotčených
osob lze rovněž zmínit postupné budování oddělených čekáren pro poškozené, svědky a jejich
160

Srov. informace uveřejněné na webu Policie ČR, http://www.policie.cz/clanek/pomoc-obetem-tc-pomoc-obetemtrestnych-cinu.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d (citováno v záři 2018).
161
Viz výše a § 2 odst. 4 ZOTČ.
162
Srov. např. článek zveřejněný na webu České noviny dne 18.8.2018, Přibývá obětí, které žádají o zabránění
kontaktu s pachatelem (https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pribyva-obeti-ktere-zadaji-o-zabraneni-kontaktu-spachatelem/1653637) či informace uveřejněné na portálu Policie ČR (http://www.policie.cz/clanek/pravo-nazabraneni-kontaktu-s-pachatelem.aspx); citováno v září 2018.
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doprovod. Tento prostředek je však u nás bohužel ještě „v plenkách“, když k realizaci
oddělených čekáren přikročily jen některé soudy.163 Naopak čím dál častěji je využíván
institut důvěrníka, upravený v § 21 ZOTČ. Jeho smyslem je zejména poskytnutí psychické
podpory oběti ze strany osoby, kterou za svého důvěrníka označí před orgány činnými v trestním
řízení (postačí ústní prohlášení). Za důvěrníka lze označit jakoukoliv svéprávnou osobu, ať už se
jedná o osobu blízkou oběti či například pracovníka PMS či některé neziskové organizace.
Důvěrníkem ovšem nemůže být osoba, která má v daném řízení postavení obviněného, obhájce,
svědka, znalce nebo tlumočníka. Důvěrník může a nemusí být zároveň zmocněncem
poškozeného; pokud jím není, nemá právo zasahovat do průběhu úkonů. Vždy však může
poškozeného doprovázet ke všem úkonům trestního řízení i podání vysvětlení a být mu při nich
oporou. Vyloučit důvěrníka z účasti na úkonu lze pouze výjimečně, jestliže by účast důvěrníka
narušovala průběh úkonu nebo ohrozila dosažení jeho účelu. Pokud byl důvěrník vyloučen, může
si oběť zvolit důvěrníka jiného (ledaže uvedený úkon nelze odložit nebo by jeho odložení bylo
spojeno s nepřiměřenými obtížemi nebo náklady).164
Zákon o obětech TČ rovněž mj. obsahuje speciální úpravu podávání vysvětlení ze strany
obětí, která bere ohledy na oběti jako zvláštní subjekty péče (§ 18 - § 20 ZOTČ; blíže
viz příslušnou pasáž podkapitoly 3.2 této práce).
V závažnějších případech lze přikročit k utajení totožnosti i podoby svědka (tj. mnohdy
poškozeného), a to nasvědčují-li zjištěné okolnosti tomu, že svědku nebo osobě jemu blízké
v souvislosti s podáním svědectví zřejmě hrozí újma na zdraví nebo jiné vážné nebezpečí
porušení jejich základních práv, a nelze-li ochranu svědka spolehlivě zajistit jiným způsobem.
O možnosti tohoto postupu je svědek poučen a může si o něj zažádat (blíže viz § 55 odst. 2 TŘ).
Neshledá-li policie důvod pro takovýto postup, ačkoliv se o něj svědek domáhá, správnost
postupu policie přezkoumá státní zástupce (§ 101a TŘ). Dále ust. § 16 ZOTČ zakotvuje právo,
aby se na žádost jakékoliv oběti či žádost jejího zmocněnce, zákonného zástupce, opatrovníka
nebo důvěrníka, jejich osobní údaje (tj. zejm. adresa bydliště, výkonu zaměstnání, místo
podnikání, osobní, rodinné a majetkové poměry) vedly odděleně tak, aby se s nimi mohli
seznamovat v zásadě pouze orgány činné v trestním řízení, policisté a úředníci PMS činní v dané
věci [srov. též § 55 odst. 1 písm. c) TŘ]. O případném zpřístupnění těchto osobních údajů

163

Srov. např. informace zveřejněné na stránkách Bílého kruhu bezpečí (https://www.bkb.cz/pomoc-obetem/svedektrestneho-cinu/), citováno v září 2018.
164
K institutu důvěrníka srov. např. informace zveřejněné na portálu police ČR (http://www.policie.cz/clanek/pravona-doprovod-duvernikem.aspx) či na stránkách Bílého kruhu bezpečí (https://www.bkb.cz/aktuality/n590-duvernikobeti-vstupuje-za-drive-zavrene-dvere/); citováno v září 2018.
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a důvodech zpřístupnění se činí záznam do spisu. V této souvislosti rovněž nelze opomenout
ustanovení § 45a TŘ, které stanoví, že poškozenému se veškeré písemnosti doručují na adresu,
kterou poškozený uvede jako adresu pro doručování, tedy ne nutně na adresu jeho skutečného
bydliště či trvalého pobytu.165
V nejzávažnějších případech lze dotčeným osobám rovněž poskytnout dlouhodobou zvláštní
ochranu a pomoc jako například osobní ochranu, přestěhování a zastírání skutečné totožnosti
(srov. § 3 odst. 1 zákona o zvláštní ochraně svědka). Právo na ochranu před hrozícím
nebezpečím, byť třeba jen krátkodobou, má ostatně každá oběť (blíže viz § 14 ZOTČ).166
Mezi prostředky, které vedou mimo jiné k ochraně oběti, lze zařadit dále vzetí obviněného
do vazby a tzv. předběžná opatření. Do vazby je možné vzít pouze osobu, proti níž už bylo
zahájeno trestní stíhání, a to mj. pokud hrozí,167 že obviněný bude pokračovat v dané trestné
činnosti [přesněji bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, o který se
pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil – srov. § 67 písm. c) TŘ
(tzv. předstižná vazba)] nebo bude mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání
např. působením na dosud nevyslechnuté svědky [§ 67 písm. b) TŘ; tzv. koluzní vazba]. Ochranu
života, zdraví či jiného obdobného zájmu poškozeného v souvislosti s vazbou obviněného
vyzdvihuje samotný trestní řád, když tuto ochranu staví nad některá zákonná omezení vzetí
do vazby [srov. § 68 odst. 3 písm. e) a odst. 4 TŘ].
Podobné podmínky jako k uložení předstižné vazby nalezneme u předběžných opatření (§ 88b
a násl. TŘ), ovšem s hlavním rozdílem v tom, že u předběžných opatření neplatí omezení na
trestní stíhání pro úmyslné trestné činy s alespoň dvouletou horní hranicí trestní sazby
či nedbalostní trestné činy s minimálně tříletou horní hranicí trestu odnětí svobody (§ 68 odst. 2
vs. § 88b odst. 2 TŘ). K uložení předběžných opatření přistupují orgány činné v trestním
řízení168 z úřední povinnosti, nelze-li v té době sledovaného účelu dosáhnout jinak, přičemž
uložení předběžného opatření si vyžaduje ochrana oprávněných zájmů poškozeného, který je
fyzickou osobou, (zejména ochrana jeho života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti) nebo
zájmů osob mu blízkých, nebo ochrana zájmů společnosti. Poškozený může k uložení
předběžného opatření samozřejmě dát podnět. Zákon rozlišuje devět těchto opatření: zákaz styku
165

V případě, že má poškozený zmocněnce se písemnosti doručují jemu, vyjma výzev, aby poškozený něco osobně
vykonal – ty se vždy zasílají poškozenému (§ 45a TŘ).
166
K právu na ochranu před hrozícím nebezpečím viz např. KALIBOVÁ, K; HOUŽVOVÁ, M. První praktické
zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestných činů. In Právní rozhledy č. 1/2015, s. 9 a násl.
167
Rozhodnutí o vazbě musí být vedle důvodné obavy z dalšího jednání obviněného opřeno též o konkrétní
skutkové okolnosti daného případu (srov. § 67 a § 68 TŘ).
168
Předběžná opatření ukládá státní zástupce, resp. předseda senátu či samosoudce (§ 88m odst. 2, 3 a 4 TŘ).
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s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky (§ 88d TŘ),
zákaz vstoupit a zdržovat se v obydlí (a v jeho bezprostředním okolí) obývaném společně
s poškozeným (§ 88e TŘ), zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných
společenských akcí a styku s určitými osobami (§ 88f TŘ), zákaz zdržovat se na konkrétně
vymezeném místě [tj. například v blízkosti pracoviště poškozeného (§ 88g TŘ)], zákaz
vycestování do zahraničí (§ 88h TŘ), zákaz držet a přechovávat věci k páchání trestné činnosti
(§ 88i TŘ), zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky
(§ 88j TŘ), zákaz hazardních her a sázek (§ 88k TŘ) a zákaz výkonu konkrétně vymezené
činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování nebo pokračování v trestné činnosti (§ 88l TŘ).
Předběžná opatření lze tedy označit za určitou méně invazivní alternativu vazby. 169 Časové
rozpětí předběžného opatření nicméně není, na rozdíl od vazby (§ 71 a násl. TŘ), nijak přesně
omezeno – opatření trvá, dokud to vyžaduje jeho účel, nejdéle do právní moci konečného
rozhodnutí ve věci (obviněný má právo kdykoliv žádat o jeho zrušení, byť s minimálním
tříměsíčním odstupem při podávání stejné žádosti; § 88n TŘ). Pokud obviněný předběžné
opatření neplní, může mu být ukládána pořádková pokuta, jiné předběžné opatření či může být
vzat do vazby (§ 88o TŘ). Neplněním stanovených povinností se obviněný v některých
případech může rovněž dopustit trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání
dle § 337 TZ. Lze shrnout, že „Smysl předběžných opatření je dvojí. Jednak jde o ochranu
poškozeného a dalších osob před opakovanou nebo sekundární viktimizací a jednak se novým
institutem rozšiřuje paleta prostředků, které se mohou nahradit vazbou v případech
tzv. předstižné vazby.“170 Významné uplatnění nalezla předběžná opatření zejména v případech
domácího násilí, kdy např. vykázání agresora ze společné domácnosti může být pro oběti v dané
chvíli tou největší pomocí, podobně jako udělení zákazu styku (včetně kupř. elektronické
či telefonické komunikace) v případech tzv. stalkingu.171
Pro efektivní ochranu poškozených jsou v neposlední řadě podstatná též ustanovení trestního
řádu a ZOTČ, která jim umožňují být relevantně informováni o skutečnostech týkajících se
daného trestného činu a s tím spojené situace, v níž se ocitli (k právu na informace
blíže viz podkapitolu 3.1.). Na druhou stranu jsou poškození, zejména v přípravném řízení,
chráněni proti poskytování informací o nich veřejnosti (srov. § 15 ZOTČ a § 8a a násl. TŘ).

169

JELÍNEK, J. Předběžná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie, 17.6.2013, dostupné online zde
http://www.bulletin-advokacie.cz/predbezna-opatreni-v-trestnim-rizeni (citováno v říjnu 2018).
170
JELÍNEK, J. Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu provedené zákonem o obětech
trestných činů. Kriminalistika č. 3/2013, s. 170.
171
Srov. též Komentář Šámala a kol., s. 1238-1245.
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Věnovat se všem výše popsaným institutům podrobně by vydalo na samostatnou práci.
K ochraně poškozeného lze přitom využívat i dalších prostředků, jako je například vyloučení
veřejnosti z hlavního líčení (§§ 200 a 201 TŘ), výslech svědka v nepřítomnosti obžalovaného
(§ 209 TŘ), používání videokonferenčního zařízení atd.172 Jak již bylo uvedeno, některým ze
zmíněných institutů se budu ještě věnovat v další části této práce. Na tomto místě bych proto
chtěla zmínit už jen poslední věc. Jsem ráda, že po období, kdy potřeby obětí stály spíše stranou
zájmu zákonodárců i veřejných činitelů, je dnes situace jiná. Poškozeným, jejich právům a péči
o ně, osvětovým programům i viktimologické prevenci se dnes věnuje čím dál více pozornosti.
Speciálně o viktimologické prevenci nicméně platí, že musí být přiměřená tak, aby nebyla
kontraproduktivní. „Pokud budou občané každodenně vystavováni znepokojivým zprávám
o hrozícím nebezpečí, může to vést až k posedlosti riziky všeho druhu a opevňovací mentalitě,
kdy (…) omezují na minimum své cesty do „nebezpečného světa“. Paradoxně přitom platí,
že čím méně se nás do něj vydá a čím omezenější se stanou mezilidské vztahy a přirozené
kontakty, tím nebezpečnější „svět venku“ skutečně bude.“173 Uvedené samozřejmě nic nemění
na tom, že prevence je vždy lepší, než napravovat vzniklé problémy, a zároveň je dobře, že když
už se dnes člověk stane obětí trestného činu, má se kam obrátit a jak nastalou situaci řešit.
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DURDÍK, T. Využití institutů posilujících ochranu poškozených při jednání u soudu. In JELÍNEK, J.;
GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha, Leges,
2012. S. 50 - 59.
173
JANEČKOVÁ, E. Právní aspekty sebeobrany. Praha, Wolters Kluwer, 2015. S. 18.
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3. Jednotlivá procesní práva poškozeného v trestním řízení
„Procesní práva poškozeného směřují k dosažení jeho morální satisfakce spočívající
v odsouzení pachatele nebo ke smírnému řešení sporu v rámci tzv. narovnání nebo dohody o vině
a trestu, anebo zejména k přisouzení nároku poškozeného v adhezním řízení.“174 Jak již bylo
zmíněno výše, důležitou, byť zdaleka ne dostačující, podmínkou pro hladké uplatňování těchto
práv je, aby byla důsledně dodržována poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení
spolu se šetrným a zdvořilým přístupem k poškozenému.175

3.1. Právo na informace
3.1.1

Informování poškozeného ze strany orgánů činných v trestním řízení

Poskytované informace
Aby mohl poškozený v trestním řízení vykonávat svá práva, musí být o něm řádně
informován. Trestní řád proto v mnoha případech orgánům činným v trestním řízení ukládá
povinnost vyrozumívat poškozeného o učiněných úkonech a rozhodnutích.176 Mnohé informace
jsou poškozenému sděleny při osobním jednání (např. v rámci poučovací povinnosti či při
vyhlášení usnesení), jinde je třeba doručení příslušné písemnosti. Vždy je však třeba dbát na to,
aby nebylo ohroženo objasnění skutečností důležitých pro trestní řízení, aby o zúčastněných
osobách nebyly zveřejněny údaje nesouvisející s řízením a aby nebyla porušena zásada
presumpce neviny; obzvláště jsou pak chráněny osobní údaje a soukromí mladistvých177
a samozřejmě též informace utajované dle zvláštního zákona.178 Níže je uveden výčet informací,
které dle trestního řádu mají být poškozenému v průběhu řízení poskytovány příslušnými orgány.
Považuji ovšem za nutné zdůraznit, že tento výčet není zdaleka úplný, a to s ohledem na
rozmanitost jednotlivých trestních řízení.179

174

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 277.
Blíže viz výše subkapitolu 2.4.2 Ochrana a péče (nejen) pro oběti trestných činů.
176
Poněkud zarážející může být v této souvislosti skutečnost, že ačkoliv zákon poškozenému přiznává postavení
samostatné procesní strany, nejsou mu vždy automaticky doručována všechna rozhodnutí ve věci (viz dále).
177
Srov. § 8a a násl. TŘ.
178
Srov. § 51b TŘ a § 58 zákona č. 412/2015 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů.
179
V další kapitole této práce bude například věnován prostor rozhodování věci při tzv. odklonech; stranou výčtu
zůstalo také zpravidla zdvojené postavení poškozeného - svědka či mnohá procesní rozhodnutí (např. o ustanovení
tlumočníka či znalce, zajištění věcí atd.).
175
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Již výše bylo zmíněno právo oznamovatele na vyrozumění o opatřeních učiněných
po podaném trestním oznámení (§ 158 odst. 2 TŘ), pokud o takové vyrozumění požádá. Podobně
může poškozený žádat o zaslání opisu usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 2 TŘ).180
Pokud je k vedení trestního stíhání nutný souhlas poškozeného, je poškozený ze strany orgánů
činných v trestním řízení samozřejmě kontaktován s dotazem, zda souhlas uděluje (srov. § 163a
odst. 2 TŘ). V případě, kdy trestní stíhání zahájeno nebylo a věc byla skončena již po
provedeném prověřování, se poškozenému doručuje toliko usnesení o odložení věci (§ 159a
odst. 6 TŘ), nikoliv už záznam o odevzdání věci jakožto přestupku (§ 159a odst. 1 a odst. 6 TŘ
a contrario) či záznam o dočasném odložení trestního stíhání (§ 159b a násl. TŘ).181
Usnesením o zahájení trestního stíhání je započata fáze vyšetřování, v níž policejní orgány
vyhledávají důkazy k objasnění případu - ohledáním věcí a místa činu, výslechy svědků,
vyžadováním odborných vyjádření atd. (srov. zejm. § 161, § 164 a § 158 TŘ). Zmocněnec
poškozeného je za splnění zákonných podmínek oprávněn být přítomen při všech relevantních
vyšetřovacích úkonech, o nichž tudíž musí být ze strany příslušných orgánů informován, ledaže
nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění zmocněnce zajistit (srov. § 51 odst. 2 a 3 TŘ).
Po skončeném vyšetřování, před podáním obžaloby, policejní orgán umožní poškozenému
v přiměřené době prostudovat spisy a učinit případné návrhy na doplnění vyšetřování; právo se
takto seznámit se spisem ovšem náleží jen těm poškozeným, kteří vznesli požadavek na náhradu
újmy (vydání bezdůvodného obohacení) a jejichž pobyt, popř. sídlo jsou známé (§ 166
odst. 1 TŘ). Naopak všem poškozeným svědčí právo účastnit se sjednávání dohody o vině
a trestu, a tudíž právo být vyrozuměn o době místu konání takového jednání, stejně jako
o konání veřejného zasedání o této dohodě (srov. § 175a odst. 2 a § 314q odst. 1 TŘ). Pokud
vyšetřování nevyústí ani v podání obžaloby, ani v jednání o dohodě o vině a trestu a přípravné
řízení je skončeno jinak, je poškozený informován o všech takových rozhodnutích
[např. usnesení o postoupení věci dle § 171 TŘ, o zastavení trestního stíhání dle § 172 TŘ,
přerušení trestního stíhání dle § 173 TŘ, resp. využití odklonů (viz kapitolu 4.)].
180

Proti současnému znění § 160 odst. 2 TŘ se ozývá kritika, když uvedené právo není nijak omezeno. Např. Jelínek
s Pelcem v této souvislosti navrhují, aby poškozenému nebyl opis usnesení o zahájení trestního stíhání zasílán před
výslechem poškozeného jakožto svědka, a to z důvodu možného snížení objektivity jeho výpovědi v návaznosti na
informace získané z daného usnesení (toto usnesení musí vždy obsahovat popis skutku, ze kterého je konkrétní
osoba obviněna, zákonné označení trestného činu, jež je v tomto skutku spatřován, a stejně tak i skutečnosti, které
odůvodňují závěr o důvodnosti trestního stíhání – srov. § 160 odst. 1 TŘ). [JELÍNEK, J.; PELC, V. Zákon o obětech
trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin advokacie, 11.12.2015 (dostupné také online zde
http://www.bulletin-advokacie.cz/zakon-o-obetech-trestnych-cinu-jeho-nedostatky-a-moznostireseni?browser=mobi; citováno v prosinci 2018].
181
Odevzdání věci se v této fázi řízení totiž činí tzv. opatřením, nikoliv usnesením (srov. Komentář Šámala a kol.,
s. 2035 a násl.), a není tudíž možné aplikovat na něj úpravu oznamování dle § 137 odst. 1 TŘ (natož pak dle
§ 130 TŘ, upravujícího doručování rozsudku).
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Jestliže výsledky vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného před soud, státní
zástupce podá obžalobu,182 přičemž o jejím podání vyrozumí mj. poškozeného, jehož pobyt či
sídlo jsou známy (srov. § 176 odst. 1 TŘ); opis obžaloby následně poškozenému zasílá soud
v rámci přípravy hlavního líčení, o jehož konání musí být každý poškozený vyrozuměn (§ 196
odst. 1, resp. § 198 odst. 2 TŘ). Ještě před hlavním líčením může proběhnout předběžné
projednání obžaloby (§ 185 a násl. TŘ), které vedle nařízení hlavního líčení může vést též k řadě
jiných rozhodnutí [mezi jinými k postoupení věci jinému orgánu, (podmíněnému) zastavení či
přerušení trestního stíhání, schválení narovnání ad. (srov. § 188 TŘ)], o nichž má být poškozený
rovněž informován (srov. § 137 odst. 1 TŘ183). Oproti tomu ne všechna rozhodnutí, jež může
soud učinit v hlavním líčení (srov. § 221 a násl. TŘ) jsou poškozenému zasílána - paradoxně je to
rozsudek, který se poškozenému nedoručuje ani v opise, a to v případě, kdy neuplatnil nárok na
náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení (srov. § 130 odst. 1 TŘ). I takový poškozený
má samozřejmě možnost si rozsudek vyslechnout, neboť rozsudek musí být vždy vyhlášen
veřejně (§ 128 odst. 1 TŘ a čl. 96 odst. 2 věta druhá Ústavy); pokud se však z nějakého důvodu
nechce či nemůže vyhlášení účastnit, o obsahu rozsudku ze strany soudu informován není.
K vysvětlení zmíněného nepoměru mezi obligatorním doručováním jiných dokumentů všem
poškozeným bez rozdílu [kupř. meritorních usnesení vydaných v přípravném řízení či opisu
obžaloby (viz výše)] a nezasláním opisu rozsudku vybraným poškozeným se mi jen těžko hledají
logické argumenty. Jakkoliv totiž poškozený, jež neuplatil nárok dle § 43 odst. 3 TŘ, nemá právo
podat proti rozsudku odvolání (viz dále), nic to nemění na tom, že se jej toto rozhodnutí týká
a jako takové by mu dle mého názoru mělo být vždy zasláno na vědomí.184 Ostatně každý
poškozený, jež má zároveň postavení oběti, má dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) ZOTČ právo na
poskytnutí pravomocného rozhodnutí, kterým se řízení končí (viz dále). Uvedený „mezikrok“,
kdy si někteří poškození musejí o zaslání rozsudku speciálně požádat, přičemž ne všichni budou
se žádostí úspěšní,185 se mi zdá dosti nešťastným řešením. Podobně jako rozsudek přitom není
182

Po skončení zkráceného přípravného řízení (§ 179a a násl. TŘ) státní zástupce nepodává obžalobu, ale tzv. návrh
na potrestání. Zkrácené přípravné řízení dále může skončit odložením či odevzdáním věci, podmíněným odložením
či vrácením policejnímu orgánu, přičemž o všech relevantních rozhodnutích (tj. nikoli opatřeních) je třeba
informovat poškozeného, pokud je znám (srov. § 179c odst. 4 TŘ).
183
Dle § 137 odst. 1 TŘ je usnesení třeba oznámit osobě, které se přímo dotýká, jakož i osobě, která k němu dala
svým návrhem podnět; usnesení soudu se oznámí též státnímu zástupci. Oznámení se děje buď vyhlášením usnesení
v přítomnosti toho, jemuž je třeba usnesení oznámit, anebo doručením opisu usnesení.
184
Případné námitky proti nákladům na takové zasílání rozsudků lze dle mého názoru snadno odmítnout, neboť
pokud by v řízení bylo velké množství poškozených, bylo by rozhodnutí zasláno toliko jejich společnému
zmocněnci, a to s největší pravděpodobností do datové schránky. Pokud by naopak poškozených bylo v daném
řízení jen pár, zaslání několika opisů rozsudku navíc by řízení nijak významně neprodražilo.
185
O zaslání rozsudku si mohou úspěšně zažádat pouze poškození, kteří sice neuplatnili nárok dle § 43 odst. 3 TŘ,
ale mají postavení oběti, a tudíž mají právo na zaslání rozhodnutí dle § 11 odst. 1 písm. a) ZOTČ. Všichni poškození
zároveň mohou nahlížet do spisu, přičemž toto právo vydáním rozsudku nekončí (srov. § 43 odst. 3 a § 65 TŘ).
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poškozenému, jež neuplatnil nárok na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení, zasílán
ani trestní příkaz (srov. § 314f odst. 2 TŘ a contrario). V tomto případě je nezasílání rozhodnutí
všem známým poškozeným jednoznačně možné označit za legislativní nedostatek, neboť
v krajním případě se takto může stát, že se poškozený díky tomu ani nedozví o skončení věci.186
Mimo hlavní líčení soud rozhoduje187 v neveřejném či veřejném zasedání, přičemž v obou
případech musí být o vydaném rozhodnutí poškozený informován (srov. § 137 odst. 1 TŘ);
poškozený zároveň zpravidla musí být srozuměn s termínem konání veřejného zasedání
(srov. zejm. § 233, § 263, § 265r, § 275 či § 331 ve spojení s § 228 odst. 4 TŘ).
Právem na informace se zabývá rovněž zákon o obětech TČ, a to v ustanoveních §§ 7-13,
jež ukládají povinnosti nejen policejním orgánům a státním zástupcům, ale též zdravotnickým
zařízením, subjektům zapsaným v registru poskytovatelů ad. Veškeré informace musí být obětem
srozumitelně vysvětleny (na žádost i opakovaně) a ve velké většině rovněž poskytnuty písemně.
Informace poskytované obětem povinně i bez žádosti (srov. § 8 a § 10 ZOTČ) jim mají pomoci
zorientovat se v trestním řízení a jejich procesních právech a dále mají oběti upozornit
na možnosti, kde a jak lze žádat o pomoc, ochranu a podporu.188 Na výslovnou žádost oběti pak
příslušné orgány poskytnou informaci o nezahájení trestního řízení či pravomocné konečné
rozhodnutí ve věci, resp. informaci o stavu řízení (ledaže by její poskytnutí ohrozilo průběh
řízení); policie dále oběti na jejich žádost informuje o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se
řízení vede, obviněna, včetně jeho právní kvalifikace, o době a místě konání veřejného
projednání věci v řízení před soudem.189
Samostatnou, velmi důležitou kategorii poskytovaných informací konečně činí právo obětí
a ohrožených svědků na poskytnutí informací v souvislosti s pobytem obviněného nebo
odsouzeného na svobodě (srov. § 11 odst. 3 a 6 ZOTČ, resp. § 103a TŘ). Obětem trestného činu
a svědkům, kterým hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného na svobodě, jsou
na základě jejich žádosti poskytovány190 informace o propuštění (či uprchnutí) obviněného
z vazby, výkonu trestu odnětí svobody, ústavního ochranného léčení nebo zabezpečovací
detence, stejně jako o přerušení výkonu trestu odnětí svobody, o změně zabezpečovací detence
186

I u trestního příkazu přitom platí, že poškozený, jež má zároveň postavení oběti, má právo žádat poskytnutí
takového rozhodnutí, pokud již nabylo právní moci – srov. § 11 odst. 1 písm. a) ZOTČ.
187
Např. o opravných prostředcích, o ochranných opatřeních, o vazebních věcech, zahlazení odsouzení atd.
188
K tomuto tématu srov. výše subkapitolu 2.4.2.
189
Srov. § 11 ZOTČ a informace zveřejněné na webu Policie ČR (http://www.policie.cz/clanek/pravo-obetitrestneho-cinu-na-informace.aspx; citováno v říjnu 2018).
190
Forma takového vyrozumění není nijak stanovena, měla by nicméně odpovídat závažnosti situace a tomu, že
dotčené osoby mají být informovány bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od oznamované skutečnosti (srov. § 11
odst. 4 ZOTČ a § 103a odst. 3 TŘ).
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na ochranné léčení, změně ústavního ochranného léčení na ambulantní či předání obviněného
do jiného státu v rámci mezinárodní justiční spolupráce. Je-li důvodná obava, že dotyčné osobě
hrozí v souvislosti s pobytem obviněného na svobodě nebezpečí, jsou uvedené informace
poskytovány i bez podané žádosti, přičemž jsou zároveň přijímána potřebná opatření k zajištění
bezpečnosti těchto osob (srov. § 103a odst. 2 TŘ a § 11 odst. 6 ZOTČ).
Popsaná právní úprava je vůči obětem i poškozeným dosti štědrá, ovšem stěžejní vždy zůstává
otázka, jaká je skutečná situace v praxi. Ta se odvíjí od toho, jak vstřícní, empatičtí,
a v neposlední řadě i informovaní jsou konkrétní pracovníci přicházející do styku s oběťmi.
Např. Kalibová a Houžvová v rámci shrnutí svých praktických zkušeností s aplikací práv obětí
uvádějí, že „zaznamenaly značný odpor vůči intenzitě a extenzitě informační povinnosti.
Ta je zpravidla realizována tak, že policejní orgán předá oběti podrobné poučení v rozsahu
až 10 stran právního textu, jenž obsahuje informaci o právech oběti a poškozeného. Oběť je
nucena se bez ohledu na svůj stav s textem seznámit a učinit několik zásadních rozhodnutí
o svých právech. Celý proces je extrémně zdlouhavý, únavný a frustrující pro obě zúčastněné
strany, policejní orgán a oběť. (…) Rozsah a podrobnost informací se přitom může lišit
v závislosti na konkrétních potřebách a specificích oběti a na druhu či povaze trestného činu.
Není tedy nutné, aby oběti byly informovány formalistickým, zdlouhavým a stresujícím
způsobem, tak jak se tomu děje dnes. (…) Obětem se musí dostat takové informace, které
potřebují v době, kdy je potřebují, a takovým způsobem, který neprohlubuje jejich viktimizaci.“
191,192,193

191

KALIBOVÁ, K; HOUŽVOVÁ, M. První praktické zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestných činů.
Právní rozhledy č. 1/2015, s. 9 a násl.
192
Srov. například vzorové poučení poškozeného a vzorové poučení oběti dostupné na webu Policie ČR
(http://www.policie.cz/soubor/pouceni-poskozeneho-pdf.aspx, resp. http://www.policie.cz/soubor/pouceni-obeti-ojejich-pravech-pdf.aspx; citováno v říjnu 2018).
193
Přílišný rozsah poučovací povinnosti policejních orgánů, a to zejména ve spojení se skutečností, že se toto
kvantum informací musí předat oběti i bez její žádosti hned při prvním kontaktu s ní (tedy nezřídka ve zcela
nehodnou chvíli, krátce po útoku), kritizují např. také Jelínek s Pelcem (srov. JELÍNEK, J.; PELC, V.
Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin advokacie, 11.12.2015 (dostupné také
online
zde
http://www.bulletin-advokacie.cz/zakon-o-obetech-trestnych-cinu-jeho-nedostatky-a-moznostireseni?browser=mobi; citováno v prosinci 2018).
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Obecná úprava doručování písemností poškozenému
Jak vyplývá ze shora uvedeného, velká část informací je poškozenému sdělována písemně.
Veškeré listiny určené poškozenému se mu doručují na adresu, kterou pro tyto účely uvedl194
(tato adresa tedy nemusí být místem jeho bydliště, trvalého pobytu, ani pracoviště).
Pokud přitom poškozený v trestním řízení nevystupuje osobně, ale prostřednictvím zmocněnce,
zasílají se písemnosti pouze tomuto zmocněnci, ledaže má poškozený něco osobně vykonat
(srov. §45a TŘ). Oproti tomu v případě omezené procesní subjektivity poškozeného195
se písemnosti někdy doručují jen zákonnému zástupci či opatrovníku poškozeného, jindy
i samotnému poškozenému (srov. např. § 130 odst. 3 či § 137 odst. 2 TŘ vs. § 50b odst. 4 OSŘ
ve spojení s § 63 odst. 1 TŘ).
Způsobu doručování se věnují ustanovení § 62 a násl. trestního řádu. Na čelní příčky je
postaveno osobní doručování při samotném úkonu trestního řízení a doručování do datové
schránky, teprve poté následuje doručování tzv. doručovateli orgánů činných v trestním řízení,
justiční stráží, prostřednictvím poštovních služeb, popř. prostřednictvím obce či policejního
orgánu; v některých zákonem stanovených případech dále připadá v úvahu doručování skrze
Vězeňskou službu či Ministerstvo spravedlnosti. Rozlišení, které písemnosti je třeba zasílat do
vlastních rukou, kde se ukládají, a podmínky tzv. fikce doručení při odepření přijetí písemnosti
nalezneme v ustanoveních §§ 64 a 64a TŘ. V ostatním co do bližší úpravy trestní řád odkazuje
skrze ust. § 63 odst. 1 TŘ na občanskoprávní předpisy, tj. § 45 a násl. OSŘ.

194

Za adresu pro doručování nelze automaticky brát adresu uvedenou poškozeným v některém jeho podání, nýbrž
jen tu, která je poškozeným výslovně označena jako místo, kam si přeje doručovat písemnosti (srov. Komentář
Šámala a kol., s. 549).
195
K procesní subjektivitě a zastoupení poškozeného viz výše subkapitolu 2.2.
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3.1.2 Nahlížení do spisů
Vedle přímého sdělení ze strany orgánů činných v trestním řízení může poškozený čerpat
informace o řízení rovněž prostřednictvím nahlédnutí do příslušného spisu. Právo nahlížet do
spisu, pořizovat si z něj na vlastní náklady kopie, činit si výpisky a poznámky poškozenému
dává ust. § 65 odst. 1 TŘ, přičemž toto právo je chápáno jako součást práva na účinné vedení
vyšetřování, jež má být v dostatečné míře podrobeno kontrole veřejnosti.196,197
Z možnosti nahlížet do spisu jsou vyňaty protokoly o hlasování a osobní údaje utajovaných
svědků (§ 65 odst. 1 TŘ); stejně tak jsou příslušné orgány povinny učinit opatření nutná
k zachování tajnosti utajovaných informací a údajů, na něž se vztahuje státem uložená či uznaná
povinnost mlčenlivosti (§ 65 odst. 5 TŘ).
V přípravném řízení může být právo nahlédnout do spisu poškozenému odepřeno, byť jen ze
závažných důvodů (§ 65 odst. 2 TŘ). Odepřít nelze pouze nahlédnutí198 do protokolu, jehož byla
daná osoba přítomna [§ 65 odst. 3 TŘ; tato výjimka je zcela logická - už proto, že každá osoba
musí protokol o úkonu, který se jí týká, podepsat (srov. § 56 odst. 1 TŘ)]. Dle poslední věty § 65
odst. 2 TŘ dále nelze odepřít nahlédnutí do spisu obviněnému a obhájci, jakmile byli upozorněni
na možnost prostudovat spisy, a při sjednávání dohody o vině a trestu. Jakkoliv uvedená věta
explicitně hovoří toliko o obviněném a jeho obhájci, mám za to, že tato úprava by se měla
vztáhnout i na poškozené, kteří podali návrh dle § 43 odst. 3 TŘ, a to s ohledem na současné
znění ust. § 166 odst. 1 TŘ, které rovněž těmto poškozeným výslovně dává možnost po
skončeném vyšetřování prostudovat spisy (a učinit návrhy na doplnění vyšetřování).199
V každém případě je odepření nahlédnutí do spisu vždy nutné náležitě odůvodnit,200 aby byl
tento postup řádně přezkoumatelný - závažnost důvodů takového odepření ze strany policejního
orgánu na žádost dotčené osoby urychleně přezkoumává státní zástupce (§ 65 odst. 2 věta
druhá TŘ). Co lze přitom označit za dostatečné důvody k odepření přístupu ke spisu lze zjistit
196

Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 2.3.2015,
resp. Výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 2/2015 (dostupné též online ze
http://www.nsz.cz/images/stories/PDF/Stanoviska_Proces/2015/1_SL_716-2015.pdf; citováno v říjnu 2018).
197
Poškozený má právo nahlížet rovněž do přestupkového spisu, a to dokonce v de facto širším rozsahu než u spisu
trestního. Rozdíl v (ne)možnosti odepření přístupu ke spisu je odůvodněn skutečností, že pouze v trestním řízení lze
připustit informační náskok příslušných orgánů - zvýšená ochrana informací obsažených v trestním spise je mnohdy
vedena snahou neodhalovat předčasně strategii vyšetřování; v přestupkovém řízení možnost takto odepřít nahlédnutí
do spisu není (srov. § 68, § 70 a § 71 přestupkového zákona, § 38 a § 17 odst. 3 správního řádu vs. § 65 odst. 2 TŘ).
198
Pořízení kopie tohoto záznamu ovšem odepřít lze. To je zcela na místě už z toho důvodu, že k jedné věci většinou
vypovídá více osob, které by tak prostřednictvím kopie záznamu mohly mít např. možnost uměle se sjednotit ve
výpovědích.
199
Co do seznámení se spisem při sjednávání dohody o vině a trestu je dle Komentáře Šámala a kol. situace obdobná
jako v případě § 166 TŘ, a tudíž dle mého názoru rovněž (byť analogicky) použitelná i na poškozené.
200
Srov. výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 2/2015.
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mj. z judikatury Ústavního soudu, který např. ve svém nálezu sp.zn. I. ÚS 1565/14 ze dne
2.3.2015 uvedl, že: „Právo přístupu poškozeného do spisu (…) není automatické a může být
odepřeno v úvodních fázích šetření, pokud spis obsahuje citlivé informace, které by mohly
poškodit třetí osoby nebo ohrozit vyšetřování. Povinnost přístupu k dokumentům však poté musí
být splněna v dalších fázích řízení.“ Dále z usnesení sp.zn. III. ÚS 239/04 ze dne 17.6.2004 lze
vyčíst, že „(…) zákonem předpokládaná možnost omezení práva nahlížet do spisů vyplývá
ze skutečnosti, že v počátcích vyšetřování nelze často zabezpečit ochranu důkazních pramenů
před jejich poškozením a zničením nebo před jinými aktivitami sledujícími cíl mařit vyšetřování.
Ohroženy mohou být i jiné společenské a individuální zájmy, např. bezpečnost svědků, citlivé
osobní údaje nezúčastněných osob, skutečnosti podléhající utajení, přičemž časová tíseň
neumožňuje zajistit ochranu těchto legitimních zájmů jiným způsobem.“201 Na druhou stranu
jako dostatečný důvod pro odepření nahlédnutí do spisu nelze automaticky připustit skutečnost,
kdy by poškozený chtěl nahlédnutí do trestního spisu využít pouze pro účely případného
uplatňování nároků podle civilního práva.202 Lze shrnout, že odepření práva nahlédnout do spisu
lze připustit jen ze závažných důvodů a jen v nezbytném rozsahu po nebytně nutnou dobu.203
I samotné ustanovení § 65 odst. 2 TŘ je ostatně omezeno čistě na přípravné řízení, a v řízení
před soudem tedy odepření nahlédnutí do spisu nemá místo.

201

K nahlížení do spisu poškozeným, resp. odepřením této možnosti, srov. též nález Ústavního soudu sp. zn.
I. ÚS 1587/07, ze dne 9.6.2008.
202
Srov. výše zmíněný nález ÚS sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 2.3.2015.
203
KANDALEC, P. Právo obviněného na nahlížení do spisu – časový a věcný rozsah. Bulletin advokacie,
30.3.2018, dostupné online zde http://www.bulletin-advokacie.cz/pravo-obvineneho-na-nahlizeni-do-spisu-casovya-vecny-rozsah?browser=mobi (citováno v říjnu 2018).
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3.2. Právo na aktivní účast v řízení
Jak už bylo mnohokrát zmíněno, trestní řád poškozenému přiděluje poměrně široká procesní
práva, jež mu umožňují aktivní účast v řízení. Tato práva samozřejmě může vykonávat pouze za
předpokladu, že je orgány činnými v trestním řízení jako poškozený správně identifikován, resp.
že mu toto postavení není odepřeno.204 Jakožto samostatná procesní strana bývá potom logicky
řazen po boku obžaloby, byť v jednotlivostech se jejich názory či zájmy mohou dosti rozcházet
(např. v otázce spoluzavinění, ohledně výše způsobené škody, rozsahu dokazování atd.).205
Při aplikaci práv poškozeného, stejně jako v průběhu celého řízení, je třeba dodržovat
základní zásady trestního řízení a hledět jeho účelu.206 Z tohoto pohledu jsou přitom práva
poškozeného judikaturou207 nejčastěji označována za určité beneficium legis, které nesmí být
základnímu účelu trestního řízení na překážku, ale musí se s ním sladit. Na druhou stranu je třeba
uvést, že tak jako se v posledních letech rozšířila práva poškozeného, tak se postupně mění
i náhled soudní praxe na jeho postavení a roli v řízení. Kupř. Ústavní soud tak ve svém nálezu
sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8.8.2017 uvádí, že „V posledních letech (…) začal ve své judikatuře
významně akcentovat zejména právo poškozených na účinné vyšetřování v případě podezření
z trestných činů, představujících svou povahou zásah do práv chráněných čl. 2, 3 a 4 Úmluvy
(…) Ačkoliv obecně vzato jak Ústavní soud, tak ESLP vykládají právo na účinné vyšetřování jako
garanci řádného procesu, nikoliv garanci výsledku, ESLP již v několika rozhodnutích dospěl
k závěru, že je-li porušení některého ze základních lidských práv (…) v rámci následného
vyšetřování zjištěno, musí být takové porušení rovněž i náležitě potrestáno, a to tak, aby bylo
dosaženo dostatečně odrazujícího efektu (…) Tím se obsah práva na účinné vyšetřování posouvá
dokonce velmi blízko k právu na určitý způsob potrestání pachatele. (…) procesní postavení
poškozeného v trestním řízení není nadále redukovatelné toliko na zpravidla významný pramen
důkazu a na subjekt, jemuž má v trestním řízení být usnadněno vyrovnání jeho majetkoprávních
nároků vzniklých v přímé souvislosti se spácháním trestného činu vůči pachateli. Poškozený
v trestním řízení realizuje, respektive realizovat může, i některá svá základní práva a svobody
(…) na postavení poškozeného v trestním řízení nelze nadále nazírat jakožto na doplňkové,
204

K této otázce srov. výše subkapitolu 1.1.
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3.vydání. Praha, Leges, 2013, s. 277.
206
Podle § 1 odst. 1 TŘ je účelem trestního řízení, „aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle
zákona spravedlivě potrestáni; řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování
trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného
plnění povinností ke státu a společnosti.“
207
Srov. např. usnesení Ústavního soudu sp.zn. II. ÚS 1177/16 ze dne 12.7.2016, nález Ústavního soudu sp.zn.
I. ÚS 1587/07 ze dne 9.6.2008, usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 587/04 ze dne 9.11.2004.
205
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bez něhož by se poškozený stejně ochrany všech svých právem uznaných zájmů domohl (typicky
uplatněním adhezního nároku v řízení ve věcech občanskoprávních), a v němž by tedy bylo
možno vždy uzavřít, že mu v trestním řízení žádná ochrana základních práv či svobod nepřísluší
pro předčasnost.“ Zmiňovaný posun v nazírání na poškozeného a jeho práva je zřetelný mj. i ze
skutečnosti, že mezi základní zásady trestního řízení byla v posledních letech explicitně zahrnuta
i zásada zajištění práv poškozeného [nejprve byla výslovně zmíněna v § 3 odst. 7 zákona
o soudnictví ve věcech mládeže, od 1.8.2013 je zakotvena i v trestním řádu (§ 2 odst. 15 TŘ);
ve výčtu základních zásad je uvedena i v textu připravovaného nového trestního řádu208
(srov. §a8 připravovaného kodexu)]. Nový trestní řád dokonce mezi hlavní zásady řízení
zahrnuje i rovnost stran (srov. §a16 chystaného předpisu); tu je ovšem zejména ve vztahu
poškozeného a obviněného brát poněkud s rezervou.209
Níže jsou uvedena jednotlivá práva poškozeného směřující k jeho aktivní účasti na řízení,
která jsem pro větší přehlednost rozdělila do dvou skupin. Jedná se zaprvé o množinu práv
umožňující poškozenému být přítomen u daných jednání, resp. úkonů; a za druhé o neméně
důležitou skupinu práv umožňujících poškozenému vyjádřit svůj postoj k věci obecně
i k jednotlivým krokům subjektů trestního řízení (právo být slyšen). Práva vyjmenovaná v rámci
jednotlivých skupin jsem se zároveň snažila seřadit co nejvíce chronologicky. Opravné
prostředky, které může poškozený v rámci trestního řízení využít, jsou pak vyčleněny
do samostatné subkapitoly (3.3.).

208

Text pracovní skupiny je dostupný veřejnosti na stránkách https://tpp.justice.cz/; citováno v říjnu 2018.
K rovnosti stran se nedávno vyjádřil Ústavní soud ve výše zmíněném nálezu sp.zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8.8.2017,
a to následovně: „Obviněný a poškozený nejsou v trestním řízení subjekty se srovnatelným procesním postavením ve
smyslu čl. 3 odst. 1 Listiny a čl. 37 odst. 3 Listiny, a tedy rozdílnost úpravy jejich procesního postavení v míře,
v jaké vyjadřuje rozdílnost právem uznaných zájmů těchto dvou kategorií procesních subjektů ve vztahu k dosažení
účelu (resp. účelů) trestního řízení, neporušuje zásadu rovnosti.“
209
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Právo být přítomen
V první fázi je trestní řízení neveřejné, nicméně některých úkonů činěných v rámci
přípravného řízení se poškozený může a někdy dokonce musí zúčastnit. Úkolem přípravného
řízení je totiž „zjistit, zda je podezření z trestného činu proti určité osobě natolik odůvodněné, že
je možno podat obžalobu k soudu. V tomto stadiu je třeba zjistit a obstarat důkazy svědčící o vině
obviněného, stejně jako další důkazy, které vinu vyvracejí.“210 Je proto nasnadě, že už v rámci
přípravného řízení obvykle poškozený vystupuje i v roli svědka. Jako svědek přitom poškozený
v zásadě může být nucen ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení – např. co do podání
vysvětlení, resp. absolvování výslechu, případné konfrontace či rekognice [srov. § 97 a násl. TŘ;
naopak u některých jiných prostředků dokazování je účast poškozeného fakultativní a jeho
donucení k účasti je vyloučeno (srov. § 104c a násl. TŘ upravující vyšetřovací pokus,
rekonstrukci a prověrku na místě); k právům a povinnostem poškozeného jakožto svědka viz též
dále]. Spolu s poškozeným může být všem příslušným úkonům přítomen i jeho důvěrník či
zmocněnec.211 Prostřednictvím zmocněnce ostatně poškozený může být přítomen při všech
vyšetřovacích úkonech činěných od zahájení trestního stíhání, jimiž se mají objasnit skutečnosti
důležité pro uplatnění práv poškozeného, a jejichž výsledek může být použit jako důkaz v řízení
před soudem (§ 51 odst. 2 TŘ).212
Co se týče řízení před soudem, poškozený má dle ust. § 43 odst. 1 TŘ právo účastnit se
hlavního líčení a rovněž veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody
o vině a trestu. Dle § 228 odst. 4 TŘ má dále poškozený, kterému byl alespoň z části přiznán
nárok na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení, právo požádat o vyrozumění
o konání veřejného zasedání o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pachatele
odsouzeného za zločin (§ 331 odst. 1 TŘ). Při předvolávání k hlavnímu líčení (vyrozumívání
o jeho konání) je třeba ponechat poškozenému zpravidla alespoň třídenní lhůtu na přípravu
(§ 198 odst. 1 TŘ); podobně je tomu u veřejného zasedání (§ 233 odst. 2 TŘ).
Reálnou možnost účasti poškozeného při příslušných úkonech či jednáních může do značné
míry ovlivnit mimo jiné i to, kde se tyto úkony odehrávají. Místo, kde se poškozený zdržuje
(jeho bydliště, pracoviště apod.) je přitom pro určení příslušnosti orgánů činných v trestním
210

Informace o průběhu trestního řízení zveřejněné na portálu Nejvyššího státního zastupitelství
(http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/53; citováno v listopadu 2018).
211
K pojmu a právům důvěrníka srov. výše subkapitolu 2.4.2 ; k pojmu a právům zmocněnce poškozeného
i případné bezplatné právní pomoci srov. zejm. příslušnou pasáž podkapitoly 2.2.2.
212
(Nejen) v tomto směru má obviněný oproti poškozenému širší práva – srov. např. § 165 odst. 1 TŘ, který účast
při vyšetřovacích úkonech přiznává jak obhájci obviněného, tak i samotnému obviněnému.
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řízení v podstatě irelevantní – význam má, pouze pokud je totožné s místem činu.
Místní příslušnost policejních orgánů213 a podobně i státních zastupitelství214 a soudů215,
je totiž stanovena v zásadě podle místa spáchání trestného činu (tam lze totiž „zpravidla
nejsnáze, nejrychleji a s nejmenšími náklady zjistit všechny okolnosti případu a zpravidla tu též
bývá výchovný účinek provedeného trestního řízení na veřejnost velmi působivý a žádoucí“ 216).
Pokud je místo činu neznámé (či je v cizině), stanoví se příslušnost podle místa, kde bydlí,
pracuje nebo se zdržuje obviněný,217 popř. podle obvodu, kde trestný čin vyšel najevo. V řízení
ve věcech mladistvých je pak pro určení příslušnosti zákonem upřednostňováno místo bydliště
mladistvého obviněného.218 Otázka správného posouzení místní příslušnosti může být
v některých případech dosti složitá, což dokazuje poměrně bohatá judikatura. V každém případě
stávající úprava pro poškozeného znamená, že trestní řízení, jehož je stranou, může nezřídka
probíhat na druhém konci republiky, přičemž jen v některých případech lze provedení úkonu
přesunout blíže k poškozenému prostřednictvím dožádání (blíže viz § 53 a § 54 TŘ). Je proto jen
dobře, že zákon umožňuje, aby soud odsouzenému pachateli uložil nahradit poškozenému
náklady související s jeho účastí v trestním řízení, tedy mj. právě cestovné, nocležné, ztrátu na
výdělku atd.219 Některé náklady poškozenému rovněž mohou být nahrazeny i v rámci
tzv. svědečného (viz dále).

213

Srov. hlavu II. (čl. 11 a násl.) závazného pokynu policejního prezidenta č. 30/2009 ze dne 21. dubna 2009,
o plnění úkolů v trestním řízení; závazný pokyn dostupný online např. zde https://www.pecina.cz/files/pokyn2.pdf
(citováno v listopadu 2018).
214
Příslušnost státních zastupitelství upravuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu
státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných
právními čekateli, v pl.zn., a to v ust. § 12 a násl.
215
Srov. § 18, § 26 a §146a trestního řádu.
216
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 213, 214.
217
Toto hledisko lze s ohledem na použitý termín „obviněného“ použít pouze až po zahájení trestního stíhání.
Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 4051/16 ze dne 31.1.2017.
218
K místní příslušnosti pro řízení v trestních věcech mladistvých srov. § 37 a násl. ZSVM.
219
K rozsahu a podmínkám uložení této náhrady srov. podkapitolu 5.5.
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Právo být slyšen
Trestní řízení je vedeno v českém jazyce, v češtině jsou tak vyhotovována i rozhodnutí
(§ 2 odst. 14 věta první TŘ). Každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, je nicméně oprávněn
používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o kterém
sdělí, že ho ovládá (§ 2 odst. 14 věta druhá TŘ). V návaznosti na uvedené upravuje trestní řád
situace, kdy je nutné přibrat do řízení tlumočníka. Bohužel pro poškozené, „§ 28 TŘ, který
stanoví konkrétně, kdy je třeba tlumočníka přibrat, se však o poškozeném nezmiňuje vůbec.
Lze tedy dovodit, že tlumočník bude ustanoven poškozenému pouze tehdy, jestliže bude třeba
přetlumočit jeho svědeckou výpověď. Oproti tomu obviněný má právo mimo tlumočení
i na písemný překlad rozhodnutí vyjmenovaných v § 28 odst. 2. Poškozený, který neovládá dobře
český jazyk, je tak oproti obviněnému ve značné nevýhodě (…).“220 Stávající úprava
ustanovování tlumočníka je z tohoto důvodu nezřídka kritizována a i dle mého názoru
neodpovídá nynějšímu nahlížení na poškozené, resp. oběti (viz výše) a je spíše reliktem z dob
přijetí trestního řádu. Poškozený by dle mého názoru měl mít přinejmenším právo na poskytnutí
překladu písemností uvedených v § 28 odst. 2 a 4 TŘ, když už ne na služby tlumočníka po celé
řízení (srov. § 28 odst. 1 TŘ). V úvahu by dále mohlo připadat také explicitní rozšíření práva
na tlumočníka pro všechny subjekty trestního řízení, byť by to bylo na vlastní náklady.221
Ostatně o tom, že právo na tlumočníka mají všichni, kdo prohlásí, že neovládají jednací jazyk,
hovoří už Listina základních práv a svobod (srov. čl. 37 odst. 4 LZPS). Je třeba dodat, že
v souvislosti s možnou jazykovou bariérou zavádí zvláštní práva rovněž zákon o obětech
trestných činů, a to konkrétně právo oběti na poučení a poskytnutí dalších vymezených informací
v jazyce, který ovládá, popř. úředním jazyce státu, jehož je občanem (srov. § 12 odst. 1 ZOTČ) –
oběti tak má být poskytnut mj. i překlad pravomocného rozhodnutí, kterým se trestní řízení končí
[§ 11 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 12 odst. 1 a 2 ZOTČ]. Na výslovnou odůvodněnou žádost
má být dále oběti, která prohlásí, že neovládá český jazyk, poskytnut i překlad jiných - v daném
ustanovení výslovně nevyjmenovaných - písemností, které ovšem oběť označí za podstatné, a to
v rozsahu potřebném pro řádné uplatnění jejích práv v trestním řízení a pro zaručení
spravedlivého procesu (§ 12 odst. 3 ZOTČ, čl. 7 odst. 3 Směrnice o minimálních pravidlech).
220

Dokument Ligy lidských práv Procesní práva poškozeného a role státního zástupce (Právní analýza a návrhy
systémových změn), zpracovaný v rámci projektu Posílení ochrany lidských práv obětí trestných činů; s. 17
(dostupný online zde http://llp.cz/wp-content/uploads/Procesni_prava_poskozeneho_a_role_statniho_zastupce.pdf;
citováno v listopadu 2018).
221
Takováto úprava je v současné době použita v přestupkových řízeních, kde má každá osoba, která prohlásí, že
neovládá jednací jazyk (tj. češtinu), právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků, kterého si obstará na své
náklady. (Srov. § 16 odst. 3 správního řádu, jež se v přestupkových řízeních subsidiárně uplatňuje.)
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Jak bude otázka tlumočení vyřešena v připravovaném novém trestním řádu, zatím není jasné,
když takováto jeho pasáž ještě není zveřejněna (možná ani vypracována).222
Hned z kraje trestního řízení, stejně jako kdykoliv v průběhu řízení, může poškozený
namítat podjatost223 policejního orgánu (osoby v něm služebně činné), státního zástupce,
soudce nebo přísedícího (§ 30 a násl. TŘ). Případnou námitku podjatosti je třeba vznést zavčas –
tedy ne např. až v rámci případného odvolání. Pokud se tedy poškozený kupř. domnívá, že jsou
podjatí příslušní policisté, měl by ideálně už své trestní oznámení adresovat státnímu zástupci
a policejnímu orgánu jej zaslat pouze na vědomí, a to právě spolu s námitkou podjatosti.
Podobně, pokud se poškozený domnívá, že je ve věci podjatý soudce či státní zástupce, není na
místě takovou námitku oddalovat, protože jinak by mohla být zamítnuta jako opožděná.224
O námitce podjatosti rozhoduje sám orgán, kterého se má (tvrzená) podjatost týkat
(srov. § 31 TŘ a příslušná ustanovení zákona o Probační a mediační službě a zákona o vyšších
soudních úřednících225 ve spojení s § 31a TŘ), přičemž proti tomuto rozhodnutí zákon připouští
stížnost. Ta z logických důvodů nemá odkladný účinek (§ 31 odst. 2 ve spojení s § 141
odst. 4 TŘ). Žádné úkony, které byly učiněny vyloučenými osobami, ovšem nemohou být
podkladem pro rozhodnutí v trestním řízení (§ 30 odst. 1 TŘ).
Poškozený má dále právo (ne)udělit souhlas k mediaci dle § 2 odst. 2 zákona o PMS,
stejně jako

(ne)udělit

souhlas

se

schválením

narovnání

aj.

Otázkám

souvisejícím

s alternativními způsoby trestního řízení je věnována samostatná kapitola této práce.
Jedním z nejpodstatnějších práv poškozeného v trestním řízení je právo navrhnout, aby soud
v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu
nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat
bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal (§ 43 odst. 3 TŘ).
Uplatňování těchto nároků, vč. jejich zajišťování (§ 47 a násl. TŘ), je rovněž věnována
samostatná kapitola této práce (viz dále kapitolu 5.).

222

Srov. text pracovní skupiny je dostupný veřejnosti na stránkách https://tpp.justice.cz/; citováno v listopadu 2018.
Důvod pro vyloučení osoby z vykonávání úkonů v trestním řízení (tzn. podjatost dané osoby) je dle ust. § 30
odst. 1 TŘ třeba spatřovat v situaci, kdy „lze mít pochybnosti, že pro poměr k projednávané věci nebo k osobám,
jichž se úkon přímo dotýká, k jejich obhájcům, zákonným zástupcům, opatrovníkům a zmocněncům, nebo pro poměr
k jinému orgánu činnému v trestním řízení nemůže [daná osoba] nestranně rozhodovat.“
224
Srov. např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3093/11 ze dne 22.3.2012 či sp. zn. II. ÚS 667/04 ze dne
19.10.2005.
225
Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně
souvisejících zákonů, v pl.zn.
223
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Trestní řád do čela vyjmenovaných práv poškozeného dále staví právo navrhnout doplnění
dokazování226 (srov. § 43 odst. 1 věta první TŘ). Za důkaz v trestním řízení přitom může sloužit
vše, co může přispět k objasnění věci - zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké
posudky, věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran, tedy i poškozený
(§ 12 odst. 6 TŘ), může důkaz vyhledat, předložit nebo jeho provedení navrhnout a skutečnost,
že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v trestním řízení, není důvodem k jeho
odmítnutí (§ 89 odst. 2 TŘ). Jelikož dokazování se provádí v průběhu celého trestního řízení,
i právo poškozeného navrhnout jeho doplnění se může projevit jak v přípravném řízení,227
tak v řízení před soudem (viz např. § 215 odst. 4, § 235 odst. 2, § 263 odst. 5-7 TŘ). Konkrétním
projevem tohoto práva je například možnost poškozeného navrhnout přibrání znalce, resp. právo
daný znalecký posudek sám obstarat - ustanovení § 110a TŘ stanoví, že jestliže znalecký
posudek předložený stranou má všechny zákonem požadované náležitosti, vč. znalecké doložky,
postupuje se při provádění tohoto důkazu stejně, jako by se jednalo o znalecký posudek
vyžádaný orgánem činným v trestním řízení. V případě, kdy zpracování znaleckého posudku
zadává poškozený, nese ovšem zpravidla228 i náklady na jeho vypracování (náklady
za vyhotovení znaleckého posudku pak případně mohou být poškozenému nahrazeny v režimu
§ 154 TŘ, blíže viz dále kapitolu 5.).
Jak vyplývá z výše uvedeného, poškozený může navrhovat provedení výslechu svědků.
Na rozdíl od obviněného a jeho obhájce pak takový výslech sice nemůže provádět (srov. § 215
odst. 1 a 2 TŘ), nicméně může po udělení slova ze strany policejního orgánu, resp. se souhlasem
předsedy senátu vyslýchaným osobám pokládat otázky, a to osobně, popř. prostřednictvím
zmocněnce229 (srov. § 215 odst. 1 a § 51 odst. 2 TŘ).

226

Pod pojmem dokazování je třeba rozumět „zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení, jehož
úkolem je umožnit poznání skutečností důležitých pro rozhodnutí, tedy vyhledat důkazy o nich, tyto důkazy provést,
získané poznatky procesně zajistit a zhodnotit.“ [JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges,
2013, s. 374.]
227
Například ještě před zahájením trestního stíhání může poškozený navrhnout použití operativně pátracích
prostředků, s čímž dále souvisí právo poškozeného dát souhlas ke svému sledování či sledování svých věcí ve smyslu
§ 158d odst. 6 TŘ.
228
Dle § 151a odst. 1 TŘ poškozený, který má nárok na ustanovení zmocněnce (srov. § 51a TŘ), může žádat, aby
stát nesl náklady na znalecký posudek, který vyžádá. Žádosti nelze vyhovět, jestliže takový důkaz není pro
objasnění věci zřejmě potřebný nebo stejný úkon k prokázání téže skutečnosti již vyžádal orgán činný v trestním
řízení. Proti rozhodnutí o žádosti je přípustná stížnost (§ 151a odst. 2 TŘ).
229
Osobě mladší 18 let lze klást otázky jen prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení (§ 102 odst. 3 TŘ).
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Poškozený rovněž sám jako svědek již od počátku trestního řízení zpravidla také figuruje,
byť je při posuzování jeho výpovědi vždy nutné pamatovat na to, že není osobou nezaujatou
a v řízení má své zájmy. S postavením svědka jsou pro poškozeného spojena další procesní
práva, ale také povinnosti. Dle § 97 TŘ je každý povinen se na předvolání dostavit a vypovídat
jako svědek o tom, co je mu známo o trestném činu a o pachateli nebo o okolnostech důležitých
pro trestní řízení. Odrazem této povinnosti je právo každého svědka být k podání takové
výpovědi řádně předvolán (§ 98 TŘ). Každý svědek je přitom nezastupitelný jinou osobou,
a proto se i poškozený k podání výpovědi (výslechu) musí dostavit230 osobně, a to pod hrozbou
donucovacích prostředků – pořádkové pokuty či předvedení (§ 66, § 158 odst. 7, § 98 TŘ),
popř. postihu za pohrdání soudem ve smyslu § 336 TZ.231 Je nutné zdůraznit, že na předvolání
se dostavit musí v zásadě všichni svědci, tedy i ti poškození, kteří mají právo výslech odepřít
(§ 100 TŘ,232 čl. 28 a čl. 86 odst. 3 Ústavy233), popřípadě, u nichž je výslech zakázán
(§ 99 TŘ234). Jediní, kdo jsou zproštěni i povinnosti se dostavit, jsou osoby požívající výsad
a imunit dle zákona či mezinárodního práva (§ 10 TŘ). Poškozený je dále (jako každý jiný
svědek) povinen podrobit se úkonům potřebným pro zjištění jeho totožnosti, případné prohlídce
těla, odběru krve apod. (§ 114 TŘ); podobně mu může být přikázáno napsat potřebný počet slov
ke zjištění pravosti rukopisu (§ 101 odst. 4 TŘ). Jsou-li závažné pochybnosti o tom, zda u něj
není podstatně snížena schopnost správně vnímat nebo vypovídat, je možno i znalecky vyšetřit235

230

Zaměstnavatel svědka je povinen mu za účelem podání svědecké výpovědi poskytnout pracovní volno, a to
v nezbytně nutném rozsahu, byť bez náhrady mzdy nebo platu [srov. § 200 a § 202 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ či „ZP“) a Komentář k zákoníku práce, s. 892
(BĚLINA, M.; DRÁPAL, L. a kol. Zákoník práce. Komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2015.)].
231
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 414.
232
Právo každého odepřít výpověď v případě, kdy by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobě
blízké, zakotvuje už Listina základních práv a svobod (srov. čl. 37 odst. 1 LZPS). Podle ust. § 100 odst. 1 a 2 TŘ má
právo odepřít výpověď jako svědek příbuzný obviněného v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec,
manžel, partner a druh; dále může odepřít výpověď svědek, který by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání
sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželu, partneru nebo druhu
anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.
Právo takto odepřít výpověď se v návaznosti na § 100 odst. 3 TŘ nevztahuje pouze na případy, na které dopadá
oznamovací povinnost dle trestního zákoníku (srov. § 367 a § 368 TZ).
233
Čl. 28 Ústavy dává možnost odepřít výpověď poslancům a senátorům, a to ohledně skutečností, které se
dozvěděli v souvislosti s výkonem svého mandátu; podobně ústavní soudci mohou odepřít výpověď
o skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem své funkce (čl. 86 odst. 3 Ústavy).
234
Podle ust. § 99 odst. 1 a 2 TŘ nesmí být svědek vyslechnut o okolnostech týkajících se utajovaných informací
(ledaže je zproštěn povinnosti chovat takové informace v tajnosti) či ohledně informací, na něž se vztahuje jeho
povinnost mlčenlivosti (ledaže je této povinnosti zproštěn). Popsaný zákaz výslechu se v návaznosti na ust. § 99
odst. 3 TŘ nevztahuje na případy, kde má svědek oznamovací povinnost, a na informace utajované v režimu
„Důvěrné“ nebo „Vyhrazené“.
235
Na rozdíl od obviněného ovšem u svědka pro vyšetření jeho duševního stavu nelze nařídit pozorování
ve zdravotnickém ústavu dle § 116 odst. 2 TŘ.

75

duševní stav poškozeného (§ 118 TŘ). Jak už bylo řečeno, u výslechu (podávání vysvětlení236)
poškozeného může být přítomen i jeho zmocněnec, popř. i důvěrník.
Výpovědi svědků jsou jedním z hlavních, neřku-li nejdůležitějším z důkazních prostředků
(srov. § 89 odst. 2 TŘ); procesní postup jejich výslechu je tudíž poměrně podrobně legislativně
upraven a věnuje se mu i bohatá judikatura (stejně jako hodnocení jejich obsahu). Důkladné
rozebrání tohoto tématu by tedy vydalo na samostatnou práci, a proto si v tomto dovoluji odkázat
na příslušná zákonná ustanovení237 a dostupnou literaturu.238 Z pohledu poškozeného bych zde
pouze ráda připomněla, že i při podávání vysvětlení a výslechu mají oběti garantována zvláštní
práva směřující k jejich ochraně. Dle § 18 odst. 1 ZOTČ lze otázky směřující do intimní oblasti
vyslýchané oběti klást jen tehdy, pokud je to nezbytné, a to na jednu stranu zvlášť šetrně,
na druhou stranu dostatečně vyčerpávajícím způsobem, aby nebylo nutné výslech znovu
opakovat. Oběť má přitom právo kdykoliv podat námitky proti zaměření otázky (§ 18 odst. 2
ZOTČ). V přípravném řízení může oběť rovněž žádat, aby byla vyslechnuta osobou stejného
nebo opačného pohlaví (podobně u tlumočníka zvlášť zranitelných obětí) [srov. § 19 ZOTČ].
Zvlášť zranitelnou oběť je pak nutné vyslýchat obzvláště citlivě, ideálně k tomu vyškolenou
osobou, v upravených či přizpůsobených prostorách (§ 20 odst. 1 a 2 ZOTČ). Nepřeje-li si
zvlášť zranitelná oběť bezprostřední vizuální kontakt s osobou podezřelou, resp. obviněným,
učiní se, nebrání-li tomu závažné důvody, potřebná opatření, aby k takovému kontaktu nedošlo
(zejména se využívá audiovizuální techniky) [srov. § 20 odst. 4 ZOTČ, dále také § 17 ZOTČ či
§ 209 TŘ]. S postavením oběti jako svědka v trestním řízení souvisí i další její práva namířená
k její ochraně, jako je např. možnost žádat o neuvedení vymezených informací v protokolu
[§ 16 ZOTČ a § 55 odst. 1 písm. c) TŘ], případná zvláštní ochrana svědka (srov. § 55 odst. 2 TŘ
236

Podání vysvětlení se činí zpravidla ještě před zahájením trestního stíhání [srov. § 158 odst. 1 písm. a) a § 164
odst. 1 TŘ], a to k prvotnímu prověření, zda byl spáchán trestný čin, která konkrétní osoba se ho měla dopustit, za
jakých okolností atd. O podaném vysvětlení se v zásadě sepisuje úřední záznam, který až na výjimky nelze použít
v řízení jako důkaz, nýbrž slouží státnímu zástupci a obviněnému ke zvážení návrhu, aby osoba, která takové
vysvětlení podala, byla vyslechnuta jako svědek, a soudu k úvaze, zda takový důkaz provede [srov. § 158
odst. 6 TŘ]. Výslechy svědků se, na rozdíl od podání vysvětlení, činí v zásadě za možné přítomnosti obhájce, popř.
i obviněného (srov. § 165 TŘ), a to postupem stanoveným v § 101 a násl. TŘ. Výslechy svědků jsou prováděny jak
v přípravném řízení (ve výjimečných případech i před zahájením trestního stíhání – srov. § 158 odst. 9 a § 158a TŘ),
tak v řízení před soudem, přičemž při splnění zákonných podmínek je namísto opakování výslechu v hlavním líčení
možno přečíst protokol o již provedeném výslechu dané osoby (srov. § 211, § 314d TŘ).
237
Srov. zejména § 97 - 104 TŘ, § 55 odst. 2 a § 101a, § 73g odst. 3, § 111a, § 158 odst. 9, § 158a, § 179b odst. 1,
§ 164 odst. 1 a 4, § 183a, § 209, § 215, § 211, § 235 odst. 2, § 263 odst. 6, § 265o odst. 2, § 265r odst. 7, § 276,
§ 282 odst. 1, § 314q odst. 4 a 5, § 118 TŘ; dále srov. § 346 TZ; dále popř. viz i příslušná ustanovení zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.
238
Např. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 411-430. Srov. též příslušné
pasáže Komentáře Šámala a kol. Dále např. MARINI, Michael. Utajený svědek a zvláštní ochrana svědka. Praha,
Linde, 2008.
Či
např.
informace
zveřejněné
na
webu
Nejvyššího
státního
zastupitelství
(http://www.nsz.cz/index.php/cs/svedek; citováno v listopadu 2018).
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a zejm. zákon o zvláštní ochraně svědka), možnost požadovat informace o pobytu obviněného
(§ 103a TŘ a § 11 ZOTČ) atd.239 Zvláštní ochrana je (nejen) při výslechu či podání vysvětlení
věnována dětem (srov. zejm. § 164 odst. 1, § 183a odst. 2 a 3, § 215 odst. 2 TŘ i výše zmíněná
ustanovení ZOTČ). Po dostavení240 se k výslechu či k účasti na jiném úkonu dokazování má
poškozený, jako každý jiný svědek, nárok na svědečné - tj. náhradu nutných výdajů
představujících cestovné a prokázaný ušlý výdělek [tento nárok je třeba uplatnit do tří dnů, výše
svědečného se zpravidla určuje ihned (104 TŘ)]. V této souvislosti je ovšem nutné zdůraznit, že
svědečné je vždy třeba odlišovat od nároku na náhradu nákladů souvisejících s účastí
poškozeného v trestním řízení ve smyslu § 154 TŘ (k tomuto nároku viz dále kapitolu 5.)
Po skončení přípravného řízení (přesněji po skončení vyšetřování, když jeho výsledky dle
policejního orgánu postačují k předložení spisu státnímu zástupci k podání obžaloby
či rozhodnutí dle § 171 a násl. TŘ) má poškozený právo v přiměřené době prostudovat spisy
a učinit návrhy na doplnění vyšetřování, o čemž musí být vyrozuměn alespoň tři dny předem.
Toto právo ovšem náleží jen těm poškozeným, kteří podali návrh dle § 43 odst. 3 TŘ a jejichž
pobyt nebo sídlo jsou známé (srov. § 166 odst. 1 TŘ). Zatímco požadavek známého pobytu
poškozeného je odůvodněný, podmínka vznesení nároku na náhradu újmy či vydání
bezdůvodného obohacení dle mého názoru vytváří mezi poškozenými neopodstatněnou
nerovnost. Nevidím důvodu, proč by právo k seznámení se spisem a navrhnutí doplnění
vyšetřování neměl mít poškozený, který se rozhodl v trestním řízení nárok na náhradu újmy
neuplatňovat, ať už z jakéhokoliv důvodu (kupř. v případě nemajetkové újmy, vědom si časté
komplikovanosti v prokazování výše takové náhrady, a tudíž vyšší pravděpodobností odkázání
do civilního řízení, se může leckterý poškozený spokojit s „prostým odsouzením“ pachatele
a od vymáhání nemajetkové újmy ustoupit). Připravovaný nový trestní řád zmíněnou nerovnost
odstraňuje, ovšem jinak, než by se dalo čekat: „Nepřebírá se stávající oprávnění poškozeného,
který uplatnil v trestním řízení majetkový nárok, seznámit se po skončení vyšetřování se spisem,
neboť to činí organizační problémy. Poškozený má možnost nahlížet do spisu v průběhu
vyšetřování a státní zástupce ho informuje o podání obžaloby, což lze považovat
za dostatečné.“241 Osobně mě navrhovaná změna nemile překvapila. Spíše se kloním k tomu, co
bylo uváděno při zavádění předmětného práva poškozeného (novelou trestního řádu provedenou
239

K ochraně obětí viz výše subkapitolu 2.4.2.
„Na svědečné vzniká nárok vždy, když se svědek řádně dostaví na předvolání, i když se pak z jakýchkoli důvodů
neuskuteční vlastní výslech (např. pro důvodné odepření výpovědi svědkem podle § 100).“ [Komentář Šámala a kol.,
s. 1521.]
241
Citováno ze zveřejněného odůvodnění k § x22 připravovaného kodexu (https://tpp.justice.cz/#hlava-iii; citováno
v listopadu 2018.)
240
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zákonem o obětech TČ), tedy že tento institut mj. „slouží k prověrce dodržování procesních
předpisů ve vyšetřování a významně napomáhá k náležitému zjištění skutkového stavu věci,
o němž nejsou důvodné pochybnosti.“ 242
Každá oběť má v neposlední řadě právo učinit prohlášení o dopadu trestného činu
na její život, a to v kterémkoliv stadiu trestního řízení. Toto tzv. „victim impact statement“ může
učinit jak ústně do protokolu, tak písemně (písemné prohlášení je soudem prováděno jako důkaz)
[§ 43 odst. 4 TŘ, § 22 ZOTČ; srov. též čl. 10 směrnice o minimálních pravidlech]. § 212a TŘ
doplňuje, že poškozený, který je obětí trestného činu, může v hlavním líčení žádat, aby mohl
takové prohlášení učinit i v případě, že jej již předložil písemně. Předseda senátu je povinen
žádosti vyhovět a umožnit ústní prohlášení nejpozději v závěrečné řeči, přičemž poškozeného lze
při prohlášení přerušit jen tehdy, jestliže se zřejmě odchyluje z jeho rámce. Předmětné právo
patří v trestním řádu mezi novinky zavedené v souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných
činů. Jeho význam lze spatřovat v realizaci práva oběti být k danému případu dostatečně slyšena,
kdy může mnohým obětem pomoci lépe se vyrovnat s projednávaným skutkem a jejich nastalou
situací; dále může takové prohlášení značně zapůsobit na obviněného (může se tedy prohloubit
výchovný efekt trestního řízení); konečně má prohlášení význam i pro soud, pro nějž může být
vodítkem při rozhodování o nároku poškozeného i pro individualizaci trestu.243 Obsah prohlášení
není z logických důvodů blíže vymezen. Obecně lze uvést, že vedle formálních náležitostí
(§ 59 TŘ) by mělo obsahovat popis konkrétního dopadu trestného činu do života oběti - ať už se
jedná o zásah po stránce psychické, dopad do jejích rodinných a jiných vztahů, fyzický či
finanční zásah, vliv na její pracovní život atd.244 Prohlášení oběti o dopadu trestného činu by
mělo být činěno spíše osobně, tedy ne prostřednictvím zmocněnce245 (pro usnadnění písemného
prohlášení ovšem Policie ČR na svých stránkách zveřejnila formulář 246). Jak již bylo řečeno,
prohlášení o dopadu trestného činu může oběť provést v kterémkoliv stadiu trestního řízení –
může být obsaženo např. už v podaném trestním oznámení, může zaznít v rámci výslechu
242

Citováno z Komentáře Šámala a kol., s. 2155.
Komentář k zákonu o obětech trestných činů, s. 148, 149. [GŘIVNA, T.; ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H. a kol.
Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. (Dále jen „Komentář k ZOTČ“)].
244
Srov. Komentář k ZOTČ, s. 285, 286.
245
Srov. usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 13 To 22/2017 ze dne 11.4.2017, dle kterého
„Zmocněnec poškozeného není oprávněn učinit za poškozeného, který je obětí trestného činu, prohlášení o tom, jaký
dopad měl spáchaný čin na jeho dosavadní život podle § 43 odst. 4 tr. ř. (§ 22 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů, ve znění pozdějších předpisů). Takové prohlášení oběti má osobní povahu, a proto pomoc
zmocněnce, který je advokátem, k jeho sepsání nelze považovat za poskytnutí úkonu právní služby a zmocněnci za
tuto pomoc nepřísluší odměna.“ Oproti tomu srov. § 212a věta druhá ve spojení s § 216 odst. 2 věta druhá TŘ.
246
Srov. článek a formulář uveřejněný na webu Policie ČR, https://www.policie.cz/clanek/pravo-na-prohlaseni-odopadu-trestneho-cinu.aspx (citováno v listopadu 2018).
243

78

poškozeného, v závěrečné řeči, popřípadě i v rámci odvolání. Mimo jiné právě s ohledem na tuto
bezformálnost (mnohdy by se v rámci některého ze zmíněných podání stěží jednoznačně
identifikovalo) se nevede žádná oficiální statistika toho, jak často je takové prohlášení oběťmi
skutečně činěno.247 Je nicméně dobře, že oběti takovou možnost mají, a lze předpokládat, že
minimálně v rámci závěrečné řeči se poškozený k dopadu trestného činu vždy nějakým
způsobem vyjádří. Právo pronést závěrečnou řeč poškozenému, resp. jeho zmocněnci248
přiznává ust. § 216 odst. 2 TŘ a podobně § 235 odst. 3 TŘ, přičemž poškozený je v ní omezen
toliko rámcem projednávané věci (srov. § 216 odst. 4 TŘ). Poslední slovo ovšem vždy musí mít
obviněný (§ 217 TŘ).
Po celou dobu řízení může poškozenému v aktivním uplatňování jeho práv pomáhat
zmocněnec. K právu poškozeného na zastupování zmocněncem, a to případně i bezplatně či za
sníženou odměnu, viz výše subkapitolu 2.2.

247

ŠIMÁNOVÁ, H. Victim impact statement – právo oběti být slyšena. Článek ze dne 5.9.2016, uveřejněný na webu
Právní prostor, dostupný online z https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/victim-impact-statement-pravoobeti-byt-slysena (citováno v listopadu 2018).
248
Toto právo má každý poškozený bez rozdílu – ať už je, či není obětí trestného činu a ať už uplatnil či neuplatnil
v řízení požadavek na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení). Jedině poškozený, jenž se výslovně vzdal
svých procesních práv (§ 43 odst. 5 TŘ), právo závěrečné řeči nemá.
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3.3. Možnost obrany proti postupu orgánů činných v trestním řízení
Mezi práva poškozeného patří i prostředky, kterými se v zákonem vymezených případech
může bránit postupu orgánů činných v trestním řízení. Jelikož jen v menšině případů lze
záležitost vyřešit k úplné spokojenosti všech zúčastněných osob, je logické, že podávání
opravných prostředků je u jednotlivých kroků nějakým způsobem omezeno. Zvolený způsob
jednotlivých omezení - jak moc jsou vhodná a zdařilá, může být nicméně předmětem debat.
Na úvod je třeba říci, že „vůle orgánů činných v trestním řízení se projevuje dvěma formami –
rozhodnutími a opatřeními.“249 Rozhodnutími jsou usnesení, rozsudek, trestní příkaz a jiná
rozhodnutí sui generis [obžaloba, návrh na potrestání, návrh na schválení dohody o vině a trestu,
různé příkazy a nařízení (např. příkaz k domovní či osobní prohlídce), atd.]; opatřením je pak
například předvolání a předvedení, dočasné odložení trestního stíhání aj.250 Pro poškozeného je
podstatné, že u opatření trestní řád nezná možnost podání opravného prostředku, oproti tomu
proti většině rozhodnutí nějaký opravný prostředek přípustný je. Obecně lze přitom rozlišovat
řádné a mimořádné opravné prostředky, kdy řádnými opravnými prostředky (stížnost, odvolání,
odpor) se napadá rozhodnutí, které ještě nenabylo právní moci, u mimořádných opravných
prostředků (dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení) je to naopak. Poškozený má
možnost podávat toliko řádné opravné prostředky, a i to ne vždy (viz dále). K podání
mimořádných opravných prostředků může nicméně podat podnět, stejně tak může podat podnět
k výkonu dozoru či dohledu aj. (viz dále).
Stížnost
Nejfrekventovanějším opravným prostředkem je v trestním řízení stížnost. Její podání je totiž
možné proti veškerým usnesením policejního orgánu a mnohým usnesením soudu a státního
zástupce (proti usnesení soudu a státního zástupce lze stížnost podat tam, kde se jedná
o prvoinstanční251 rozhodnutí a zákon stížnost výslovně připouští) [§ 141 odst. 2 TŘ]. Poškozený
zpravidla bývá osobou oprávněnou ke stížnosti, když dle ustanovení § 142 odst. 1 TŘ může
stížnost podat osoba, které se usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým
návrhem, k němuž ji zákon opravňuje. Stížnost se podává u orgánu, proti jehož usnesení

249

JELÍNEK, J.; ŘÍHA, J.; SOVÁK, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. Praha, Leges, 2015. S. 14.
Blíže k typům rozhodnutí podle trestního řádu viz např. JELÍNEK, J.; ŘÍHA, J.; SOVÁK, Z. Rozhodnutí
ve věcech trestních. Praha, Leges, 2015. S. 47 a násl.
251
Určitou výjimku z této podmínky lze spatřovat v připuštění stížnosti proti usnesení soudu o povolení obnovy
řízení (§ 286 odst. 3 TŘ).
250
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směřuje, a to do tří dnů od oznámení usnesení (§ 143 odst. 1 TŘ). Co se týče odkladného účinku,
ten má stížnost pouze tam, kde to zákon výslovně stanoví (§ 141 odst. 4 TŘ).
Usnesení mají velmi různorodou povahu – rozhodují se jimi jak procesní otázky, tak často
i meritum věci. Ponecháme-li stranou procesní rozhodnutí, poškozený se v návaznosti na výše
uvedené (ne)může stížností bránit zejména252 proti následujícím krokům orgánů činných
v trestním řízení (tam, kde zákon připouští podání stížnosti poškozeného, má ve všech
zmíněných případech taková stížnost i odkladný účinek):


Poškozený se v první řadě může bránit odložení věci policejním orgánem podle § 159a TŘ,
tj. v případech, kdy nejde o podezření z trestného činu, resp. pro nepřípustnost či neúčelnost
stíhání nebo pro nezjištění skutečnosti opravňující zahájení trestního řízení, popř. pro
okolnosti, z nichž je zřejmé, že účelu trestního řízení již bylo dosaženo [§ 159a, resp. § 179c
odst. 1 věta první TŘ].



Dále poškozený může napadnout rozhodnutí státního zástupce o odložení věci učiněné z výše
uvedených důvodů podle § 159a TŘ (možnost stížnosti proti tomuto rozhodnutí, ať už
učiněnému policejním orgánem či státním zástupcem připouští § 159a odst. 7 TŘ).
X

Poškozený se oproti tomu ale nemůže bránit proti odložení věci, pokud k němu
došlo na základě rozhodnutí státního zástupce ve zkráceném přípravném řízení
[tzn. v případech odložení věci dle § 179c odst. 2 písm. c), f), i) TŘ - pokud nejde
o podezření z trestného činu, resp. pro nepřípustnost či neúčelnost trestního stíhání
(o tomto rozhodnutí se poškozený pouze vyrozumívá, srov. § 179c odst. 4 ve spojení
s § 141 odst. 2 TŘ)].

X

Stejně tak se poškozený nemůže nijak bránit dočasnému odložení věci dle § 159b TŘ,
když toto se činí pouhým opatřením [poškozenému se nadto ani ne vždy zasílá na vědomí
záznam o takovém opatření (viz výše subkapitolu 3.1.)].



Proti odložení věci státním zástupcem, bylo-li schváleno narovnání, ovšem poškozený stížnost
podat může [§ 179c odst. 2 písm. g) ve spojení s § 309 odst. 2 TŘ].



Stejně tak proti rozhodnutí státního zástupce o podmíněném odložení věci dle § 179c odst. 2
písm. h) TŘ, resp. o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání podle § 179g TŘ.

252

Poškozeného se mohou dotknout i další, zde nezmíněná usnesení, jako jsou například rozhodnutí o vazebních
otázkách či předběžných opatřeních, stejně jako množství rozhodnutí procesních. Právě s ohledem na nepřeberné
množství možných kroků orgánů činných v trestním řízení, nepovažuji vypisování jejich podrobného výčtu za
natolik potřebné, a v dalším si tedy dovoluji odkázat na příslušná zákonná ustanovení, resp. v případě odklonů
a adhezního řízení na další text této práce.
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Poškozený dále může podat stížnost proti rozhodnutí státního zástupce o postoupení věci
k projednání jako přestupku či kárného provinění dle § 171 TŘ.
X

Oproti tomu však poškozený nemá právo stížnosti proti postoupení věci z důvodů
uvedených v § 171 odst. 1 TŘ, pokud k tomuto postoupení došlo rozhodnutím soudu
po předběžném projednání obžaloby, tj. dle § 188 odst. 1 písm. b) TŘ, podobně jako
nelze podat stížnost proti rozhodnutí soudu o postoupení věci učiněném v hlavním líčení
podle § 222 odst. 2 TŘ.

X

Stejně tak poškozený nemá možnost obrany proti odevzdání věci jinému příslušnému
orgánu k projednání přestupku, nebo ke kázeňskému či kárnému řízení, ať už jde
o odevzdání věci policejním orgánem dle § 159a odst. 1 TŘ, či státním zástupcem
ve zkráceném přípravném řízení dle § 179c odst. 2 písm. d) a e) TŘ - odevzdání věci
se totiž činí opatřením, nikoliv rozhodnutím.



Stížností poškozeného lze napadnout zastavení trestního stíhání učiněné z rozhodnutí státního
zástupce dle § 172 TŘ, a to ať už bylo stíhání zastaveno z obligatorních důvodů dle odst. 1
(např. z důvodu, že se skutek nestal, nespáchal jej obviněný, trestní stíhání je nepřípustné,
atd.) či z důvodů fakultativních dle odst. 2 (např. pro neúčelnost či v situaci, kdy hrozící trest
je zcela bez významu oproti trestu, který již byl obviněnému uložen za jiný čin).
X

Oproti tomu poškozený nemá právo stížnosti proti zastavení trestního stíhání z důvodů
uvedených v § 172 odst. 1 TŘ, pokud k takovému postoupení došlo rozhodnutím soudu
po předběžném projednání obžaloby, tj. dle § 188 odst. 1 písm. b) TŘ; stejně tak
poškozený nemůže stížností napadnout usnesení soudu o zastavení trestního stíhání
učiněné v hlavním líčení dle § 223 TŘ či mimo hlavní líčení dle § 231 TŘ.

X

Poškozený dále není oprávněn podat stížnost proti usnesení o přerušení trestního stíhání,
ať už o něm bylo rozhodnuto státním zástupcem (srov. § 173 ve spojení s § 141 odst. 2 věta
druhá TŘ) či soudem po předběžném projednání obžaloby [srov. § 188 odst. 1 písm. d)
a odst. 3 TŘ], resp. v hlavním líčení dle § 224 TŘ či mimo hlavní líčení dle § 231 TŘ.

X

Konečně poškozený není oprávněn podat stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání
(§ 160 TŘ), podání obžaloby či návrhu na potrestání (§ 176 a násl., resp. § 179c TŘ), byť by
kupř. nebyl dodržen požadavek souhlasu s trestním stíháním ve smyslu § 163 TŘ.
Mám za to, že z výše uvedeného je jasně patrná určitá nekonzistentnost až nelogičnost

některých ustanovení o (ne)přípustnosti stížnosti. Bohužel si nemyslím, že by ve všech výše
zmíněných případech, kdy se poškozený nemůže proti danému usnesení (popř. opatření) bránit,
82

bylo toto omezení důvodné [viz například již výše zmíněné postupování (odevzdávání) věci
jinému orgánu, či nemožnost napadnout odložení věci státním zástupcem po provedeném
zkráceném přípravném řízení]. V tomto směru vidím v přípravě nového trestního kodexu
jednoznačně příležitost pro vylepšení dané úpravy.
Odvolání
Dalším opravným prostředkem, který trestní řád zná, je odvolání. Tento termín
je v trestním řízení používán jen pro podání namířené proti rozsudku soudu prvního stupně
[viz § 245 odst. 1 věta první TŘ; každé odvolání má pak odkladný účinek (§ 245 odst. 2 TŘ)].
Rozsudkem přitom soud rozhoduje zpravidla ve věci samé, nejčastěji v hlavním líčení
o skutečnosti, zda se obžalovaný uznává vinným nebo zda se obžaloby zprošťuje (§ 225
odst. 1 TŘ).253 Odvolání se podává u soudu, proti jehož rozsudku směřuje, a to do osmi dnů od
doručení opisu rozsudku (§ 248 odst. 1 TŘ); co do obsahových náležitostí srov. § 249 TŘ. Mezi
osobami oprávněnými k podání odvolání je uveden i poškozený, který uplatnil nárok na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, jenž nicméně může
odvolání podat v neprospěch obžalovaného254 pouze pro nesprávnost výroku o této náhradě
(vydání bezdůvodného obohacení), resp. z důvodu, že takový výrok učiněn nebyl, popřípadě
pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit,
že výrok je nesprávný nebo že chybí [§ 246 odst. 1 písm. d) a odst. 2, § 247 odst. 1 TŘ].255
Osobně se domnívám, že poškozený by měl mít právo odvolání také proti výroku o vině a rovněž
proti výroku o trestu. Plně v tomto souhlasím s Jelínkem, který daný názor odůvodňuje
následovně: „(…) Výrok o vině je výchozím kritériem pro vyslovení výroku o náhradě škody.
Do výroku o trestu by měl mít poškozený právo odvolat se s ohledem na souvislost výroku
o náhradě škody a výroku o trestu, která je zejména u majetkových trestů evidentní. Například
při ukládání peněžitého trestu musí soud vzít zřetel na rozsah uplatněné a přisouzené pohledávky
k náhradě škody.“
Návrh nového trestního řádu úpravu odvolání proti rozsudku prozatím neobsahuje. Bohužel
lze spíše očekávat, že k rozšíření odvolacích práv poškozeného nedojde. Tento svůj názor opírám
253

Rozsudkem rozhoduje pouze soud (§ 119 odst. 1 TŘ). Nejčastěji jde o meritorní rozhodnutí ve věci učiněné
v hlavním líčení (viz výše), ovšem rozsudkem soud rozhoduje i v několika jiných zákonem stanovených případech –
např. v některých případech rozhodnutí o odvolání, dovolání či obnovy řízení, v řízení o stížnosti pro porušení
zákona, uznávání a výkonu cizozemských rozhodnutí aj.
254
Poškozený (i pokud nepodal návrh podle § 43 odst. 3 TŘ) může dále podat odvolání i ve prospěch obžalovaného,
pokud je zároveň jeho příbuzným či partnerem (blíže viz § 247 odst. 2 TŘ).
255
Svá specifika má podávání odvolání proti rozsudku, jímž byla schválena dohoda o vině a trestu – k tomu viz dále
podkapitolu 4.5.
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o

skutečnost,

že

v návrhu

je

téměř

plně256

převzata

úprava

podávání

odporu

proti trestnímu příkazu,257 dle které nemá žádný poškozený možnost trestní příkaz napadnout
(srov. § 314g TŘ). Návrh nového kodexu tuto úpravu plně přejímá i přes četné námitky odborné
veřejnosti, kdy mnozí dlouhodobě upozorňují na značnou nerovnost mezi právy procesních stran,
jež současné vymezení osob oprávněných k podání odporu vytváří. Nelogičnost stávající úpravy
v tom, že poškozený, jenž uplatnil v řízení náhradu škody, může (za omezení zmíněných výše)
podat odvolání proti rozsudku ve věci, ale nemůže podat odpor proti trestnímu příkazu,
je myslím očividná. Zákonodárce by se přitom mohl inspirovat například občanskoprávní
úpravou, kde lze proti platebnímu rozkazu258 podat jak odpor (včas podaným odporem
se platební rozkaz v plném rozsahu ruší), tak i odvolání, jímž se napadá toliko výrok o náhradě
nákladů řízení.259 Podobně by bylo možné upravit i opravné prostředky proti trestnímu příkazu,
kdy by poškozenému, který vznesl nárok na náhradu újmy, mohlo být přiznáno alespoň právo
podat odvolání proti výroku o náhradě škody (resp. odvolání z důvodu chybějícího výroku
o uplatněném nároku poškozeného), jež by na rozdíl od odporu nezpůsobilo zrušení
celého trestního příkazu. Šíře odvolacích práv poškozeného by tak byla shodná pro rozsudek
i trestní příkaz.
Námitky, podněty aj.
Vedle výše zmíněných opravných prostředků umožňuje trestní řád poškozenému i některé
další způsoby obrany proti krokům orgánů činných v trestním řízení.
Za speciální kategorii opravných prostředků lze označit námitky, jež poškozený může podat
v řadě situací - viz např. tzv. námitka podjatosti (§ 30 a násl. TŘ), námitky proti způsobu
provádění úkonu nebo obsahu protokolu [srov. zejm. § 55 odst. 1 písm. f) a § 180 odst. 4 TŘ],
námitky proti osobě znalce či jeho odbornému zaměření (§ 105 odst. 3 TŘ) aj.

256

Srov. § y20 připravovaného nového kodexu, ze kterého vyplývá, že se přebírá stávající úprava, a to s jedinou
novinkou, kdy pokud samosoudce odmítne odpor proto, že byl podán opožděně nebo neoprávněnou osobou, lze
proti takovému usnesení podat stížnost. (Text pracovní skupiny je dostupný veřejnosti na stránkách
https://tpp.justice.cz/; citováno v listopadu 2018.)
257
O vydání trestního příkazu může rozhodnout samosoudce bez projednání věci v hlavním líčení, jestliže je
skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy (k dalším podmínkám vydání trestního příkazu, resp. jeho
obsahovým náležitostem a omezením viz § 314e a § 314f TŘ). Vydání trestního příkazu je sice fakultativní, v praxi
se ale jedná o velmi často využívaný institut.
258
Platebním rozkazem lze dle § 172 odst. 1 OSŘ rozhodnout spor o zaplacení peněžité částky, vyplývá-li uplatněné
právo ze skutečností uvedených žalobcem, přičemž platební rozkaz, proti němuž nebyl podán odpor, má účinky
pravomocného rozsudku (§ 174 odst. 1 OSŘ).
259
Dle ust. § 174 odst. 2 OSŘ, podá-li i jen jeden ze žalovaných včas odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném
rozsahu a soud nařídí jednání; opravným prostředkem jen proti výroku o nákladech řízení je však i zde odvolání.
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Vedle opravných prostředků v pravém slova smyslu má poškozený rovněž právo kdykoliv
v průběhu přípravného řízení žádat (nadřízeného) státního zástupce, aby byly odstraněny
průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu či státního zástupce konajícího
vyšetřování (blíže viz § 157a TŘ). Dále může poškozený kdykoliv v průběhu přípravného řízení
podat podnět k výkonu dozoru státního zástupce nad zachováváním zákonnosti v přípravném
řízení podle § 174 a § 174a TŘ, resp. k výkonu dohledu nad postupem nejblíže nižšího státního
zastupitelství dle § 12c a násl. zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství. Jak již bylo
zmíněno, poškozený rovněž může podat podnět k podání mimořádného opravného prostředku
ve věci [trestní řád výslovně zmiňuje pouze podnět k podání stížnosti pro porušení zákona
(srov. § 466 a § 266 a násl. TŘ); vzhledem k bezformálnosti podnětu a zásadě legální licence
se nicméně domnívám, že poškozený může podat i podnět k podání dovolání či návrhu
na obnovu řízení].
K právu na navrácení lhůty
Novinkou mezi právy poškozeného, která úzce souvisí s podáváním opravných prostředků,
je přiznání práva na navrácení lhůty ve smyslu § 61 TŘ i pro poškozeného, a to v situaci, kdy
jde o uplatnění práva, jež lze uplatnit pouze v trestním řízení. Ustanovení § 61 odst. 1 TŘ
říká, že zmešká-li obviněný nebo jeho obhájce z důležitých důvodů lhůtu k podání opravného
prostředku, povolí mu, nestanoví-li zákon jinak, orgán, jemuž přísluší o opravném prostředku
rozhodovat, navrácení lhůty. O navrácení lhůty je třeba požádat do tří dnů od pominutí překážky.
Nebyl-li opravný prostředek ještě podán, je třeba jej se žádostí spojit. Jde-li o odvolání proti
rozsudku, je možno odvolání odůvodnit ještě ve lhůtě osmi dnů od doručení usnesení o povolení
navrácení lhůty. Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 18.7. 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci
návrhu na zrušení některých ustanovení trestního řádu dospěl k závěru, že „Zmeškal-li poškozený
či jeho zmocněnec z důležitých důvodů lhůtu k podání opravného prostředku, jímž uplatňuje
právo, které nelze uplatnit jinak než v trestním řízení, má právo na navrácení lhůty dle § 61 odst.
1 trestního řádu obdobně jako v případě žádosti obviněného a jeho obhájce“ Toto právo Ústavní
soud pro poškozeného dovodil analogií s poukazem na čl. 36 odst. 1 a 4 a čl. 4 odst. 4 a Listiny
základních práv a svobod (ve spojení s čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních
svobod), umožňující účinnou realizaci práva na přístup k soudu a práva na účinný opravný
prostředek. Ústavní soud rovněž ve svém nálezu mj. upozornil, že trestní řád je jediným z našich
hlavních procesních kodexů, který možnost prominutí zmeškání lhůty omezuje jen na dvě
kategorie subjektů.
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4. Poškozený a odklony od standardního řízení
Pojem odklonu není nikde zákonem výslovně zmíněn, natož definován; zcela jednotné není
ani jeho akademické vymezení.260 V každém případě si pod tímto pojmem lze představit určitou
zvláštní formu řízení, alternativní k jeho standardnímu průběhu. Odklony mají místo u méně
závažné trestné činnosti, jsou méně formální, obvykle rychlejší a zpravidla velmi dbají
na uspokojení nároku poškozeného, který se díky nim většinou dříve dočká náhrady škody.
Za odklony lze v návaznosti na naši současnou právní úpravu označit podmíněné zastavení
trestního

stíhání,

podmíněné

odložení

podání

návrhu

na

potrestání,

narovnání

a odstoupení od trestního stíhání v řízení ve věcech mládeže; často je sem přiřazováno
i rozhodnutí věci trestním příkazem a schválení dohody o vině a trestu.261 Osobně vnímám
odklony spíše v užším smyslu slova, kdy se daným pojmem míní alternativní průběh řízení
nespojený s vyslovením viny, jenž mj. vyžaduje určitou součinnost stran; v užším smyslu proto
za odklon není považován trestní příkaz ani dohoda o vině a trestu.262 V této kapitole se nicméně
budu blíže věnovat všem uvedeným druhům odklonu (vč. dohody o vině a trestu), s jedinou
výjimkou - trestního příkazu. K vynechání podrobnější pasáže o trestním příkazu mě vede
především skutečnost, že v rámci rozhodování věci trestním příkazem poškozený nemá žádná
zvláštní práva, ba naopak je jeho postavení horší než v řízení standardním. K tomuto problému
jsem se přitom již vyjádřila v předchozích částech práce [srov. výše zmíněnou nemožnost
poškozeného podat proti trestnímu příkazu opravný prostředek, stejně jako výše rozebrané
(ne)informování poškozeného o vydání trestního příkazu], přičemž pár slov k tomuto institutu
260

Srov. např. Komentář Šámala a kol., s. 3476 a násl.; dále JELÍNEK, J.; ŘÍHA, J.; SOVÁK, Z. Rozhodnutí
ve věcech trestních. Praha, Leges, 2015. S. 111 a 112.; RŮŽIČKA, M.; PÚRY, F.; ZEZULOVÁ, J. Poškozený
a adhezní řízení v České republice; s. 551 a násl.; JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha,
Leges, 2013, s. 740 a násl. Obsáhlý výčet možných definic a náhledů na tento pojem viz Tibitanzlovou
[TIBITANZLOVÁ, A. Pojem „odklon v trestním řízení“ aneb skutečně je možné za formu odklonu v trestním řízení
považovat i trestní příkaz a dohodu o vině a trestu? Bulletin advokacie, 18.10.2018 (dostupné online
z http://www.bulletin-advokacie.cz/pojem-odklon-v-trestnim-rizeni-aneb-skutecne-je-mozne-za-formu-odklonu-vtrestnim-rizeni-povazovat-i-trestni-prikaz-a-dohodu-o-vine-a-trestu?browser=mobi; citováno v prosinci 2018).
261
Srov. kupř. informace na webu Nejvyššího státního zastupitelství (http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeniv-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-izeni; citováno v prosinci 2018).
262
Odklonem od trestního řízení je obecně řečeno institut, jenž na rozdíl od tradiční cesty tohoto řízení nevede
k vynesení odsuzujícího rozsudku s vyslovením viny a uložením trestní sankce, přičemž k jeho aplikaci je třeba
souhlas obviněného (s ohledem k principu presumpce neviny, když o aplikaci odklonu je rozhodováno ještě předtím,
než je obviněný pravomocným rozsudkem uznán vinným). [Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní.
3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 740 a násl.] Vedle souhlasu obviněného je k aplikaci odklonu zpravidla nutný
i souhlas poškozeného (viz dále), neboť i on je svým způsobem beneficientem takového postupu, když odklony
kladou důraz na uspokojení nároku poškozeného. Do takto vymezené množiny institutů rozhodování trestním
příkazem nezapadá (srov. předchozí kapitoly a zejm. § 314e a násl. TŘ), stejně jako dohoda o vině a trestu
(schvaluje se odsuzujícím rozsudkem). Za odklon ostatně nebývají označovány ani některé další zvláštní způsoby
vedení řízení – srov. např. řízení proti mladistvému (§ 291 TŘ a zákon o soudnictví ve věcech mládeže), řízení proti
uprchlému (§ 302 a násl. TŘ), řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 314h a násl. TŘ) atd.
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rovněž bude uvedeno i v rámci páté kapitoly této práce, v souvislosti s rozhodováním o nároku
poškozeného; v dalším si proto co do trestního příkazu dovoluji odkázat na příslušná zákonná
ustanovení (§ 314e - § 314g TŘ).

4.1. Podmíněné zastavení trestního stíhání
Podmíněné zastavení trestního stíhání upravuje trestní řád v hlavě dvacáté týkající se
zvláštních způsobů řízení, a to konkrétně v §§ 307 a 308. Dle těchto ustanovení mohou
státní zástupce (v přípravném řízení263), či později soud264 vydat mezitímní rozhodnutí
o podmíněném zastavení trestního stíhání (trestní stíhání je jím de facto jen pozastaveno),
kdy po uplynutí zkušební doby je případně rozhodnuto o osvědčení poškozeného [teprve toto
rozhodnutí má skutečné účinky zastavení řízení ve smyslu § 11 odst. 1 písm. h) TŘ, tzn. tvoří
překážku rei iudicatae]. Trestní stíhání lze podmíněně zastavit pouze v řízení o přečinu,
tj. v řízení o nedbalostním trestném činu, resp. úmyslném trestném činu s horní hranicí trestní
sazby odnětí svobody do pěti let (§ 14 odst. 2 TZ). Dalšími podmínkami, jež musí být splněny
kumulativně, jsou souhlas obviněného s tímto postupem, jeho doznání a náhrada škody či vydání
bezdůvodného obohacení (popř. dohoda obviněného s poškozeným o takové náhradě,
resp. učinění jiných potřebných opatření k její náhradě), to vše za předpokladu, že takové
rozhodnutí lze důvodně považovat za dostačující vzhledem k osobě obviněného, jeho
dosavadnímu životu a okolnostem případu (§ 307 odst. 1 TŘ). Pokud je to odůvodněno povahou
a závažností spáchaného přečinu, okolnostmi jeho spáchání anebo poměry obviněného, musí se
navíc obviněný zavázat, že se v průběhu zkušební doby zdrží určité činnosti,265 v souvislosti
s níž přečin spáchal [§ 307 odst. 2 písm. a) TŘ], nebo že složí peněžitou částku určenou státu
na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti (tato částka nesmí být zřejmě nepřiměřená
závažnosti přečinu) [§ 307 odst. 2 písm. b) TŘ; srov. též § 307 odst. 5 TŘ]. Obviněnému lze
rovněž uložit, aby ve zkušební době dodržoval přiměřená omezení a povinnosti266 směřující
k tomu, aby vedl řádný život (§ 307 odst. 6 TŘ). Zkušební doba je přitom stanovena v rozmezí
263

Srov. § 161 odst. 1 ve spojení s § 175 odst. 1 písm. a) TŘ.
Srov. § 181 odst. 3, § 188 odst. 1 písm. f), § 223a, § 231 odst. 1, § 257 odst. 1 písm. d), § 314c odst. 1 písm. a),
§ 314p odst. 3 písm. e), § 314r odst. 5 TŘ.
265
Musí se jednat o činnost, k níž je třeba zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis typicky např. závazek obviněného zdržet se řízení motorových vozidel, či závazek zdržet se výkonu určitého
povolání apod. (srov. Komentář Šámala a kol., s. 3490 a 3491).
266
Za taková přiměřená omezení a povinnosti lze považovat kupř. povinnost nepožívat omamné a psychotropní
látky, řádně pracovat apod. V případě ukládání povinností dle § 307 odst. 6 TŘ se ale nesmí jednat např. o uložení
zákazu řízení motorových vozidel, neboť v tom případě by se jednalo o nepřípustné nahrazení trestu zákazu činnosti
[§ 52 odst. 1 písm. g) TZ], jež má být ukládán toliko v souvislosti s odsouzením pachatele [Srov. JELÍNEK, J. a kol.
Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 756; a č. 6/1999 Sb.rozh.tr.].
264
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od šesti měsíců do dvou let (u rozhodnutí podle prvního odstavce), resp. až do pěti let
(u rozhodnutí podle druhého odstavce). Proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního
stíhání může poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek (§ 307 odst. 7 TŘ); stejně tak má
poškozený právo stížnosti proti usnesení vydaného podle § 308 odst. 1 TŘ (tedy zejm. proti
rozhodnutí, že se obviněný osvědčil).267
Pro poškozeného má využití popsaného institutu, stejně jako u ostatních odklonů v užším
smyslu slova, výhodu zejména v možnosti rychlejšího vyřízení celé záležitosti vč. nahrazení
škody. Jak vyplývá z výše uvedeného, pro podmíněné zastavení trestního stíhání není sice
vyžadován souhlas poškozeného, jedním z nutných předpokladů je ovšem právě nahrazení
vzniklé škody či vydání bezdůvodného obohacení, resp. dohoda obviněného s poškozeným
o takové náhradě či učinění potřebných opatření (typicky oznámení pojistné události při náhradě
skrze pojišťovnu obviněného či např. dohoda se zaměstnavatelem o provádění srážek ze mzdy
za účelem postupného vyrovnání se s poškozeným). Jak vidno, v předmětných ustanoveních
není nijak zmíněna nemajetková újma - její vyrovnání tedy není podmínkou pro rozhodnutí
o podmíněném zastavení trestního stíhání, nemusí nutně být nahrazena ani zahrnuta do dohody
obviněného s poškozeným (to ale samozřejmě jejímu nahrazení či sjednání takové dohody nijak
nebrání).268 Domnívám se, že popsaná úprava je zvolena vhodně. Jak jsem již zmínila a blíže
rozeberu v 5. kapitole, kvantifikace nemajetkové újmy je dosti složitá, a nebylo by tudíž na místě
podmiňovat aplikaci § 307 TŘ mimosoudním vyřešením této otázky. Pokud se poškozený
a obviněný dokáží ohledně nemajetkové újmy dohodnout, ustanovení § 307 TŘ jim v tom nijak
nebrání - naopak, pokud nemajetková újma nebyla nahrazena, ale strany se na ní „pouze“
dohodly, je znění i takovéto dohody zahrnováno do předmětného rozhodnutí a stává se
podmínkou pro rozhodnutí o osvědčení obviněného.269 Pokud se obviněnému a poškozenému
shoda o nemajetkové újmě nalézt nepodaří, už samotné doznání obviněného, nutné pro
podmíněné zastavení trestního stíhání, je pro poškozeného dobrou startovací pozicí pro případný
civilní spor, kam by v adhezním řízení nezřídka byl stejně odkázán.

267

Zákon proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání připouští i dovolání [§ 265a odst. 1 a odst. 2
písm. f) TŘ], poškozený ovšem není mezi osobami oprávněnými jej podat a může k němu podat toliko podnět;
podobně zákon v těchto věcech připouští i obnovu řízení (§ 277 TŘ), kdy i zde poškozený může k učinění návrhu na
povolení obnovy podat pouze podnět (srov. výše subkapitolu 3.3.).
268
Srov. Komentář Šámala a kol., s. 3482 a 3484.; shodně viz např. usnesení Ústavního soudu sp.zn. IV.ÚS 3503/13
ze dne 8.7.2015. Opačně učebnice Jelínka a kol. (JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha,
Leges, 2013, s. 754).
269
Srov. § 308 odst. 1 a § 307 odst. 4 TŘ ve spojení s výše uvedeným výkladem dle Komentáře Šámala a kol.
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S hledáním smíru i konkrétním zněním příslušné dohody poškozenému a obviněnému
pomáhá Probační a mediační služba.270 Praxe v jednotlivých obvodech se různí, když některým
střediskům PMS policie postupuje pouze spisy, kde vidí určitý prostor pro využití odklonů; jinde
jsou PMS k dispozici všechny případy přečinů a probační úředníci si sami vybírají, do kterých
věcí se pokusí vstoupit a dohodnout mediaci mezi obviněným a poškozeným.271 Mediace těchto
stran je ryze dobrovolná, ovšem zpravidla velmi prospěšná (typicky u nedbalostních dopravních
nehod může pomoci všem zúčastněným se s danou situací vyrovnat), kdy nezřídka vyústí právě
k podmíněnému zastavení trestního stíhání. To je ostatně spolu s podmíněným odložením podání
návrhu na potrestání nejvyužívanějším odklonem (odhlédneme-li od četného využívání trestních
příkazů).272
Jak vyplývá z výše uvedeného, pokud dojde k vydání rozhodnutí podle § 307 TŘ, když škoda
ještě nebyla nahrazena (nebylo vydáno bezdůvodné obohacení), ale byla o tom sjednána dohoda,
měl by tak obviněný učinit v průběhu stanovené zkušební doby.273 Reálně však může trvat, než
se poškozený nějaké náhrady dočká – zaprvé může být obviněnému stanovena poměrně dlouhá
zkušební doba, a za druhé se v době popsaného rozhodnutí mnohdy jedná toliko o slib
obviněného, že škodu nahradí. Pokud tento slib nedodrží, je třeba náhradu škody vynucovat, což
nezřídka zabere značné množství času. Dříve se navíc mělo za to, že rozhodnutí o podmíněném
zastavení trestního stíhání (stejně jako rozhodnutí o narovnání) spíše ani není274 exekučním
titulem a z tohoto důvodu se poškozeným doporučovalo uzavírat s obviněným příslušnou dohodu
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Podle § 27b odst. 2 TŘ může být probační úředník státním zástupcem a v řízení před soudem předsedou senátu
pověřen mj. k vytváření podmínek pro rozhodnutí o schválení narovnání a o podmíněném zastavení trestního
stíhání. Za podmínek stanovených zvláštním zákonem může provádět jednotlivé úkony i bez takového pokynu.
Podle § 4 odst. 2 písm. b) zákona o Probační a mediační službě spočívá tato služba mj. ve vytváření podmínek
pro rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání, nebo pro schválení narovnání, zejména projednání
a uzavření dohody mezi obviněným a poškozeným o náhradě škody nebo o vydání bezdůvodného obohacení,
nebo dohody o narovnání, případně podmínek pro další takové procesní postupy či tresty nespojené s odnětím
svobody. Dle § 4 odst. 7 zákona o Probační a mediační službě přitom platí, že Probační a mediační služba provádí
v rámci své působnosti úkony na pokyn orgánů činných v trestním řízení a ve vhodných případech v oblasti mediace
i bez takového pokynu zejména z podnětu obviněného a poškozeného; v těchto případech o tom neprodleně
informuje příslušný orgán činný v trestním řízení, který může rozhodnout, že věc se k mediaci nepředává a mediace
proto dále prováděna nebude.
271
Sděleno pracovnicí PMS Žďár nad Sázavou, Mgr. Dvořákovou v létě 2018.
272
Srov. statistiky dostupné na portálu justice.cz v sekci InfoData.
273
Nad chováním obviněného a jeho dodržením stanovených podmínek, vč. náhrady škody, mj. může převzít záruku
zájmové sdružení občanů (srov. § 3 odst. 2, § 6 odst. 1 a 3 TŘ).
274
Srov. např. PETŘÍČEK, L. K postavení poškozeného v trestním řízení. Článek z 21.10.2003 zveřejněný na webu
epravo.cz (https://www.epravo.cz/top/clanky/k-postaveni-poskozeneho-v-trestnim-rizeni-22115.html; citováno
v prosinci 2018); podobně Komentář Šámala a kol. na s. 3507 uvádí k dalšímu druhu odklonu - narovnání, že
„Samo rozhodnutí o schválení narovnání není pro poškozeného exekučním titulem.“
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formou exekutorského či notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti,275 tj. tak, aby
v případě porušení slibu ze strany obviněného, nemusel poškozený ještě čekat na výsledek
adhezního řízení, resp. podávat civilní žalobu.276 Dle mého názoru z logiky věci i dikce
příslušných ustanovení277 není důvodu, proč by rozhodnutí dle § 307 TŘ (pokud splňuje
všechny stanovené náležitosti) nemohlo být vykonatelné – to ostatně říká i aktuální Komentář
k OSŘ, když uvádí, že „lze vykonat (…) rozhodnutí státního zástupce a soudu, kterým bylo
podle § 307 TrŘ trestní stíhání podmíněně zastaveno a obviněnému uložena povinnost nahradit
v průběhu zkušební doby škodu nebo kterým bylo podle § 309 až 311 TrŘ rozhodnuto o schválení
narovnání a zastavení trestního stíhání, pokud obsahem narovnání je i závazek povinného
nahradit poškozenému škodu.“278 Pro zajištění hladkého průběhu nařízení případné exekuce či
výkonu rozhodnutí může být nicméně i nadále prospěšné sepsat dohodu poškozeného
s obviněným zmíněnou formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti.
Konečně je třeba říci, že pokud obviněný sjednanou dohodu nedodrží (či poruší jiné
podmínky stanovené v rozhodnutí), nemůže být rozhodnuto o jeho osvědčení se a v trestním
řízení se pokračuje; výjimečně lze zkušební dobu i prodloužit (srov. § 308 odst. 1 TŘ). K tomu
nutno dodat, že pokud není do jednoho roku od uplynutí zkušební doby nijak rozhodnuto,
má se za to, že se obviněný osvědčil, čímž nastávají účinky zastavení trestního stíhání
vč. překážky rei iudicatae [dle § 11 odst. 1 písm. h) TŘ]. Pokud jsou tedy orgány činné
v trestním řízení po uplynutí zkušební doby nečinné, přičemž obviněný škodu nenahradil, bylo
by pro poškozeného leckdy vhodné podat podnět pro vydání příslušného rozhodnutí.

275

Dnes již exekutorské zápisy s doložkou vykonatelnosti sepsat nelze (dříve je připouštěl § 78 zákona
č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění do 31.12.2012); notářské zápisy s doložkou vykonatelnosti upravují § 71a a
násl. zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád, ve znění pozdějších předpisů.
276
K problematice náhrady škody včetně otázky jejího možného promlčení blíže viz následující 5. kapitolu.
277
Srov. § 40 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“)
a Komentář k tomuto ustanovení (Kasíková, M. a kol.; Exekuční řád. Komentář. 4. vydání; Praha, C. H. Beck, 2017,
s. 234 – 261.), resp. § 274 OSŘ a Komentář k němu (viz níže).
278
Komentář k § 274 OSŘ In: SVOBODA, K.; SMOLÍK, P.; LEVÝ, J.; ŠÍNOVÁ, R. Občanský soudní řád.
Komentář. 2. vydání. Praha, C. H. Beck, 2017, s. 1135 a násl.
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4.2. Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
Velmi podobný institut, jako je výše popsané podmíněné zastavení trestního stíhání,
představuje podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g a § 179h TŘ), jež je možné
využít v rámci zkráceného přípravného řízení (§ 179a a násl. TŘ). Jeho účelem je, stejně jako
u podmíněného zastavení trestního stíhání, „především působení na pachatelovo chování v tom
směru, aby se tento skutečně napravil, a současně urovnání konfliktního stavu mezi pachatelem
a poškozeným, jež má mít na obviněného pozitivní výchovný a resocializační účinek.“279
Podmínky pro uplatnění předmětné dvojice odklonů jsou téměř totožné, když dle § 179g
odst. 1 TŘ lze podmíněně odložit podání návrhu na potrestání v případech, kdy podezřelý280
s tímto postupem souhlasí, k činu se doznal, nahradil způsobenou škodu (vydal bezdůvodné
obohacení) či o tomto s poškozeným uzavřel dohodu nebo učinil jiná potřebná opatření,281
přičemž vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu
a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za dostačující. Rovněž
následující odstavce ustanovení upravujícího rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu
na potrestání jsou obdobou ustanovení § 307 TŘ [srov. odstavec druhý § 179g TŘ zahrnující
v určitých případech do podmínek rozhodnutí závazek podezřelého zdržet se určité činnosti,
resp. jeho příspěvek na pomoc obětem trestných činů, dále délku zkušební doby v rozpětí šesti
měsíců až dvou, resp. pěti let (§ 179g odst. 3 TŘ), povinné náležitosti rozhodnutí (§ 179g odst. 4
a 5 TŘ) i možnost uložit podezřelému přiměřené povinnosti a omezení (§ 179g odst. 6 TŘ)].
Pokud v průběhu stanovené zkušební doby vedl podezřelý řádný život a splnil povinnosti jemu
279

TIBITANZLOVÁ, A. Pojem „odklon v trestním řízení“ aneb skutečně je možné za formu odklonu v trestním
řízení považovat i trestní příkaz a dohodu o vině a trestu? Bulletin advokacie, 18.10.2018 (dostupné online
z http://www.bulletin-advokacie.cz/pojem-odklon-v-trestnim-rizeni-aneb-skutecne-je-mozne-za-formu-odklonu-vtrestnim-rizeni-povazovat-i-trestni-prikaz-a-dohodu-o-vine-a-trestu?browser=mobi; citováno v prosinci 2018).
280
Pojem podezřelého je v trestním právu užší než v běžné mluvě (v té je za podezřelého zpravidla považován
každý, proti komu svědčí stopy trestného činu či dostupné informace). Dle trestního řádu je za podezřelého
označována osoba, proti níž je vedeno zkrácené přípravné řízení ve smyslu § 179a a násl. TŘ, a to od okamžiku
zahájení jejího výslechu (§ 179b odst. 3 TŘ) do podání návrhu na potrestání [§ 179c odst. 2 písm. a) a 314b TŘ)].
Podezřelým je rovněž každý, kdo byl zadržen v režimu § 76 TŘ a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání
(podle § 76 odst. 1 TŘ lze v naléhavých případech zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu, je-li dán
některý z důvodů vazby, i když dosud proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání; k zadržení je třeba předchozího
souhlasu státního zástupce, ledaže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout - zejména byla-li ona
osoba přistižena při trestném činu anebo zastižena na útěku).
281
Původně bylo podmínkou pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání skutečné vyrovnání škody
(dle trestního řádu ve znění novely č. 283/2004 Sb.), resp. později náhrada škody či vydání bezdůvodného
obohacení (dle novely č. 181/2011 Sb.). Teprve po novele trestního řádu provedené zákonem č. 459/2011 Sb.
postačí i pro toto rozhodnutí uzavření dohody s poškozeným či učinění jiných vhodných opatření. Důvodová zpráva
k poslední zmíněné novele tuto změnu odůvodňuje tím, že předchozí úprava díky odlišnostem mezi podmínkami pro
podmíněné zastavení trestního stíhání a podmínkami pro podmíněné odložení podání návrhu na potrestání
způsobovala nerovné postavení mezi pachateli ve zkráceném přípravném řízení a v přípravném řízení standardním,
a proto byly dané podmínky sjednoceny, a to spolu s délkou zkušební doby, když není důvod pro délky odlišné.
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uložené v rozhodnutí o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání, rozhodne státní
zástupce, že se osvědčil (§ 179h odst. 1 TŘ) – toto rozhodnutí po právní moci tvoří překážku
rei iudicatae ve smyslu § 11a odst. 1 písm. b) TŘ. Jestliže podezřelý naopak nedodržuje
stanovené podmínky, rozhodne státní zástupce o tom, že se neosvědčil, a v trestním řízení se
pokračuje postupem dle § 179c a násl. TŘ; popř. lze zkušební dobu prodloužit. Pokud ovšem
není do jednoho roku od skončení zkušební doby rozhodnuto o (ne)osvědčení se podezřelého,
má se za to, že se osvědčil (§ 179h odst. 2 TŘ). Jak proti rozhodnutí o podmíněném odložení
podání návrhu na potrestání, tak proti rozhodnutí o (ne)osvědčení se podezřelého, může
poškozený podat stížnost, jež má odkladný účinek (srov. § 179g odst. 7 a § 179h odst. 4 TŘ).
S ohledem na právě popsané podobnosti podmíněného odložení podání návrhu na potrestání
s výše rozebraným podmíněným zastavením trestního stíhání je dle mého názoru nadbytečné
opakovat to, co již z hlediska postavení poškozeného bylo řečeno v předcházející subkapitole.
Je zřejmé, že jediný rozdíl ve využití zmíněných odklonů je dnes v tom, že podmíněně odložit
podání návrhu na potrestání lze toliko ve zkráceném přípravném řízení, a tudíž takto může
rozhodnout jen státní zástupce (srov. dikci § 179g odst. 1 TŘ), a to zároveň jen u užší skupiny
trestných činů, než je tomu u podmíněného zastavení trestního stíhání [srov. § 307 odst. 1 TŘ,
hovořící o všech přečinech, a § 179a odst. 1 TŘ, jež umožňuje vést zkrácené přípravné řízení
toliko o trestných činech s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující pět let, pokud byl podezřelý
přistižen při činu nebo bezprostředně poté, nebo byly zjištěny skutečnosti jinak odůvodňující
zahájení trestního stíhání a lze očekávat, že podezřelého bude možné do dvou týdnů od sdělení
podezření postavit před soud (§ 179a odst. 1 ve spojení s § 179b odst. 4 a § 314a TŘ a § 14
odst. 2 TZ)].
Na místě by bylo snad jen doplnit, že podmíněné odložení podání návrhu na potrestání (stejně
jako i podmíněné zastavení trestního stíhání), lze uplatnit i v situacích, kdy žádná škoda
způsobena nebyla (47/1996 Sb.rozh.tr.), a oba instituty zároveň mají své uplatnění i v řízení
ve věcech mladistvých (srov. § 69 ZSVM, blíže k využití odklonů ve věcech mladistvých
viz dále).

92

4.3. Odstoupení od trestního stíhání
Odstoupení od trestního stíhání představuje zvláštní formu odklonu, jež lze využít pouze
v řízení podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Na rozdíl od výše rozebraných institutů
se nejedná o rozhodnutí mezitímní, ale konečné,282 když jeho součástí je obligatorně
jak výrok o tom, že se od trestního stíhání mladistvého odstupuje (§ 70 odst. 1 ZSVM), tak výrok
o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém bylo spatřováno dané provinění (§ 70
odst. 2 ZSVM). Dalšími, fakultativními, výroky může být v rozhodnutí zároveň mladistvému
uloženo výchovné opatření či povinnost splnit to, k čemu se zavázal (srov. § 15 odst. 1 a 2, § 68
in fine ZSVM).
Předmětné usnesení může vydat soud pro mládež283 a v přípravném řízení státní zástupce284
v řízení o provinění s horní hranicí trestní sazby nepřevyšující tři roky,285 a to v situaci, kdy
(s přihlédnutím k povaze a závažnosti provinění a osobě mladistvého) chybí veřejný zájem na
dalším stíhání mladistvého, trestní stíhání je neúčelné a potrestání není nutné k odvrácení
mladistvého od páchání dalších provinění (srov. § 70 odst. 1 ZSVM). Odstoupit od trestního
stíhání mladistvého lze tedy pouze v případě, že již fakticky bylo dosaženo účelu zákona,286
popř. „tohoto cíle lze reálně dosáhnout přijetím určitých opatření ve spojení s odstoupením
282

Po právní moci představuje rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání překážku rei iudicatae ve smyslu § 11
odst. 1 písm. h) TŘ ve spojení s § 291 TŘ. V této souvislosti je třeba dodat, že mladistvý má vedle stížnosti proti
usnesení (§ 70 odst. 4 ZSVM) dále možnost ve třídenní lhůtě od oznámení usnesení prohlásit, že na projednání věci
trvá; pokud ovšem bude následně shledán vinným, nelze mu uložit trestní opatření (§ 70 odst. 5 a 6 ZSVM).
283
Soudem pro mládež se rozumí zvláštní senát, popř. předseda takového senátu nebo samosoudce příslušného
okresního, krajského, vrchního a Nejvyššího soudu [§ 2 odst. 2 písm. d) ZSVM].
O odstoupení od trestního stíhání soud pro mládež může rozhodnout po předběžném projednání obžaloby
(§ 62 odst. 1 ZSVM), samosoudcem po přezkoumání obžaloby (§ 62 odst. 2 ZSVM), v hlavním líčení
(§ 65 odst. 2 ZSVM) i mimo hlavní líčení (§ 66 odst. 1 ZSVM).
284
Srov. § 69 odst. 1 písm. c) a § 70 ZSVM ve spojení s § 175 odst. 1 písm. a) a § 291 TŘ.
285
Proviněním je trestný čin spáchaný mladistvým (§ 6 odst. 1 ZSVM). Proviněními s maximálně tříletou horní
hranicí trestní sazby, jak to vyžaduje § 70 ZSVM, jsou pak ta provinění, na něž tuto sazbu stanovuje trestní zákoník
– neužívá se modifikací stanovených pro mladistvého (§ 31 odst. 1 ZSVM), ani není třeba kalkulovat s případy
zvýšení sazby. [Srov. ŠÁMAL, P.; VÁLKOVÁ, H.; SOTOLÁŘ, A.; HRUŠÁKOVÁ, M.; ŠÁMALOVÁ, M.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. 3. vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2011. S. 570. (Dále citováno
jako „Komentář k ZSVM)].
286
Základním účelem veškerých trestních řízení je zjistit a vyšetřit skutek, jenž naplňuje znaky trestného činu,
odhalit jeho pachatele a postavit ho před soud, který mu v případě, že jej shledá vinným, uloží trest nebo ochranné
opatření a zajistí jejich výkon (popř. od potrestání upustí); to vše v souladu se zákonem, při dodržování zásad
spravedlivého procesu. Trestní řízení má takto sloužit nejen k represi pachatelů, ochraně společnosti před
odsouzenými a k individuální prevenci, ale též k prevenci generální, výchově občanů, upevňování zákonnosti
a v neposlední řadě, pokud možno, též k napravení porušených poměrů. V případě řízení proti mladistvému je pak
vyzdvihnuta především preventivní a restorativní úloha řízení, když veškeré kroky učiněné dle ZSVM mají vést
k tomu, aby se mladistvý nadále zdržel trestné činnosti, začlenil se do širšího sociálního prostředí a dle svých sil
a schopností přispěl k odčinění jím způsobené újmy. [Srov. § 1 odst. 1 TŘ a § 1 odst. 2 a § 3 odst. 4 ZSVM.
Blíže viz JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 21 a násl., resp.
SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání jako specifická forma alternativního řešení trestních věcí
mladistvých. Trestněprávní revue č. 6/2004, s. 169 a násl.
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od dalšího trestního stíhání (např. stanovením určitého výchovného omezení, vyslovením
napomenutí s výstrahou nebo uložením povinnosti dodržet závazek, který na sebe mladistvý
převzal).“287 Pro poškozeného je podstatné, že zákon v rámci demonstrativního výčtu situací,
v nichž lze odstoupit od trestního stíhání, zmiňuje mj. případy, kdy byla úplně nebo alespoň
částečně nahrazena škoda způsobená proviněním a poškozený s takovým odškodněním souhlasil,
či

bylo

úplně

nebo

alespoň

částečně

vráceno

bezdůvodné

obohacení

získané

proviněním a poškozený s takovým rozsahem vrácení bezdůvodného obohacení souhlasil (§ 70
odst. 3 ZSVM). K právě uvedenému je třeba doplnit, že pro využití kteréhokoliv z možných
odklonů288 v rámci řízení podle ZSVM navíc obecně platí mimo jiné podmínka, že mladistvý je
připraven nést odpovědnost za spáchaný čin, vypořádat se s jeho příčinami a přičinit se289
o odstranění škodlivých následků svého provinění (§ 68 ZSVM). Sotolář290 v této souvislosti
zdůrazňuje, že nesmí jít pouze o účelové, plané řeči mladistvého, nýbrž musí jít o skutečný
postoj mladistvého pachatele, který činu lituje, uznává svou vinu a chce se napravit (popř.
už se napravil), stejně jako chce napravit či odčinit nastalou situaci.
Je tedy zřejmé, že aby mohlo být odstoupeno od trestního stíhání za spáchané (méně závažné)
provinění, měl by se mladistvý vždy v první řadě upřímně omluvit všem poškozeným osobám,
a dále učinit konkrétní kroky k náhradě jejich újmy, byť jen částečné. Zákon sice v souvislosti
s předmětným odklonem hovoří výslovně jen o majetkové škodě a bezdůvodném obohacení
(srov. § 70 odst. 3 ZSVM), nicméně z obecného ustanovení § 68 ZSVM lze dovodit, že
poškozený by měl být připraven napravit (odčinit) veškeré, tedy i nemajetkové následky svého
činu. V úvahu připadá jak provedení finančního vyrovnání, tak naturální restituce, vč. osobního
vykonání určitých prací (typicky vyčištění posprejovaného majetku apod.), stejně jako
např. nahlášení pojistné události či uzavření dohody s poškozeným, popřípadě kombinace
uvedených způsobů.
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Komentář k ZSVM, s. 570.
V trestním řízení proti mladistvému lze rozhodnout o podmíněném zastavení trestního stíhání [§ 307 a § 308 TŘ
ve spojení s § 68 a § 69 odst. 1 písm. a) ZSVM], o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání [§ 179g
a § 179h TŘ ve spojení s § 68 a § 69 odst. 2 ZSVM], o odstoupení od trestního stíhání [§ 70 a § 71 ZSVM
ve spojení s § 68 a § 69 písm. c) ZSVM] a o schválení narovnání [§ 309 a násl. TŘ ve spojení s § 68 a § 69
písm. b) ZSVM]. V řízení proti mladistvému naopak nelze sjednat dohodu o vině a trestu ani rozhodnout
trestním příkazem (srov. § 63 ZSVM).
289
Jak vidno, zákon pro odstoupení od trestního stíhání nevyžaduje, aby způsobenou újmu nahradil mladistvý
osobně – k náhradě, popř. i sjednání dohody o ní, může dojít i prostřednictvím jiné osoby, ať už zákonných
zástupců, kamarádů či kupř. pojišťovny. Mladistvý se však k takové náhradě musí vždy alespoň nějakým způsobem
sám přičinit, ne jen pasivně využívat pomoci svého okolí - typicky rodičů. (Srov. dikci § 70 odst. 1 a 3, resp.
§ 68 ZSVM).
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Odstoupení od trestního stíhání je stejně jako v případě ostatních odklonů rozhodnutím
fakultativním, a tudíž na něj není právní nárok. Nutno říci, že dosud není nijak hojně využíváno
(ročně se odstoupí jen od okolo 15ti trestních stíhání291). Nicméně v situaci, kdy jsou k němu
naplněny veškeré podmínky (viz výše) vč. chybějícího veřejného zájmu na potrestání
mladistvého, přičemž i poškozený se k tomuto řešení staví kladně a souhlasil i s poskytnutým
odškodněním, nemělo by odstoupení od trestního stíhání mladistvého nic stát v cestě. Zároveň
platí, že pokud poškozený není spokojen s poskytnutým (přislíbeným) plněním či s odstoupením
od stíhání mladistvého prostě nesouhlasí, není to pro orgány činné v trestním řízení
nepřekonatelnou překážkou pro vydání předmětného rozhodnutí, nýbrž jen určitý, byť
významný, ukazatel. K vydání rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání totiž není třeba
souhlasu poškozeného [výše uvedený § 70 odst. 3 TŘ obsahuje toliko demonstrativní, nikoliv
taxativní výčet situací, v nichž lze od stíhání mladistvého odstoupit; koneckonců toto rozhodnutí
lze vydat i v řízeních, kde žádný poškozený nefiguruje]. Na druhou stranu, pokud by byl
negativní postoj poškozeného důvodný (což by mělo být vždy náležitě prozkoumáno), může to
vypovídat o tom, že mladistvý nesplňuje veškerá zákonná kritéria pro užití předmětného
odklonu. Orgány činné v trestním řízení by proto měly vždy zbystřit, pokud se poškozený proti
odstoupení od stíhání mladistvého bouří a případně ještě zvážit jiný postup ve věci. Zvýšenou
opatrnost vůči odstoupení od trestního stíhání lze doporučit zejména v případě dohod o plnění,
která mají být vykonána v budoucnu (až po vydání rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání).
Větší obezřetnost by tu měly projevit jak příslušné orgány, tak i poškozený. Pokud totiž dohoda
není dodržena, z hlediska budoucího stíhání mladistvého za předmětný skutek je to zcela
irelevantní [jedná se již o res iudicata dle § 11 odst. 1 písm. h) TŘ]. Navíc, jak již bylo řečeno,
výrok o tom, že mladistvý je sjednanou dohodu povinen dodržet, není obligatorní součástí
rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání – pokud tento výrok rozhodnutí neobsahuje,
poškozený nemá v ruce exekuční titul292 a v případě neplnění dohody se musí se svým nárokem
obrátit k civilnímu soudu. Proto, pokud mladistvý není schopen (sám ani skrze třetí osobu)
nahradit způsobenou újmu a na řadu přijde sjednání dohody o budoucím plnění, je dle mého
názoru pro poškozeného v každém případě nejvhodnější požadovat sjednání této dohody formou
notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti (§ 71a a násl. zákona č. 358/1992 Sb.,
291

Srov. statistiky dostupné na portálu justice.cz v sekci InfoData.
Výrok o tom, že mladistvý je povinen dodržet sjednanou dohodu může být součástí rozhodnutí o odstoupení
od trestního stíhání v návaznosti na ust. § 70 odst. 1 ve spojení s § 15 odst. 1, odst. 2 písm. c) a § 18 odst. 1 písm. d),
písm. e) ZSVM. S ohledem na dikci § 40 exekučního řádu, resp. § 274 OSŘ se domnívám, že usnesení o odstoupení
od trestního stíhání v zásadě může být platným exekučním titulem. Musí ovšem splňovat veškeré k tomu
požadované náležitosti (blíže viz uvedená zákonná ustanovení), kteréžto ale nejsou všechna obligatorní součástí
předmětného rozhodnutí.
292
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notářský řád, v pl.zn.). Tehdy má totiž poškozený pro všechny situace k dispozici exekuční titul,
což zároveň pro povinného může být velkou motivací k řádnému plnění dohody.
Jak vyplývá z výše uvedeného, vymezení podmínek pro odstoupení od trestního stíhání je
poměrně vágní. To sice v praxi umožňuje zohlednit širokou škálu situací, na druhou stranu to
však klade vysoké nároky na orgány činné v trestním řízení, které tak musí brát v úvahu
(potažmo odůvodňovat) velké množství okolností. Zdaleka nejen proto je ideální, když se podaří
urovnat vztahy mezi pachatelem a poškozeným, kdy lze případ snáze podřadit pod několikrát
zmiňované ustanovení § 70 odst. 3 TŘ. V tomto směru je velmi prospěšná mediace
zprostředkovávaná Probační a mediační službou, jejímž prostřednictvím se zpravidla koná
jednání mezi poškozeným a mladistvým pachatelem (a jeho zákonnými zástupci). Neformální
prostředí mediace v kombinaci s profesionálním, avšak lidským přístupem probačních úředníků
se v praxi osvědčuje, když se takto nezřídka daří nalézt kompromis i mezi velmi znesvářenými
stranami.
Z hlediska poškozeného lze uzavřít, že tento nemá v souvislosti s odstoupením od trestního
stíhání mladistvého zajištěna nijak široká práva.293 K odstoupení od trestního stíhání mladistvého
není třeba souhlasu poškozeného; o daném usnesení se dokonce pouze vyrozumívá a nemá
možnost napadnout jej stížností (srov. § 70 odst. 4 ZSVM). „Zákonným předpokladem
odstoupení od trestního stíhání přitom není úplná náhrada škody ani uzavření výše zmíněné
dohody o její náhradě mezi mladistvým a poškozeným. Ke dni rozhodnutí nemusí být zcela
reparovány ani všechny nehmotné újmy.“294 Popsaná pravidla pro odstoupení od trestního stíhání
jsou jasným výrazem toho, že v trestních řízeních vedených proti mladistvým je na prvním místě
náprava samotných mladistvých, nikoliv náprava jimi spáchaných škod. To je dle mého názoru
správně, když poškozený má zároveň zajištěnou poměrně dobrou pozici [vždy je na něj brán
ohled, jsou zohledňovány jeho požadavky a obecný postoj k věci a i v případě, že by se nakonec
musel obrátit k civilnímu soudu, bude disponovat dobrými důkazy, neboť pokud došlo
k odstoupení od trestního stíhání, mladistvý se k činu vždy musel doznat, stejně jako
ke způsobené újmě (byť se s poškozeným např. nemusí zcela shodnout na jejím rozsahu)].
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Byť i zde samozřejmě platí obecná zásada vyjádřená v ustanovení § 3 odst. 7 ZSVM, dle kterého každé řízení
vedené podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže musí směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody
způsobené protiprávním činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění. Podobně je třeba dodržovat
i ustanovení § 45 odst. 1 ZSVM, dle něhož má státní zástupce a v řízení před soudem předseda senátu vždy posoudit
vhodnost a účelnost některého ze zvláštních způsobů řízení právě i s ohledem k oprávněným zájmům poškozeného.
294
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Trestněprávní politika nastavená ve vztahu k mladistvým se ostatně vyplácí, když jejich trestná
činnost dlouhodobě klesá.295

4.4. Narovnání
Dalším z možných odklonů od standardního typu řízení je narovnání, upravené v § 309 a násl.
trestního řádu. Rozhodnout o schválení narovnání, na rozdíl od všech tří výše rozebraných
institutů, nelze tam, kde nefiguruje žádný poškozený, resp. kde nevznikla žádná újma,296 neboť
hlavním účelem narovnání je náprava škodlivých následků, které poškozenému vznikly
v souvislosti se spáchaným činem – tomuto účelu se zde přiklání větší význam, než zájmu na
potrestání pachatele.297 O schválení narovnání může rozhodnout soud298 a v přípravném řízení
státní zástupce299 v řízení o přečinu (§ 14 odst. 2 TZ), pokud považuje takový způsob vyřízení
věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti spáchaného činu, k míře, v jaké jím byl
dotčen veřejný zájem, i vzhledem k osobě obviněného a jeho majetkovým poměrům.
Zákon stanoví, že s tímto postupem musí vždy vyslovit souhlas jak obviněný, tak i poškozený.
Rozhodnout o schválení narovnání je pak možné v případě, kdy obviněný svobodně, vážně
a určitě prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán [§ 309 odst. 1 písm. a) TŘ]; obviněný dále
musí nahradit poškozenému způsobenou újmu či vydat bezdůvodné obohacení, popř. učinit
potřebné úkony k této náhradě [§ 309 odst. 1 písm. b) a c) TŘ]; konečně musí obviněný
295

Srov. statistiky dostupné na portálu justice.cz v sekci InfoData, resp. výše zmíněné policejní statistiky
kriminality. Viz též VÁVRA, L. Všichni máme děti aneb zamyšlení nad trestáním mladistvých. Článek uveřejněný
na webu Právní prostor dne 9.6.2016 (dostupný online z https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/vsichnimame-deti-aneb-zamysleni-nad-trestanim-mladistvych; citováno v lednu 2019). ŠÁMAL, P. K nové směrnici
o procesních zárukách pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými osobami v trestním řízení. Článek
uveřejněný na webu Právní prostor dne 28.6.2017 (dostupný online z https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestnipravo/k-nove-smernici-o-procesnich-zarukach-pro-deti-ktere-jsou-podezrelymi-nebo-obvinenymi-osobami-vtrestnim-rizeni; citováno v lednu 2019).
296
Srov. např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 156/2003 ze dne 18.11.2003, kde Nejvyšší soud vyslovil,
že v projednávaném řízení došlo k porušení zákona, přičemž cituje stížnost pro porušení zákona následovně:
„Podstatou narovnání je svého druhu dohoda mezi poškozeným a obviněným, jejímž obsahem je ukončení trestního
stíhání v případě, že pachatel splní zákonem stanovené podmínky. V zásadě není vyloučeno schválit narovnání
i v případech, kdy trestným činem došlo výlučně k dotčení veřejného zájmu a kdy na straně poškozeného budou
vystupovat stát zastoupený k tomu příslušným orgánem nebo obec. Nelze však považovat za možné schválení
narovnání v případech, kdy obecný zájem je dotčen takovým způsobem, že nedošlo ke konkrétní újmě na straně státu
či obce a na straně poškozeného tedy nevystupuje žádný konkrétní subjekt. Takový extenzivní výklad narovnání
by vedl prakticky k redukci narovnání na pouhé složení peněžité částky na obecně prospěšné účely.“
297
Srov. důvodovou zprávu k zákonu č. 152/1995 Sb., kterým došlo k zavedení narovnání do trestního řádu;
či informace k odklonům v trestním řízení uveřejněné na portálu Nejvyššího státního zastupitelství (dostupné zde:
http://www.nsz.cz/index.php/cs/prubeh-rizeni-v-trestnich-a-netrestnich-vecech/odklony-v-trestnim-izeni; citováno
v lednu 2019).
298
Srov. § 188 odst. 1 písm. f), § 223a odst. 1, § 257 odst. 1 písm. d), § 314p odst. 3 písm. e) a 314r odst. 5
ve spojení s § 309 odst. 1 TŘ.
299
Srov. § 175 odst. 1 písm. a) a odst. 2, 179c odst. 2 písm. g) ve spojení s § 309 odst. 1 TŘ.
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také složit peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti, kdy tato
částka nesmí být zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu [§ 309 odst. 1 písm. d) TŘ; v praxi se
nejčastěji jedná o částku ve výši alespoň jednoho měsíčního platu obviněného].
Z výše uvedeného je víc než zřejmé, že poškozený hraje při využití narovnání jednu
z hlavních rolí. Díky tomu se může nejen dříve a snáze dočkat náhrady své újmy, ale ideálně se
také snadněji vyrovnat s celou nastalou situací. K tomuto napomáhá již mnohokrát zmíněná
mediace, prováděná nejčastěji skrze Probační a mediační službu.300 Poškozenému může také
velmi pomoci už samotný fakt, že má věc alespoň z části „ve svých rukou“ a jeho požadavkům
a názorům je skutečně nasloucháno.
Jak již bylo řečeno, jednou z výchozích podmínek narovnání je, že s ním musí vždy souhlasit
všichni poškození, a to ať už se jedná o fyzické či právnické osoby. Před vydáním rozhodnutí
jsou proto k tomuto vždy vyslechnuti, stejně jako ke způsobu a okolnostem uzavření dohody
o narovnání [v případě poškozených právnických osob postačí písemné vyjádření k těmto
skutečnostem (srov. § 310 odst. 1 a 3 TŘ)]. Analogicky se souhlasem poškozeného s trestním
stíháním (§ 163 odst. 2 věta druhá TŘ) se dovozuje,301 že souhlas s narovnáním lze vzít zpět, a to
výslovným prohlášením, dokud se odvolací soud neodebere k závěrečné poradě. Nejen
v souvislosti s udělováním souhlasu je ovšem nutné připomenout, že práva poškozeného spojená
s narovnáním dle trestního řádu nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody či
vydání bezdůvodného obohacení, tj. typicky dědicům poškozeného a pojišťovnám (§ 310a TŘ).
Další z předpokladů nutných pro schválení narovnání je pak skutečnost, že obviněný nahradil
poškozenému škodu způsobenou přečinem, případně mu jinak odčinil vzniklou újmu, resp. vydal
bezdůvodné obohacení, popř. učinil k tomu potřebné úkony [§ 309 odst. 1 písm. b) a c) TŘ].
Zejména z formulace „jiného odčinění vzniklé újmy“ lze dovodit, že poškozenému má být
odčiněna veškerá jeho újma, vč. nemajetkové. Ostatně, pokud by měl poškozený pocit, že
s obviněným nejsou dostatečně vyrovnáni, jistě by nedal ke schválení narovnání souhlas
(o svých právech i podstatě tohoto odklonu musí být ze zákona poučen, srov. § 310 odst. 2 TŘ).
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Probační úředník může být státním zástupcem, resp. předsedou senátu pověřen mj. vytvářením podmínek pro
rozhodnutí o schválení narovnání, přičemž za stanovených podmínek může provádět zmíněné úkony i bez takového
pokynu (§ 27b odst. 2 TŘ). Využití služeb Probační a mediační služby ovšem není podmínkou - dohodnout se na
odčinění vzniklé újmy mohou obviněný a poškozený samozřejmě i sami, či např. prostřednictvím služeb advokáta,
kdy posléze mohou orgánům činným v trestním řízení podat návrh na schválení narovnání. Pokud ke schválení
narovnání nedojde, negativní rozhodnutí o tom se nevydává, je ovšem samozřejmě vhodné vždy dotčeným osobám
vysvětlit, proč k využití tohoto odklonu nedošlo.
301
Srov. např. Komentář Šámala a kol., s. 3507. Tato otázka ovšem není jednoznačně vyřešena. Blíže na toto téma
viz též RŮŽIČKA, M.; PÚRY, F.; ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice; s. 377.
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S ohledem na zákonem použité formulace302 panuje shoda, že podmínkou schválení narovnání je
již uskutečněné odčinění újmy (popř. již uskutečněné konkrétní kroky k této náhradě – nahlášení
pojistné události, složení peněžní částky na účet soudu apod.), nikoliv pouze dohoda mezi
obviněným a poškozeným o budoucím plnění.
Spolu se schválením narovnání je vždy rozhodnuto o zastavení předmětného trestního stíhání,
popř. o odložení věci.303 Proti předmětným rozhodnutím má poškozený zpravidla právo podat
stížnost.304 [Pouze pokud o narovnání rozhodne odvolací soud dle § 257 odst. 1 písm. d) TŘ,
nemá poškozený možnost podat proti takovému rozhodnutí opravný prostředek a v tomto
případě může případně pouze podat podnět k podání dovolání (srov. § 141 odst. 2 věta druhá,
§ 265a odst. 1, odst. 2 písm. g) a § 265d odst. 1 TŘ]. Po právní moci pak předmětná rozhodnutí
tvoří překážku věci rozhodnuté [§ 11 odst. 1 písm. i) TŘ, resp. § 11a odst. 1 písm. a) TŘ].
Stejně jako všechny dosud rozebrané odklony, narovnání lze využít i v trestním řízení
vedeném proti mladistvému [srov. § 69 odst. 1 písm. b) ZSVM], nestává se tak ale nijak často.
Tento institut je ostatně obecně málo využíván, když v celé České republice je ročně vydáváno
jen okolo stovky rozhodnutí o schválení narovnání.305 S ohledem na výše uvedená ustanovení
§ 307 odst. 2 TŘ a § 179g odst. 2 TŘ (tato dnes také jakožto sankční prvek připouštějí závazek
obviněného složit peněžitou částku na pomoc obětem trestných činů, blíže viz výše), lze přitom
jen těžko očekávat, že by narovnání bylo do budoucna využíváno více. Jak již bylo řečeno,
v případě narovnání se jedná o konečné rozhodnutí, nikoliv mezitímní, jako je tomu
u podmíněného zastavení trestního stíhání, resp. podmíněného odložení podání návrhu
na potrestání, kde tudíž orgány činné v trestním řízení mají ještě možnost v budoucnu ověřit, zda
využití odklonu skutečně zafungovalo na pachatele a jeho život tak, jak mělo. Povinnost složit
peněžitou částku na pomoc obětem trestných činů navíc mnozí nevnímají jako sankční prvek
rozhodnutí (de facto pokutu s předem vymezeným příjemcem a účelem využití), ale spíše jako
odpustek, vykoupení se z prohřešku možné pro solventnější pachatele (byť při stanovení této
302

Srov. výše zmíněná ustanovení § 309 odst. 1 písm. b) a c) a dále § 311 TŘ, dle kterého musí být součástí
rozhodnutí o schválení narovnání a zastavení předmětného trestního stíhání mj. obsah narovnání zahrnující výši
uhrazené škody nebo škody, k jejíž úhradě byly provedeny potřebné úkony, rozsah bezdůvodného obohacení, který
byl vydán nebo k jehož vydání byly provedeny potřebné úkony, případně způsob jiného odčinění újmy vzniklé
přečinem.
303
Srov. § 309 odst. 1 a § 311, resp. §179c odst. 2 písm. g) TŘ.
304
Srov. § 309 odst. 2 a rovněž, § 188 odst. 3 věta druhá, § 223a odst. 2, § 314p odst. 5 věta druhá, § 314r odst. 6
věta druhá TŘ; v případě rozhodnutí o schválení narovnání vydaného státním zástupcem se právo stížnosti dovozuje
z § 175 odst. 1 a 2, resp. § 179c odst. 2 písm. g) a odst. 4 ve spojení s § 309 odst. 2 TŘ (nebylo by tudíž na škodu
doplnit toto právo explicitně i do § 175, resp. 179c TŘ).
305
Srov. statistiky dostupné na portálu Justice.cz v kategorii infoData.cz (https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledystatistickych-listu.html; citováno v lednu 2019).
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částky se má přihlížet k majetkovým poměrům obviněného). To někdy snižuje motivaci orgánů
činných v trestním řízení k využití předmětného odklonu, stejně jako ochotu poškozených udělit
souhlas s narovnáním. V tomto směru institutu narovnání škodí i skutečnost, že dle § 314 TŘ
nelze k prohlášení obviněného o tom, že spáchal předmětný skutek, v případném dalším řízení
přihlížet jako k důkazu. To totiž obviněnému umožňuje určitý kalkul s nabízeným odškodněním
a příspěvkem na pomoc obětem, s vědomím, že tímto návrhem téměř nic neriskuje:
když narovnání není schváleno, k prohlášení obviněného se nepřihlíží a částka, kterou již zaslal
na pomoc obětem, se mu vrací (srov. § 362 odst. 1 TŘ).
Narovnání v přestupkovém řízení
V návaznosti na výše zmíněné, ne zrovna časté využívání narovnání v trestním řízení může
být překvapivé, že právě tento odklon byl nově zaveden i do řízení přestupkového. S přijetím
nového přestupkového zákona306 byl umožněn další způsob ukončení přestupkového řízení,
které tak vedle vyslovení viny spolu s (ne)uložením trestu [srov. § 93 odst. 1 písm. e) PZ],
či zastavení řízení [§ 86 PZ] může nově skončit též rozhodnutím o schválení narovnání
podle § 87 PZ. Náležitosti rozhodnutí o schválení narovnání vyplývají z § 93 odst. 3 PZ, z něhož
lze vyčíst mj. to, že spolu se schválením dohody o narovnání je rozhodováno i o zastavení řízení.
Předmětné rozhodnutí pak po právní moci představuje překážku věci rozhodnuté, a to jak
pro přestupkové, tak pro trestní řízení [srov. § 77 odst. 2 ve spojení s § 87 odst. 5 a § 86 odst. 1
písm. j) PZ; resp. § 11 odst. 1 písm. k) TŘ].
Podle § 87 odst. 1 přestupkového zákona správní orgán schválí dohodu o narovnání,
uzavřenou mezi obviněným a poškozeným, pokud je tento způsob vyřízení věci
(vzhledem k povaze a závažnosti přestupku, k míře, jakou byl přestupkem dotčen veřejný zájem,
i osobě obviněného a jeho osobním poměrům) dostačující a není v rozporu s veřejným zájmem,
přičemž obviněný svobodně, vážně a určitě prohlásil, že spáchal skutek, pro který je stíhán,
a zároveň uhradil poškozenému škodu nebo mu vydal bezdůvodné obohacení a dále složil
na účet správního orgánu peněžní částku určenou k veřejně prospěšným účelům. Podmínky
narovnání v přestupkovém řízení jsou tedy inspirované trestněprávní úpravou, byť s viditelnými
odchylkami:
- rozhodnutí není čistě fakultativní (srov. formulaci „správní orgán schválí dohodu“),
- není omezeno jen na určitou skupinu přestupků;

306

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
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- mezi podmínkami rozhodnutí není výslovně uveden souhlas obviněného a poškozeného
(nutnost tohoto souhlasu lze ovšem dovodit z § 87 odst. 3 PZ, dle něhož mají být obviněný
a poškozený při výslechu dotazováni mj. na to, zda s předmětným rozhodnutím souhlasí);
- při rozhodování o způsobu vyřízení věci má správní orgán brát v úvahu osobu a osobní
poměry obviněného, ne nutně i jeho poměry majetkové;
- je vyžadována již učiněná náhrada majetkové škody, resp. skutečné vydání bezdůvodného
obohacení307 - nepostačuje vykonání potřebných kroků k této náhradě; na druhou stranu
ovšem není předmětem zkoumání správního orgánu případná nemajetková újma;
- výši částky určené na veřejně prospěšné účely i konkrétního příjemce308 stanovuje
správní orgán, i když na požádání obviněného309 [výše této částky nesmí být zjevně
nepřiměřená povaze a závažnosti přestupku a výši pokuty, kterou lze za tento přestupek uložit
(§ 87 odst. 2 PZ)];
- přestupkový zákon nestanoví, že se k prohlášení obviněného nesmí v případném dalším řízení
přihlížet jako k důkazu.310
Rozhodnutí o schválení narovnání není zapisováno do evidence přestupků,311 přičemž by
ale důsledky činu pro obviněného měly být obdobné, jako kdyby správní orgán rozhodl o jeho
vině a trestu.312 Z důvodové zprávy k novému přestupkovému zákonu lze vyčíst, že motivací
pro zavedení tohoto odklonu i do přestupkového řízení bylo, že „možnost využití odklonů
307

Obsah schválené dohody o narovnání vč. výše nahrazené škody či vydaného bezdůvodného obohacení, popř.
způsobu jejich jiného odčinění je též jednou z obligatorních náležitostí rozhodnutí [srov. § 93 odst. 3 písm. e) PZ].
308
Jak upozorňuje Frumarová (FRUMAROVÁ, K. Narovnání – nově zavedený institut tzv. odklonu do řízení
o přestupku. Správní právo č. 7-8/2017, s. 468), správní orgán určuje příjemce částky, ale už ne konkrétní účel,
na který mají být peníze použity. Možní beneficienti jsou navíc vymezeni poměrně široce, když § 87 odst. 4 PZ
stanoví, že příjemcem může být pouze stát, kraj, obec, státní fond, státní příspěvková organizace, příspěvková
organizace územního samosprávného celku, registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená
právnická osoba, spolek, veřejně prospěšná právnická osoba, fundace, veřejná vysoká škola nebo dobrovolný svazek
obcí.
309
Oproti tomu při narovnání dle trestního řádu je příjemce poskytnuté částky předem stanovený, když tyto peníze
vždy dle zákona putují státu na pomoc obětem trestné činnosti podle zvláštního právního předpisu (uvedené platí
od 1.9.2012, po novele provedené zákonem č. 193/2012 Sb.); výši této částky určuje obviněný sám, přičemž
příslušné orgány ověřují, zda částka není zjevně nepřiměřená závažnosti přečinu, a mj. posuzují i majetkové poměry
obviněného [§ 309 odst. 1 TŘ].
310
Srov. FRUMAROVÁ, K. Narovnání – nově zavedený institut tzv. odklonu do řízení o přestupku. Správní právo
č. 7-8/2017, s. 465.
311
Podle § 106 odst. 1 PZ se do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů zapisují pravomocná rozhodnutí
o přestupku a pravomocná rozhodnutí o účasti na amnestii, stanoví-li tak zákon [např. dle § 12 zákona
č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v pl.zn., se do evidence přestupků (až na dvě drobné výjimky) zapisují
pravomocná rozhodnutí o přestupku proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku]. Podle
§ 106 odst. 2 PZ je pak správní orgán příslušný k projednání přestupku zapisovaného do evidence přestupků povinen
si po zahájení řízení o takovém přestupku nebo před vydáním příkazu, je-li prvním úkonem v řízení, opatřit opis
z evidence přestupků týkající se obviněného nebo podezřelého z přestupku.
312
Srov. JEMELKA, L.; VETEŠNÍK, P. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich; Zákon o některých
přestupcích. Komentář. 1. vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 778. (Dále jen „Komentář k PZ“).
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posiluje preventivní a reparační funkci přestupkového řízení jako nástroje regulace nežádoucího
chování adresátů výkonu veřejné správy tím, že se zdůrazňuje prvek uznání vinny a prvek
nápravy způsobených škod. (…) [narovnání] je využitelné v případě složitějších řízení
o přestupku, kde je účastníkem řízení též poškozený.“ Komentář k PZ dodává, že „Jde o rychle
proveditelný a ekonomicky nenáročný způsob reakce veřejné moci na spáchaný přestupek,
kterým jsou účinněji chráněna práva poškozených osob. Účelem narovnání není pouze náhrada
majetkové škody nebo vydání bezdůvodného obohacení a urychlení řízení o přestupku, ale též
urovnání a vypořádání vzájemných vztahů obviněného a poškozeného.“313 Až čas ukáže, zda
a jak často tento alternativní postup v přestupkovém řízení dostojí uvedeným očekáváním.
Vzhledem ke stanoveným podmínkám pro jeho využití se však obávám, že rozhodnutí
o schválení narovnání mnohdy nebude vydáno dříve, nežli by bylo vydáno standardní rozhodnutí
(už kvůli času, který zabere, než se dotčené osoby dohodnou, a následně době, než může reálně
dojít k náhradě škody). K tomu je třeba uvést, že zde snad ještě silněji než u trestněprávní úpravy
platí výše uvedené námitky proti poskytování částky na veřejně prospěšné účely, když správní
orgány nemusejí brát v potaz majetkové poměry obviněného – tento typ řízení tedy možná bude
více přístupný movitějším obviněným.
Závěrem mi nedá nezmínit, že právě na příkladu narovnání je očividné, jak nešťastně se může
projevit vymezení poškozeného v přestupkovém řízení (potažmo vymezení osoby postižené
spácháním přestupku a jejích práv).314 Využití narovnání by mělo připadat v úvahu u deliktů, kde
došlo k zásahu převážně do soukromé sféry dotčené osoby. To se jistě týká i případů, k jejichž
projednání musí osoba přímo postižená spácháním přestupku dát souhlas ve smyslu § 79 PZ.315
Přitom u těchto deliktů je nezřídka způsobena „pouze“ újma nemajetková, a osoba udělující
souhlas s přestupkovým řízením tudíž není poškozeným (§ 70 PZ), ale jen osobou přímo
postiženou spácháním přestupku (§ 71 PZ). V takovém případě se dotčená osoba a obviněný sice
mezi sebou mohou domluvit na odškodnění, z hlediska přestupkového řízení však tuto dohodu
nebude možné schválit ve smyslu § 87 PZ, neboť institutu narovnání lze využít toliko v případě,
kdy v řízení vystupuje i poškozený stricto senzu. Jakkoliv zcela chápu důvody zákonného
omezení, díky němuž se v přestupkovém řízení neřeší nemajetková újma, bylo by dle mého
názoru možné zařadit mezi dohody, které lze schválit v režimu § 87 PZ, i dohodu o náhradě
313

Komentář k PZ, s. 778.
K této problematice srov. výše podkapitolu 1.3. Poškozený ve správním trestání.
315
Jako typický příklad přestupků, které je možné projednat jen se souhlasem postižené osoby, lze uvést urážku na
cti (srov. § 7 odst. 7 z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích) a dále přestupky proti občanskému soužití či proti
majetku spáchané mezi osobami blízkými (srov. § 7 odst. 7 či § 8 odst. 7 z. č. 251/2016 Sb., o některých
přestupcích).
314
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nemateriální újmy uzavřenou mezi obviněným a osobou přímo postiženou spácháním přestupku
[ať už tato osoba má či nemá postavení účastníka řízení (srov. § 68, § 70 a § 71 PZ)]. Důvodem
pro zmíněné omezení okruhu osob, jež lze označit za poškozené, je zejména komplikovaná
kvantifikace i samotné zjišťování nemajetkové újmy - pokud se však na existenci i výši
nemajetkové újmy příslušné osoby dohodnou, nevidím důvod, proč by takováto jejich dohoda
nemohla být podkladem pro rozhodnutí o narovnání dle přestupkového zákona.

4.5. Dohoda o vině a trestu
Dohoda o vině a trestu u nás přestavuje nejnovější způsob alternativního postupu v trestním
řízení. Tento institut zavedla novela trestního řádu provedená zákonem č. 193/2012 Sb.
s účinností od 1. 9. 2012, a to po vzoru zahraniční právní úpravy, s cílem „zrychlení trestního
řízení před soudem a současně i zjednodušení a zefektivnění trestního řízení (…) i v ochraně
obětí před sekundární viktimizací, protože již nebudou muset svědčit opakovaně v řízení před
soudem a nebudou tak znovu vystaveny stresu vyplývajícímu z veřejného projednávání všech
detailů trestného činu, jehož se staly obětí.“316 Nutno říci, že se jedná o značně kontroverzní
institut, proti němuž se ozývá poměrně ostrá kritika317 od nejednoho z odborníků a nezřídka
také z laické veřejnosti. Výhodou tohoto postupu může být již deklarované zrychlení, a tudíž
i zhospodárnění trestního řízení, stejně jako zklidnění konfliktní situace, když dojde k větší
aktivitě procesních stran ve snaze najít kompromis.318 Největší kouzlo může mít využití dohody

316

Důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
317
Kritizována bývá jak její podstata [jedná se o typ konsenzuálního trestního řízení, které mnohdy bývá
označováno pejorativně jako handlování se spravedlností, kdy se obchoduje „něco za něco“ (mírnější trest za
přiznání); odporuje řadě základních zásad našeho trestního řízení (zejména zásadám materiální pravdy, volného
hodnocení důkazů, legality, oficiality, zásadě vyhledávací, zásadám ústnosti, bezprostřednosti a veřejnosti trestního
řízení,…); je projevem přibližování trestního řízení procesu civilnímu, odporuje našemu pojetí trestněprávního
vztahu; věrohodnost doznání obviněného je těžko posuzovatelná; nezřídka umožňuje nerovnost před zákonem
při zvýhodnění movitějších pachatelů], tak způsob, jakým byl tento institut do našeho právního řádu zaveden
[stalo se tak jednou z mnoha novelizací stávajícího trestního řádu, nikoliv v rámci rekodifikace, přičemž trestní
právo hmotné v této souvislosti nenaznalo žádné změny (zejm. co do kritérií pro stanovení druhu a výměry trestu),
ačkoliv trestní právo procesní má sloužit k realizaci právě hmotněprávní úpravy], a konečně i samotné konkrétní
znění předmětné úpravy, kdy je upozorňováno na množství legislativně-technických nedostatků [chybějící úprava
procesu sjednávání DVT; zákon neobsahuje pojistky proti zdržujícím praktikám obviněného (lhůty k vyjádření,
fikce nesouhlasu s jednáním); chybí explicitní hmotněprávní úprava, jež by umožnila zvýhodnit obviněné mírnějším
trestem, pokud učiní prohlášení o spáchání skutku (v současnosti jde toliko o nepojmenovanou polehčující okolnost,
srov. § 41 TZ); DVT nelze sjednat v řízení před soudem, ale lze sjednat na popud soudu po předběžném projednání
obžaloby; oproti tomu je umožněno sjednávání DVT i ve zkráceném přípravném řízení, které za tímto účelem může
paradoxně být i prodlouženo; obviněný se nedoznává v pravém smyslu slova; řízení o schválení DVT není důvodem
nutné obhajoby,…]. Blíže ke kritice i obhajobě tohoto institutu viz dále zmíněnou literaturu zabývající se dohodou
o vině a trestu.
318
MUSIL, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Kriminalistika č. 1/2008, s. 4-26.
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o vině a trestu zejména v důkazně složitých případech, kdy by standardní řízení mohlo být
vedeno roky s nejistým výsledkem pro všechny zúčastněné.319
Dohodu o vině a trestu (dále též „DVT“) může v zákonem stanovených případech sjednat
státní zástupce s obviněným, kdy následně je třeba tuto dohodu schválit soudem. Dle §175a
odst. 1 TŘ může státní zástupce jednání o DVT zahájit, jen jestliže výsledky vyšetřování
dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem320 a že jej spáchal
obviněný. Obviněný může k zahájení jednání o DVT podat návrh, přičemž pokud státní zástupce
tento návrh neshledá důvodným, musí o svém stanovisku obviněného vyrozumět; poškozenému
uvedené právo nenáleží (srov. § 175a odst. 1 TŘ).
K jednání o DVT státní zástupce předvolává pouze obviněného, poškozený je o době a místu
jednání vyrozumíván (§ 175a odst. 2 TŘ). Dohodu o vině a trestu pak sjednává státní zástupce
s obviněným za povinné přítomnosti obhájce.321 Oproti tomu přítomnost poškozeného povinná
není, což lze vnímat pozitivně (poškozený tak nemusí znovu přijít do kontaktu s pachatelem,
přitom ale stále může být sjednána DVT, díky které se vyhne standardnímu soudnímu řízení
a celá záležitost se zpravidla dříve uzavře). DVT lze sjednat i bez přítomnosti poškozeného,
pokud se nedostaví k jednání, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, nebo nedostaví-li se k jednání
a nárok na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení) již uplatnil nebo prohlásil, že jej
uplatňovat nebude.322 Pokud není jednání o DVT přítomen poškozený, který vznesl požadavek
na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení), může se státní zástupce za poškozeného
dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu vyrovnání až do výše uplatněného nároku. Pokud
poškozený jednání o DVT přítomen je, vyjádří se pak právě zejména k rozsahu a způsobu
náhrady újmy (vydání bezdůvodného obohacení). Přitom obecně platí, že státní zástupce
při sjednávání DVT dbá také na zájmy poškozeného (§175a odst. 5 TŘ).

319

Typicky v případech hospodářské kriminality, kde je někdy třeba projít stovky až tisíce dokumentů, či v situacích
vyžadujících značnou mimoprávní odbornost, kdy se řízení snáze může zvrhnout v boj stran o co nejvíce vyhovující
znalecký posudek.
320
Sjednání DVT je vyloučeno pouze u zvlášť závažných zločinů, v řízení proti uprchlému (srov. § 175a odst. 8 TŘ)
a v řízení ve věci mladistvého, který nedovršil 18 let věku (§ 63 ZSVM).
321
Srov. §175a odst. 3 TŘ a taktéž ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) TŘ, dle něhož je sjednávání DVT jedním
z důvodů nutné obhajoby; v tomto případě ani není možné se nutné obhajoby vzdát ve smyslu § 36b TŘ.
322
V souvislosti s uplatňováním nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného
obohacení je třeba zdůraznit, že takovýto požadavek musí poškozený uplatnit nejpozději při prvním jednání
o dohodě o vině a trestu. O této skutečnosti musí být poškozený vždy poučen spolu s vyrozuměním o době a místu
konání jednání o DVT (srov. § 175a odst. 2 věta druhá TŘ).
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Proces sjednávání konkrétního znění dohody není blíže upraven, rámcově jej lze dovodit
z obsahových náležitostí DVT (§ 175a odst. 6 TŘ). Stěžejní podmínkou pro sjednání dohody
o vině a trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, přičemž nesmí
být důvodné pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení (§ 175a odst. 3 TŘ). Obviněný tedy
nepřiznává svou vinu,323 byť v tomto je název předmětného institutu dosti zavádějící a byť ani
důvodová zpráva, ani zákon nejsou v tomto terminologicky důslední. Ustanovení § 175a odst. 7
in fine TŘ, ovšem v každém případě stanoví, že nedojde-li k dohodě o vině a trestu, k prohlášení
viny učiněnému obviněným se v dalším řízení nepřihlíží. V souvislosti s vyžadovaným
prohlášením obviněného proto bývá vytýkána absence jeho etického prvku, když ze strany
obviněného může díky nastavené úpravě jít „pouze o chladné zvážení, jaké prohlášení mu zajistí
výhody v trestním řízení“,324 aniž by riskoval zhoršení své situace v případném standardním
řízení. Vedle prohlášení obviněného je dále součástí dohody o vině a trestu zejména
popis a kvalifikace stíhaného skutku, druh, výměra a způsob výkonu trestu [popř. upuštění
od potrestání či zkušební doba, přiměřená omezení atd.; srov. § 175a odst. 6 písm. f) TŘ],
ochranné opatření [přichází-li v úvahu a bylo-li dohodnuto; srov. § 175a odst. 6 písm. h) a odst. 4
TŘ] a konečně též rozsah a způsob náhrady újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, bylo-li
to dohodnuto [§ 175a odst. 6 písm. g) TŘ].
Dojde-li ke sjednání DVT, státní zástupce podá k soudu návrh na její schválení (§ 175b
odst. 1 TŘ); státní zástupce je rovněž povinen opis sjednané dohody doručit obviněnému, jeho
obhájci a poškozenému, který uplatnil řádně a včas své nároky (§ 175a odst. 7 věta první TŘ).
Systém schvalování sjednané dohody o vině a trestu je poměrně složitý, přičemž pro účely této
práce nepovažuji za důležité zabíhat do detailů (blíže srov. §§ 314o-314s a též § 314c
odst. 2 TŘ). Ve stručnosti lze uvést, že v reakci na podaný návrh předseda senátu nařídí veřejné
zasedání k rozhodnutí o něm [§ 314o odst. 1 písm. a) TŘ], popř. nařídí předběžné projednání
tohoto návrhu325 [předběžné projednání návrhu na schválení DVT pak může mezi jinými skončit
323

Prohlášení obviněného o tom, že spáchal skutek, není doznáním viny. Doznání [tak, jak jej vyžaduje např. § 307
odst. 1 písm. d) pro podmíněné zastavení trestního stíhání] se musí vztahovat na všechny znaky skutkové podstaty
předmětného trestného činu, včetně zavinění. Na faktický rozdíl mezi prohlášením obviněného, že spáchal
předmětný skutek, a doznáním, upozorňuje už důvodová zpráva k zákonu č. 193/2012 Sb. Shodně viz
např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 1 Skno 10/2008 ze dne 30.10.2008. Blíže viz též JELÍNEK, J.
Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie, 26.10.2012 (dostupné online zde
http://www.bulletin-advokacie.cz/dohodovaci-rizeni-v-trestnim-procesu-a-otazky-souvisici?browser=mobi; citováno
v lednu 2019), ZAORALOVÁ, P. Dohodnutý trest aneb chybějící právní úprava sankcí v řízení o dohodě o vině
a trestu. Bulletin advokacie, 24.12.2016 (dostupné online zde http://www.bulletin-advokacie.cz/dohodnuty-trestaneb-chybejici-pravni-uprava-sankci-v-rizeni-o-dohode-o-vine-a-trestu, citováno v lednu 2019).
324
JELÍNEK, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Op.cit.
325
Od předběžného projednání návrhu na schválení DVT je třeba rozlišovat předběžné projednání obžaloby nařízené
v případě, kdy by bylo vhodné sjednání dohody o vině a trestu [§ 186 písm. g) a §187 odst. 4 TŘ].
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jak odmítnutím návrhu, tak např. i (podmíněným) zastavením trestního stíhání či schválením
narovnání; srov. § 314o odst. 1 písm. c) a § 314p TŘ] či rozhodne o odmítnutí návrhu
pro závažné procesní vady [věc se pak rovnou vrací do přípravného řízení,326 srov. § 314o odst. 1
písm. b), odst. 2 a 3 TŘ]. Soud přitom vždy rozhoduje o sjednané DVT jako o celku – nemůže ji
např. (ne)schválit či odmítnout jen z části, nesmí do ní ani nijak obsahově zasahovat.
Pokud soud sjednanou dohodu o vině a trestu schválí, činí tak ve veřejném zasedání
odsuzujícím rozsudkem (§ 314r odst. 4 TŘ). Pro poškozeného je v této souvislosti podstatné,
že o jeho nároku na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení) rozhoduje soud v rozsahu
uvedeném v DVT, pokud s ní poškozený souhlasí, nebo pokud dohodnutý rozsah a způsob
náhrady odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného (§ 314r odst. 1 věta druhá a odst. 4
věta druhá TŘ). Nedošlo-li v rámci DVT k dohodě o náhradě újmy (vydání bezdůvodného
obohacení), státní zástupce na tuto skutečnost v návrhu na schválení DVT soud upozorní (§ 175b
odst. 1 věta druhá TŘ); soud pak o vzneseném nároku poškozeného rozhoduje podle § 228, resp.
§ 229 TŘ, tedy rozhoduje o něm sám jako ve standardním adhezním řízení (blíže viz kapitolu 5.).
Proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, následně může poškozený podat
odvolání jen pro nesprávnost výroku o náhradě újmy (vydání bezdůvodného obohacení), a to
v případě, že tento nárok uplatnil, a jen pokud nebyla rozsudkem schválena DVT obsahující
dohodu o rozsahu a způsobu předmětné náhrady v podobě, s níž poškozený souhlasil.
Přes výše nastíněnou kritiku u nás úprava institutu dohody o vině a trestu od svého zavedení
dosud nenaznala žádných změn. Do budoucna se zatím debatuje jen o rozšíření možnosti
sjednání DVT v řízení o jakémkoliv trestném činu, tedy i v případech zvlášť závažných
zločinů.327 Toto rozšíření je zvažováno v souvislosti se skutečností, že dohody o vině a trestu
jsou u nás dosud využívány jen velmi sporadicky. Dle mého názoru však samotné rozšíření
okruhu případů, kdy lze DVT sjednat, k většímu využívání tohoto zvláštního typu řízení
nepovede (pokud si to vůbec máme přát). Osobně bych uvažovala spíše nad obšírnějšími
legislativními změnami tohoto institutu, kterým by v každém případě měla předcházet důkladná
odborná debata; inspiraci pro konkrétní změny legislativy i přístupu dotčených subjektů lze pak
326

Do přípravného řízení se věc vrací i v případě, kdy došlo k odmítnutí návrhu po jeho předběžném projednání
(§ 314p odst. 6 TŘ); a zpravidla také v případě, že soud ve veřejném zasedání navrhovanou DVT neschválí
(srov. § 314r odst. 2 a 3 TŘ). Návrh na schválení DVT také může státní zástupce vzít zpět, a to kdykoliv do doby,
než se soud odebere k závěrečné poradě o něm; rovněž tímto zpětvzetím se věc vrací do přípravného řízení (§ 314o
odst. 5 TŘ).
327
Srov. připravované znění nového trestního řádu (https://tpp.justice.cz/) a dále např. článek Dohoda o vině a trestu
rozšířená na všechny zločiny včetně vraždy? Obhájci souhlasí, akademici varují; zveřejněný dne 24.1.2018
na serveru Česká justice (dostupný online zde: http://www.ceska-justice.cz/2018/01/dohoda-vine-trestu-rozsirenavsechny-zlociny-vcetne-vrazdy-obhajci-souhlasi-akademici-varuji/); citováno v únoru 2019.
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hledat například v sousedním Slovensku, kde jsou DVT ze strany subjektů řízení využívány
podstatně častěji a ochotněji, než je tomu u nás.328
Podrobná analýza dohody o vině a trestu, včetně důkladného rozebrání jeho slabin a včetně
jeho srovnání s relevantní mezinárodní legislativou, značně přesahuje rámec této práce (zmíněné
by ostatně vydalo na práci samostatnou). Blíže si proto dovoluji odkázat na již publikovanou
literaturu329 na toto téma. Z hlediska postavení poškozeného lze uzavřít, že sjednání DVT
v ideálním případě může mít pozitivní dopad i na jeho situaci, když se díky tomuto postupu
poškozený někdy může dříve dočkat uzavření celé kauzy, vč. náhrady své újmy (popřípadě má
alespoň dobrou pozici pro navazující občanskoprávní, resp. exekuční řízení).

328

Srov. např. dokument Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Dohoda o vine a treste. Prvé poznatky
z aplikácie inštitútu dohody o vine a treste (dostupný online z http://www.ok.cz/iksp/docs/aidp_131024v.pdf;
citováno v únoru 2019).
329
Srov. kupř. příslušné pasáže Komentáře Šámala a kol. (zejména s. 2257 a násl. a s. 3630 a násl.), dále
VICHEREK, R. Proč máme tak málo dohod o vině a trestu. Trestněprávní revue 11-12/2018, s. 247 a násl.,
MUSIL, J. Dohody o vině a trestu jako forma konsenzuálního trestního řízení. Kriminalistika č. 1/2008, s. 4-26.
ŠČERBA, F. Dohoda o vině a trestu. Praha, Leges, 2012, 128 s. JELÍNEK, J. Dohodovací řízení v trestním procesu
a otázky souvisící. Op.cit. JELÍNEK, J. Dohoda o vině a trestu jako prostředek k urychlení trestního řízení? In Pocta
Aleně Winterové k 80. narozeninám. Všehrd, Praha, 2018. S. 143-152. ZAORALOVÁ, P. Dohodnutý trest aneb
chybějící právní úprava sankcí v řízení o dohodě o vině a trestu. Op.cit.
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5. Adhezní řízení
5.1. Obecně k uplatňování nároku poškozeného
5.1.1 K náležitostem návrhu
Jedním ze stěžejních, a současně tradičních,330 práv poškozeného v trestním řízení je jeho
možnost navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit
mu způsobenou majetkovou škodu. Od července 2011 pak poškozený v rámci tzv. adhezního
řízení může požadovat rovněž peněžitou náhradu nemajetkové újmy, která mu byla trestným
činem způsobena, nebo vydání bezdůvodného obohacení, které obžalovaný na jeho úkor
trestným činem získal (§ 43 odst. 3 věta první TŘ). Poškozený tedy své nároky, které mu vzniky
v příčinné souvislosti se spáchaným trestným činem, může uplatnit přímo v trestním řízení
a nemusí se nutně obracet k civilnímu soudu, čímž se teoreticky může vyhnout dvojímu řízení
a s tím spojené dvojí zátěži.331
Za současné právní úpravy je nicméně pro poškozeného stále nejvýhodnější z opatrnosti podat
nejdříve právě civilní žalobu, a následně uplatnit nárok na náhradu své újmy či vydání
bezdůvodného obohacení i v trestním řízení, a to důsledně v tomto pořadí, kdy je mj. vhodné
civilnímu soudu navrhnout přerušení řízení do skončení řízení trestního. V trestním řízení totiž
neplatí překážka věci dříve zahájené (litispendence) - překážku pro rozhodnutí o nároku
poškozeného v adhezním řízení tvoří až rozhodnutí vydané o této otázce civilním soudem,
popř. jiným příslušným orgánem332 [je však nepodstatné, zda dané rozhodnutí nabylo právní
moci (srov. R 18/2004 Sb.rozh.tr.)]. Uplatnění nároku nejdříve v trestním řízení a až pozdější
podání žaloby u občanskoprávního soudu by naopak mělo za následek zastavení civilního řízení
podle § 104 odst. 1 ve spojení § 83 OSŘ, tedy obligatorní zastavení řízení s ohledem na překážku
litispendence.333

330

Srov. např. § 365 a násl. z. č. 119/1873 Ř. z., jímž se zavádí nový řád soudu trestního.
Blíže k motivům pro zavedení současné úpravy viz důvodovou zprávu k zákonu č. 181/2011 Sb.
332
§ 44 odst. 3 TŘ.
333
„Závěr, že uplatnění nároku na náhradu škody v trestním (adhezním) řízení zakládá překážku věci zahájené,
je v souladu s ustálenou judikaturou (srov. např. Zprávu Nejvyššího soudu ČSR o rozhodování soudů o náhradě
škody ve věcech, jímž předcházelo adhezní řízení, sp. zn. Cpj 35/78, jež byla uveřejněna pod číslem 22/1979 Sbírky
soudních rozhodnutí a stanovisek, popř. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 33 Odo 1345/2005). Dospěly-li soudy
k závěru, že opětovnému uplatnění téhož nároku brání neodstranitelný nedostatek podmínky řízení spočívající
v překážce již zahájeného řízení o ní (§ 83 odst. 1 a § 104 odst. 1 o. s. ř.), není jejich postup v rozporu se zákonem.“
Citováno z usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 399/2013 ze dne 24.4.2013.
331
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Adhezní řízení, v němž se projednává poškozeným uplatněný nárok, netvoří samostatnou
(časově, formálně ani jinak oddělenou) část trestního řízení, ale splývá s ním, byť vykazuje
řadu zvláštností,334 a to především v tom, že se rozhoduje podle civilních předpisů
(co do hmotného práva, proces se řídí trestními předpisy) a neplatí zde zásada oficiality –
o náhradě újmy či vydání bezdůvodného obohacení může soud rozhodnout jen k návrhu
poškozeného (srov. např. rozhodnutí č. R 11/1967 či R 43/1994-III. Sb.rozh.tr.). V této
souvislosti je třeba připomenout, že ohledně uplatnění nároku na náhradu škody nebo na vydání
bezdůvodného obohacení (nikoliv co do náhrady nemajetkové újmy), přecházejí práva, která
tento zákon přiznává poškozenému, i na jeho právního nástupce.335
Pro všechny uvedené druhy nároků poškozeného platí, že příslušný návrh je třeba učinit
nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování, resp. nejpozději při prvním jednání
o dohodě o vině a trestu. Zákon stanoví, že z návrhu musí být patrno, v jaké výši a z jakých
důvodů poškozený svůj nárok na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení) uplatňuje,
přičemž tvrzené skutečnosti je povinen doložit.336 Z dikce § 43 odst. 3 TŘ rovněž vyplývá,
že návrh musí směřovat vůči konkrétní osobě – konkrétnímu obviněnému, což je důležité
obzvláště v případě, kdy se řízení koná proti více obviněným.337, 338 Návrh poškozeného
samozřejmě musí také splňovat obecné náležitosti podání stanovené v § 59 TŘ.

334

PÚRY, F. Adhezní řízení. In: HENDRYCH, D. a kol. Právnický slovník. 3. vydání. Praha, Nakladatelství
C. H. Beck, 2009. S. 4.
335
Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 8 Tdo 1019/2005 ze dne 15.9.2005 (publikováno pod č. R 22/2006
Sb.rozh.tr.) „Smrtí poškozeného, který má proti obviněnému nárok na náhradu škody způsobené trestným činem
ve smyslu § 43 odst. 3 tr. ř., zaniká jeho způsobilost k právům a povinnostem (...) Poškozenému, který zemřel, proto
nelze přiznat nárok na náhradu škody způsobené trestným činem podle § 228 tr. ř., třebaže ho před svou smrtí včas
a řádně uplatnil v trestním řízení. Úmrtím poškozeného přechází takový nárok na náhradu škody na jeho dědice,
a to v rozsahu, v jakém náležel poškozenému v okamžiku jeho smrti. Před rozhodnutím o nároku na náhradu škody
v adhezním řízení podle § 228 a § 229 tr. ř. je třeba objasnit, zda a popřípadě v jakém rozsahu přešel tento nárok
na právního nástupce poškozeného ve smyslu § 45 odst. 3 tr. ř.“
Je nutné zdůraznit, že předmětný nárok na právního nástupce přechází, a tudíž jej nemusí znovu uplatňovat, pokud
tak před ním již učinil původní poškozený; právní nástupce však musí dát jasně najevo, zda chce ve výkonu práv
poškozeného v daném trestním řízení pokračovat. (Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání.
Praha, Leges, 2013, s. 276.).
Složitá v této souvislosti ovšem může být otázka rozhodování o vzneseném nároku v případě, když poškozený
zemřel, přičemž dědické řízení nebylo dosud ukončeno.
336
Blíže ke kvantifikaci jednotlivých nároků poškozeného a jejích dokládání viz následující podkapitoly.
337
„Koná-li se společné řízení, je na poškozeném, aby uvedl konkrétně, od kterého či kterých obviněných požaduje
náhradu (…), a v případě, že uplatňuje nárok vůči více obviněným, zda od nich požaduje, pokud jde o škodu,
náhradu společně a nerozdílně (…), nebo podílově podle jejich účasti na způsobení škody (…) či podle míry
zavinění (…). Uplatní-li poškozený původně návrh jen proti některému z obviněných a až teprve po zahájení
dokazování rozšíří svůj návrh i na další spoluobviněné, je ohledně těchto dalších spoluobviněných nárok uplatněn
opožděně a soud rozhodne jen stran obviněného, jehož se týká řádně a včas uplatněný nárok (§ 228, 229). Ohledně
dalších spoluobviněných rozhodne soud usnesením podle § 206 odst. 4 per analogiam (§ 44 odst. 3).“
[Komentář Šámala a kol., s. 506.]
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O tom, kdy a jak může poškozený svůj předmětný požadavek vznést, by měl být včas a řádně
poučen ze strany příslušných orgánů (srov. zejm. § 43 odst. 3 věta pátá, § 46, § 196 odst. 1 věta
druhá, § 198 odst. 2 věta druhá, § 206 odst. 2, § 175a odst. 2 in fine TŘ). Pokud se k otázce
náhrady újmy poškozený již nějakým způsobem vyjádřil, nicméně orgány činné v trestním řízení
mají za to, že dané vyjádření poškozeného není řádným návrhem na přiznání náhrady újmy
(vydání bezdůvodného obohacení), měly by poškozeného na závady návrhu upozornit, stejně
jako na lhůtu, do kdy je třeba je odstranit. Pokud totiž do zahájení dokazování v hlavním líčení
nedojde k odstranění podstatných závad návrhu (takových, díky nimž se nejedná se o návrh
řádný), soud o takovém návrhu nerozhoduje,339 byť by měl v odůvodnění rozsudku vysvětlit,
proč výrok o vzneseném nároku poškozeného nebyl učiněn. Stejně tak soud nerozhoduje
o návrhu opožděném, či např. v situaci, kdy škoda již byla zcela nahrazena;340 soud pochopitelně
nijak nerozhoduje ani o vzneseném návrhu poškozeného, který byl následně výslovným
prohlášením vzat zpět.341
5.1.2 Rozhodování o nároku poškozeného
Pokud byl návrh poškozeného řádně a včas podán, soud může nárok na náhradu újmy
či vydání bezdůvodného obohacení přiznat v odsuzujícím rozsudku (§ 43 odst. 3, § 228 TŘ),
resp. v trestním příkazu [§ 314e odst. 7 a § 314f písm. e) TŘ]. Nestanoví-li zákon jinak (viz dále
a § 229 TŘ), soud v rozsudku, kterým uznává obviněného vinným z trestného činu, jímž byla
způsobena předmětná újma (získáno bezdůvodné obohacení), obviněnému uloží, aby tuto újmu
poškozenému nahradil (vydal mu bezdůvodné obohacení). Nebrání-li tomu zákonná překážka,
soud uloží obžalovanému popsanou povinnost vždy, když je výše škody nebo rozsah
bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se
obžalovaný uznává vinným, a škoda v této výši nebyla dosud uhrazena nebo bezdůvodné
obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu vydáno. [Srov. § 228 odst. 1 TŘ.] V odůvodněných
případech může soud vyslovit, že závazek má být splněn ve splátkách, jejichž výši a podmínky

338

Podle ustálené judikatury povinnost k náhradě škody nelze uložit tomu obžalovanému, proti kterému poškozený
neuplatnil svůj návrh, a to ani v případě, kdy se jako spoluobžalovaný na vzniku škody podílel
(srov. zejm. R 45/1993 Sb.rozh.tr.).
339
Srov. Komentář Šámala a kol., s. 519.
340
Soud v těchto případech postupuje analogicky podle § 206 odst. 4 ve spojení s § 44 odst. 3 TŘ, kdy usnesením
vysloví, že onu osobu s jejím návrhem nepřipouští k hlavnímu líčení. Toto usnesení samozřejmě nebrání
případnému uplatnění předmětného nároku před příslušným orgánem.
341
Blíže k případům nepřipuštění nároku poškozeného viz další část této práce, resp. Komentář Šámala a kol.,
s. 2594 a násl.
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splatnosti zároveň určí (§ 228 odst. 2 in fine TŘ); při splnění zákonných podmínek může být
předmětný výrok rozsudku vyjádřen v cizí měně (§ 228 odst. 3 TŘ).
Pokud by nebyl pro rozhodnutí o nároku poškozeného dostatečný podklad a nebránily-li
by tomu důležité důvody (zejména potřeba vyhlášení rozsudku nebo vydání trestního příkazu
bez zbytečných průtahů) soud342 poškozenému sdělí, jakým způsobem může podklady doplnit,
a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu, kterou mu zároveň určí (§ 43 odst. 3 in fine TŘ). Neníli po provedeném dokazování dostatečný podklad pro vyslovení povinnosti k náhradě újmy nebo
k vydání bezdůvodného obohacení nebo bylo-li by pro rozhodnutí o této povinnosti třeba
provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení, soud odkáže poškozeného
na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem
(§ 229 odst. 1 TŘ). Podobně soud odkáže poškozeného na jiné řízení také se zbytkem jeho
nároku, jestliže mu vznesený nárok z jakéhokoliv důvodu přiznává jen z části; stejně jako
v případě, kdy je obžalovaný soudem zproštěn obžaloby (§ 229 odst. 2 a 3 TŘ).343 Rozhodnutí
o zamítnutí nároku poškozeného se v trestním řízení nevydává v žádné situaci (srov. např. výše
zmíněné nerozhodování o povinnosti k náhradě škody v případě, kdy tato již byla zcela
nahrazena).
Opis rozsudku, jímž bylo mj. rozhodnuto o nároku na náhradu újmy (vydání bezdůvodného
obohacení), je poškozenému, popř. jeho zmocněnci doručován do vlastních rukou [srov. § 130
odst. 1, odst. 3 a § 64 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 246 odst. 1 písm. d) TŘ]. Ve lhůtě osmi dnů
od doručení je pak poškozený oprávněn dané rozhodnutí napadnout odvoláním, nicméně pouze
co do výroku o náhradě újmy (vydání bezdůvodného obohacení); proti výroku o vině
se poškozený nemá právo odvolat (srov. § 247 odst. 1 a § 248 odst. 1 TŘ).344 Poškozený může
odvoláním rozsudek napadnout jak pro nesprávnost výroku o náhradě újmy (vydání
bezdůvodného obohacení), tak proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení
ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok
je nesprávný nebo že chybí (srov. § 246 odst. 2 TŘ, k obsahovaným náležitostem odvolání
342

Na tomto místě by dle mého názoru bylo vhodné doplnit, aby poškozeného, který sice vznesl nárok na náhradu
újmy (vydání bezdůvodného obohacení), jenž však zcela zjevně netvoří dostatečný podklad pro rozhodnutí, směl
vyzvat k řádnému doplnění podkladů už státní zástupce v přípravném řízení. Tedy tak, aby v situaci, kdy je podán
zcela zjevně nedostatečný návrh, nemuselo být jeho doplnění vyžadováno až v řízení před soudem.
343
Pokud návrh poškozeného nebyl podán včas soud „rozhodne usnesením podle § 206 odst. 4 per analogiam (§ 44
odst. 3), že poškozený již nemůže uplatňovat nárok na náhradu škody, a to i když bylo toto opožděné uplatnění
důsledkem nesprávného poučení ze strany orgánu činného v trestním řízení nebo jiného nesprávného postupu tohoto
orgánu.“ Podobně, pokud návrhu chybí jiné zákonné náležitosti, tedy nebyl podán řádně, soud o něm nerozhoduje,
a to ani dle § 229 TŘ (neodkazuje poškozeného do jiného řízení). [Komentář Šámala a kol., s. 521, 522; resp. 519.]
344
K dalším omezením možnosti odvolání v případě odsuzujícího rozsudku, jímž byla schválena dohoda o vině
a trestu, viz výše podkapitolu 4.5.
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viz § 249 TŘ). Zruší-li následně odvolací soud napadený rozsudek toliko ve výroku o náhradě
újmy (vydání bezdůvodného obohacení) může sám ve věci rozhodnout či poškozeného odkázat
na civilní řízení, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 265 TŘ). Podobně může
z podnětu odvolání podaného v neprospěch obviněného odvolací soud rozhodnout o nároku
poškozeného v případě, kdy poškozený uplatnil včas a řádně nárok na náhradu újmy
(vydání bezdůvodného obohacení) a přesto soud prvního stupně o tomto nároku nerozhodl.345
K podání mimořádného opravného prostředku ve věci poškozený legitimován není – k jeho
podání může pouze podat podnět ke státnímu zastupitelství, resp. ministru spravedlnosti
(srov. § 265d odst. 1 a § 280 odst. 2 TŘ, resp. § 266 odst. 1 TŘ a contrario).
Co se týče přiznávání nároku na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení) v rámci
trestního příkazu, soud by měl o řádném a včasném návrhu poškozeného rozhodnout i v tomto
zvláštním řízení [srov. § 314f písm. e) TŘ], a to za využití výše rozebraných ustanovení §§ 228
a 229 TŘ. Pokud však v tomto soud pochybí, poškozený se bohužel nemůže nijak bránit.
K podání odporu proti trestnímu příkazu totiž poškozený není oprávněn, a to ani v případě, kdy
trestní příkaz vůbec neobsahuje výrok o požadované náhradě újmy či vydání bezdůvodného
obohacení, stejně jako nemůže podat opravný prostředek proti předmětnému výroku, který sice
učiněn byl, ale chybně (kritiku na toto téma viz výše v podkapitole 3.3.).346

345

Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 8 Tdo 218/2013 ze dne 13.3.2013.
V souvislosti s (ne)rozhodováním soudu o nároku poškozeného Ústavní soud konstatoval, že pokud soud
nerozhodne o návrhu na uložení povinnosti nahradit škodu, ačkoliv byl tento návrh řádně učiněn, je takový postup
porušením práva na soudní ochranu poškozeného. Ústavní soud se v těchto případech nicméně zpravidla uchyluje
maximálně k akademickému výroku o porušení práv poškozeného, když rušení pravomocných rozsudků čistě kvůli
chybnému rozhodnutí v adhezním řízení nepovažuje za vhodné (zejm. s ohledem na právní jistotu zúčastněných
osob), a to zejména pokud toto porušení práv poškozeného lze napravit v civilním řízení. Blíže viz např. nález
Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 2916/15 ze dne 28.2.2017, usnesení sp. zn. II. ÚS 165/15 ze dne 18.2.2015 nebo
usnesení sp. zn. III. ÚS 676/16 ze dne 19.7.2016.
346
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5.1.3 Vymahatelnost a zajišťování nároku poškozeného
Pokud někdo způsobí druhému újmu či se na jeho úkor bezdůvodně obohatí, měl by se
v první řadě s poškozeným dobrovolně vyrovnat. Pokud se tomu tak nestane a následně
je obviněnému uložena povinnost k takové náhradě, měl by tak obviněný učinit v soudem
stanovené lhůtě. Rozsudek trestního soudu, či trestní příkaz, jímž byla obviněnému uložena
povinnost nahradit poškozenému způsobenou škodu či nemajetkovou újmu nebo vydat
bezdůvodné obohacení je po nabytí právní moci (za splnění předepsaných formálních
náležitostí347) platným exekučním titulem. Pokud tedy obviněný ve stanovené lhůtě své závazky
vůči poškozenému nevyrovná, může poškozený navrhnout výkon tohoto rozhodnutí, ať už
prostřednictvím exekutora či soudního vykonavatele.348
Vymahatelnost a reálná dobytnost pohledávky jsou nicméně dvě různé věci, čehož si je
zákonodárce dobře vědom. Proto je možné nárok poškozeného již v trestním řízení
zajistit „obstavením“ majetku obviněného. Děje se tak zejména v situaci, kdy je důvodná obava,
že uspokojení nároku poškozeného bude nějakým způsobem ztěžováno či přímo mařeno
(typicky darováním majetku rodinným příslušníkům apod.).349 Na rozdíl od dřívější právní
úpravy,350 ovšem existence popsané důvodné obavy dnes již není nutnou podmínkou
a pro zajištění nároku poškozeného „postačí skutečnost, že trestným činem byla poškozenému
způsobena škoda nebo nemajetková újma nebo se pachatel na jeho úkor bezdůvodně
obohatil.“351 Nárok poškozeného lze takto zajistit až do pravděpodobné výše újmy
nebo až do pravděpodobného rozsahu bezdůvodného obohacení [zajišťovat není možné nárok,
který nelze uplatnit v trestním řízení (srov. § 47 odst. 1 TŘ)]. O zajištění majetku obviněného
rozhoduje v přípravném řízení352 státní zástupce na návrh poškozeného, případně i bez tohoto
návrhu, vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení; později
takové rozhodnutí činí soud na návrh státního zástupce nebo poškozeného. Podstatou rozhodnutí
je omezení dispozice s majetkem obviněného, kterému je zakázáno vymezený majetek
zejména jakkoliv zcizit, zatížit či ničit (právní jednání učiněné v rozporu s těmito zákazy
347

Srov. zejm. § 261a ve spojení s § 274 OSŘ, § 40 exekučního řádu a dále např. usnesení Nejvyššího soudu
sp. zn. 20 Cdo 5494/2017 ze dne 30.1.2018.
348
Viz § 261 a násl. OSŘ, resp. § 37 a násl. exekučního řádu, ve spojení s § 139 TŘ.
349
Srov. např. R II/1962 Sb.rozh.tr., usnesení Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 435/04 ze dne 14.9.2004, či usnesení
Nejvyššího soudu sp. zn. 11 Tvo 4/2017 ze dne 16.2.2017.
350
Srov. § 47 a násl. ve znění trestního řádu před novelou provedenou zákonem č. 86/2015 Sb.
351
Důvodová zpráva k zákonu č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
352
Ze zákonné dikce zajištění majetku „obviněného“ se dovozuje, že vydat rozhodnutí o zajištění majetku lze až po
zahájení trestního stíhání.
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je absolutně neplatné). K zajištění nelze užít majetek, který je podle zvláštního právního předpisu
vyloučen z výkonu rozhodnutí o zajištění. Majetek obviněného zároveň může být předmětem
zájmu dalších řízení (exekučních, insolvenčních atd.), kdy se jedná někdy o dosti složité,
v každém případě značně různorodé situace (srov. příslušnou legislativu353). Úpravu rušení
zajišťovacích úkonů obsahuje § 48 TŘ, jenž mimo jiné zakotvuje právo obviněného kdykoliv
žádat o zrušení či omezení zajištění jeho majetku, resp. žádat povolení konkrétní jednotlivé
dispozice s předmětným majetkem.354 Proti rozhodnutí o zrušení zajištění či povolení úkonu,
který se týká zajištěného majetku (stejně jako proti rozhodnutí podle § 47 TŘ), je pak přípustná
stížnost, jež má (pokud jde o zrušení zajištění, jeho omezení nebo povolení provedení úkonu)
odkladný účinek.
Podle § 47a odst. 1 TŘ se od provedení zajišťovacích úkonů na majetku obviněného upustí,
resp. již nařízené zajištění se zruší, pokud obviněný (nebo s jeho souhlasem jiná osoba) složí na
účet soudu peněžitou jistotu ve výši odpovídající pravděpodobnému nároku poškozeného
[pokud byla složena peněžitá jistota nižší, zajišťovací úkony na majetku obviněného se provedou
v rozsahu zbývajícím do výše předpokládaného nároku poškozeného]. Předmětná úprava je tak
zejména pro movitější obviněné velmi motivační, když mnozí raději rovnou poškozenému
nahradí způsobenou škodu v předpokládané výši, než by se vystavili riziku, že nebudou moci
volně disponovat se svým majetkem.
K úhradě nároku poškozeného lze rovněž použít též finanční prostředky, které obviněný složil
na účet soudu v režimu § 73a TŘ jakožto peněžitou záruku namísto vazby. Pokud je následně
odsuzujícím rozsudkem obviněnému uložena povinnost nahradit poškozenému majetkovou
škodu nebo nemajetkovou újmu355 v penězích a poškozený o to ve stanovené lhůtě požádá,

353

Srov. zejména § 47 odst. 4-8 TŘ, zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů, v pl.zn., § 283 odst. 3 ve spojení s § 227 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon,
v pl.zn., § 265 odst. 2 OSŘ, § 47 odst. 3 exekučního řádu.
Krom výše uvedených je v tomto směru k poškozenému vlídné i ustanovení § 2954 OZ, které stanoví, že způsobil-li
škůdce škodu úmyslným trestným činem, z něhož měl majetkový prospěch, může soud na návrh poškozeného
rozhodnout o uspokojení z věcí, které škůdce z majetkového prospěchu nabyl, a to i nepodléhají-li jinak výkonu
rozhodnutí (do uspokojení práva na náhradu škody nesmí škůdce s věci vymezenými v rozhodnutí nakládat).
354
Podle § 48 odst. 4 TŘ je třeba o žádosti obviněného o zrušení nebo omezení zajištění vyrozumět poškozeného,
jehož nárok byl zajištěn. Ačkoliv zákon toto vyrozumění spojuje toliko s žádostí obviněného o zrušení či omezení
zajištění, měl by dle mého názoru být poškozený analogicky informován i o žádosti obviněného podané podle § 48
odst. 3 TŘ, tj. o žádosti o povolení jednotlivého úkonu týkajícího se zajištěného majetku.
355
Na tomto místě jde dle mého názoru jednoznačně o legislativní chybu, když ve zmíněném výčtu chybí možnost
použít peněžitou náhradu na vyrovnání nároku poškozeného v případě, kdy se na straně obviněného jednalo
o bezdůvodné obohacení. Důvodová zpráva k novele, která zavedla možnost předmětného použití prostředků
z peněžité záruky (tj. důvodová zpráva k zákonu č. 181/2011Sb.), o tom, proč zde bezdůvodné obohacení není
uvedeno, mlčí. Bližší vysvětlení nenabízí ani Komentář Šámala a kol.
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peněžitá záruka se poté, co odsouzený zaplatil peněžitý trest a náklady řízení,356 použije k úhradě
pohledávky poškozeného; nepostačuje-li k uspokojení pohledávek všech poškozených, tyto
pohledávky se uspokojí poměrně. O možnosti popsaného využití peněžité záruky je poškozený
vyrozumíván, přičemž o tento postup musí do tří měsíců požádat, jinak se záruka vrací osobě,
která ji složila (o tom je třeba poškozeného poučit, srov. § 73a odst. 8 TŘ).
Pro úplnost je třeba uvést, že (mimo jiné) v zájmu poškozeného je pachatel odsouzený
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, jenž neuhradil rozsudkem stanovenou náhradu újmy357
způsobenou trestným činem, pro který se nachází ve výkonu trestu, je omezen v dispozici
se svými finančními prostředky. Odsouzený totiž nemůže mít u sebe během výkonu trestu
finanční hotovost a případné finanční prostředky, které mu jsou do věznice zaslány, se převádějí
na jeho účet zřízený a vedený věznicí, přičemž tyto prostředky mají být přednostně využity mj.
právě k náhradě způsobené škody (blíže viz § 25 odst. 1 a 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu
trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

356

V této souvislosti nelze než souhlasit s Jelínkem, který uvádí, že „takové řešení není zcela správné v tom,
že zákonodárce preferuje odvod do státního rozpočtu (zaplacení peněžitého trestu) před vyrovnáním nároku
na náhradu majetkové a nemajetkové újmy způsobené trestným činem. Taková právní úprava by tedy ve svých
důsledcích měla vést soud při ukládání peněžitého trestu k větší citlivosti k zájmu poškozeného (…) a je-li zřejmé, že
nelze splatit jak peněžitý trest, tak náhradu škody, volit řešení, při kterém se dá přednost nároku poškozeného.“
[JELÍNEK, J. Poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v novele trestního
řádu 2011. Kriminalistika č. 4/2011, s. 271.]
357
Jako legislativní nedostatek lze i zde označit skutečnost, že zákon v této souvislosti hovoří pouze o nesplnění
uložené povinnosti nahradit majetkovou škodu či nemajetkovou újmu – nesplnění povinnosti vydat bezdůvodné
obohacení není (z hlediska dispozice s finančními prostředky odsouzeného) nijak relevantní.
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5.1.4 Adhezní řízení podle přestupkového zákona
Závěrem této podkapitoly bych ráda věnovala pár slov vymáhání náhrady újmy v situaci, kdy
v rámci trestního řízení dojde k překvalifikování skutku na přestupek a věc je z tohoto důvodu
odevzdána či postoupena358 k projednání správnímu orgánu. Poškozený se může domáhat
náhrady újmy způsobené mu předmětným skutkem i v přestupkovém řízení, ovšem pouze pokud
se jedná o majetkovou škodu či bezdůvodné obohacení a jen pokud o daném nároku
nebylo rozhodnuto, či o něm neprobíhá jiné řízení (na rozdíl od řízení trestního je tu tedy
stanovena překážka litispendence, a doporučení k přednostnímu podání civilní žaloby je proto
pro tento případ kontraproduktivní). Pokud poškozený v řízení o přestupku uplatnil nárok na
náhradu škody (vydání bezdůvodného obohacení)359 nebo tento nárok vznesl v předcházejícím
trestním řízení, správní orgán by měl v první řadě již v průběhu řízení působit na obviněného,
aby se s poškozeným dobrovolně vyrovnal (srov. § 89 odst. 1 PZ). Jestliže se tak nestane,
nicméně prokáže se, že předmětná škoda360 byla způsobena spácháním přestupku a její výše byla
spolehlivě zjištěna, správní orgán uloží obviněnému tuto povinnost v rámci rozhodnutí
o přestupku.361 Pokud uvedené skutečnosti nejsou dostatečně prokázány, popř. by zjišťování
škody vedlo ke značným průtahům v řízení, nárok na náhradu škody se nepřiznává a poškozený
je odkázán na soud či jiný orgán veřejné moci [podobně jako je tomu v trestním řízení i správní
orgán může rozhodnout v části o přiznání nároku a se zbytkem poškozeného odkázat k jinému
orgánu (§ 89 odst. 2 a 3 PZ]. Zamítavé rozhodnutí o návrhu poškozeného správní orgán
nevydává v žádném případě – pokud např. škoda již byla nahrazena, poškozený se pouze
vyrozumí o nemožnosti rozhodovat o jím uplatněném nároku; stejně tak správní orgán činí
v případě překážky věci rozhodnuté či litispendence (§ 89 odst. 4 resp. § 70 odst. 3 PZ).
Na rozdíl od trestního procesu je ovšem rozhodnutí o návrhu poškozeného vydáváno i případě
opožděného návrhu, když i v tomto případě správní orgán odkazuje poškozeného k příslušnému
orgánu veřejné moci (srov. § 89 odst. 5 PZ vs. text výše); dalším rozdílem je skutečnost,
že o náhradě škody není možné vůbec rozhodovat příkazem v rámci zkráceného řízení
[srov. § 90 odst. 2 písm. b) PZ vs. § 314a a násl. TŘ]. Nové možnosti uzavření dohody narovnání
mezi poškozeným a obviněným i v řízení o přestupku byl věnován prostor již výše, stejně jako
kritice stávající úpravy postavení poškozeného v přestupkovém řízení - k tomuto tématu proto
viz podkapitolu 1.3. a 4.4.
358

§ 159a odst. 1 písm. a) a b), § 179c odst. 2 písm. d) a e) TŘ, resp. § 171, § 188 odst. 1 písm. b), § 222 odst. 2 TŘ.
Blíže k podmínkám uplatnění tohoto nároku viz § 70 PZ.
360
Vše dále uvedené v této pasáži platí i pro vymáhání navrácení bezdůvodného obohacení, srov. § 89 odst. 6 PZ.
361
Veškerá taková rozhodnutí jsou po právní moci (za splnění všech formálních náležitostí) exekučním titulem.
Srov. § 261a a násl. ve spojení s § 274 písm. f) OSŘ, resp. § 40 odst. 1 písm. e) exekučního řádu.
359
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5.2. Náhrada majetkové škody
Za majetkovou škodu je podle současné nauky i ustálené judikatury označována jak
skutečně vzniklá škoda spočívající ve zmenšení majetku poškozeného, tak ušlý zisk (částka, o níž
se majetek poškozeného nezvětšil, byť by se tak podle pravidelného chodu věcí dalo
očekávat).362 Dle § 43 odst. 1 TŘ se majetkovou škodou dále rozumí i dlužné výživné, jde-li
o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 TZ).
Z oficiálních policejních statistik vyplývá, že majetková škoda způsobená u nás evidovanou
trestnou činností se v posledních letech pohybuje ve výši okolo 20 miliard Kč ročně. Jak již bylo
řečeno, veškerá způsobená újma by správně měla být ze strany pachatelů poškozeným co
nejdříve nahrazena, přičemž pokud tak neučiní dobrovolně, ani v rámci snahy o odklonění
trestního řízení,363 může být za splnění zákonných předpokladů tato povinnost obviněnému
uložena v odsuzujícím rozsudku či trestním příkazu,364 který pak poškozenému může sloužit jako
exekuční titul. Předpoklady pro vydání popsaného rozhodnutí jsou jak procesněprávní
(nárok musí být uplatněn oprávněnou osobou, včas a řádně; zároveň se nesmí jednat
o res iudicata365), tak hmotněprávní [musí být prokázána existence škody a její výše, stejně jako
její příčinná souvislost se stíhaným skutkem, přičemž se nesmí jednat o promlčený nárok].
Jelikož náležitostem návrhu poškozeného byla již věnována pozornost v předcházející kapitole,
na tomto místě bych se ráda vyjádřila spíše k hmotněprávním předpokladům přiznání
náhrady škody.366

362

Srov. § 2952 OZ a DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1.
Díl první. Obecná část. Praha, Wolters Kluwer, 2013, s. 357.
363
K odklonům od standardního trestního řízení viz výše kapitolu 4.
364
Prokázání viny obviněného a vydání odsuzujícího rozsudku (trestního příkazu) je základní podmínkou pro
učinění výroku o povinnosti obviněného k náhradě škody podle § 228 TŘ.
365
Za překážku věci rozhodnuté judikatura považuje (zejm. vedle rozhodnutí soudu o civilní žalobě podané v této
věci) i dohodu o narovnání učiněnou podle občanského práva (srov. § 585 zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění do 31.12.2013, resp. § 1903 OZ), když touto dohodou zaniká závazek k náhradě škody
z protiprávního činu a je nahrazen novým, smluvním závazkem. Přitom platí, že „splnění nově vzniklého závazku
nelze uplatňovat v adhezním řízení postupem podle § 43 odst. 3 tr. ř. ani uložit výrokem soudu podle § 228
odst. 1 tr. ř., a to právě proto, že jde o smluvní závazek z dohody o narovnání, a nikoli o závazek z titulu náhrady
škody způsobené trestným činem.“ (Citováno z usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 7 Tdo 75/2013 ze dne 13.2.2013.)
366
Pro úplnost je třeba uvést, že vedle práva požadovat náhradu škody v rámci adhezního řízení má poškozený
v určitých situacích rovněž možnost požadovat navrácení věci. Pokud došlo k odcizení věci poškozeného, přičemž
tato byla orgány činnými v trestním řízení následně zajištěna jakožto výnos z trestné činnosti v režimu § 79a
a násl. TŘ, může později poškozený žádat o její vydání (blíže viz § 80 a § 81 TŘ a související judikaturu).
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Existence a výše škody
Otázka vzniku a výše škody je jednou z pravidelných předmětů dokazování v trestním řízení,
a to bez ohledu na skutečnost, zda poškozený v řízení uplatnil nárok na její náhradu či nikoliv.
Orgány činné v trestním řízení jsou totiž v každém trestním stíhání povinny v nezbytném
rozsahu dokazovat mj. právě podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody
způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení367 [§ 89 odst. 1 písm. e) TŘ]. Je to dáno
zejména významem předmětných informací pro kvalifikaci stíhaného skutku, dále též pro
aplikaci případných odklonů a v neposlední řadě pro správné rozhodnutí o vzneseném nároku
poškozeného. V trestním řízení tedy poškozený nenese ohledně existence škody a její výše
důkazní břemeno,368 jako je tomu v řízení civilním. Pokud ovšem výše škody není zákonným
znakem skutkové podstaty stíhaného skutku a má „význam jen z hlediska uplatněného nároku
poškozeného

na

náhradu

škody

(…),

[je

zjišťování

a

dokazování

výše

škody]

limitováno potřebami trestního stíhání a zásadou rychlosti řízení.“369
I přes výše uvedené platí, že každý poškozený, který uplatňuje nárok na náhradu škody,
musí uvést, z jakých důvodů a v jaké výši nárok na náhradu škody uplatňuje, přičemž důvod
a výši škody je povinen doložit (§ 43 odst. 3 TŘ). Ohledně označení důvodů požadovaného
nároku postačí čistě odkaz na skutečnost, že poškozenému byla předmětná újma způsobena
stíhaným skutkem. Co se týče specifikace požadované výše škody, tuto lze označit přesnou
částkou, nebo její minimální výší, pokud poškozenému v době uplatnění nároku není konečná
výše škody ještě známa. Samotné tvrzení, že nárok bude konkrétně vyčíslen v budoucnu
(např. s odkazem na zadaný znalecký posudek), bez označení alespoň požadované minimální
částky není považováno za řádné přihlášení nároku poškozeného. Je ovšem dostatečné, pokud
poškozený sice neuvádí konkrétní částku, ale obsahuje údaje, „z nichž přesná výše jednoznačně
vyplývá (např. uvedením bodového ohodnocení bolestného či ztížení společenského uplatnění).
Výši požadované náhrady škody uplatněnou řádně a včas je přitom možno v průběhu dalšího
řízení měnit, a to až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě v hlavním líčení, event.
Ve veřejném zasedání o odvolání (srov. č. II/1962 Sb.rozh.tr. a č. 50/1986/II Sb.rozh.tr.).“370

367

Ve světle posledních novelizací trestního řádu může být překvapivé, že tu není výslovně zmíněna nemajetková
újma. Důvodová zpráva k zákonu č. 181/2011 Sb., který do předmětného výčtu přidal bezdůvodné obohacení, stejně
jako Komentář Šámala a kol., k tomu, proč zde není uvedena i nemajetková újma, mlčí.
368
K otázce důkazního břemene poškozeného v trestním řízení srov. např. PÚRY, F. Existuje důkazní břemeno
v trestním řízení? In FENYK, J. a kol. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha 2007, s. 110 a násl.
369
Komentář Šámala a kol., s. 1308.
370
Citováno z usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 353/2012 ze dne 15.8.2012.
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Náhradu škody lze i v trestním řízení požadovat spolu s úroky z prodlení za dobu, kdy obviněný,
ač srozuměn s její výší i existencí, tuto náhradu neučinil.371,372
Nehledě na výše zmíněnou zákonnou povinnost doložit svá tvrzení, je v nejlepším zájmu
poškozeného, aby orgánům činným v trestním řízení předložil veškeré doklady, které má
v souvislosti s požadovanou náhradou škody k dispozici. Doložit požadovanou výši škody373
může například účtenkou prokazující hodnotu zničené (odcizené) věci, dokladem o výběru
z bankomatu provedeném před stíhanou krádeží, atp. či také skrze odborné vyjádření,
popř. znalecký posudek týkající se tvrzených skutečností.
Jak existenci, tak výši řádně uplatněného nároku na náhradu škody soud následně
posuzuje za použití civilních hmotněprávních předpisů, tedy zejména občanského zákoníku
(srov. zejména § 2951 a násl. ve spojení s § 2894 a násl. OZ), třebaže může rozhodnout
pouze o finanční kompenzaci, nikoliv o povinnosti odstranění závadného stavu, omluvě apod.
(srov. § 43 odst. 3 TŘ vs. § 82 a § 2951 a násl. OZ). Poškozený by v každém případě měl velmi
dbát na řádnou specifikaci požadované náhrady, neboť soud nemůže rozhodnout ultra petita
partium (nemůže poškozenému přiznat více, než požadoval, byť by tato vyšší suma byla
prokázána, ledaže by poškozený svůj návrh patřičně doplnil).374 Moderační právo soudu tak lze
uplatnit toliko ke snížení náhrady škody, a to např. s přihlédnutím ke spoluzavinění poškozeného
či stupni a intenzitě viny pachatele, jeho majetkovým poměrům atd.375

371

Srov. zejména § 1958 odst. 2, § 1959, § 1970 a § 1802 a násl. ve spojení s § 2894 a násl. OZ.
Podle usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 569/2013 ze dne 7.8.2013, „Jestliže poškozený uplatnil řádně
a včas nárok na náhradu škody (…) a jako příslušenství tohoto nároku žádal i úroky z prodlení, soud je povinen
zabývat se i tímto návrhem, a je-li oprávněn, musí poškozenému přiznat podle § 228 odst. 1 tr.ř. též úroky
z prodlení. Při odpovědnosti za škodu podle občanského zákoníku je z hlediska počátku prodlení obviněného
v trestním řízení obvykle rozhodné, kdy policejní orgán poté, co uznal vyšetřování za skončené a jeho výsledky
za postačující k podání obžaloby, umožnil obviněnému prostudovat spisy (§ 166 odst. 1 tr. ř.), pokud spis obsahuje
řádně uplatněný nárok na náhradu škody, a obviněný se tak z obsahu spisu mohl o něm dozvědět. To nevylučuje, že
obviněný měl možnost dozvědět se o této skutečnosti v odlišné době. Rozhodující je však vždy zjištění, kdy se projev
vůle poškozeného dostal do sféry dispozice obviněného, čímž je třeba rozumět konkrétní a objektivní možnost
obviněného seznámit se s obsahem jemu adresovaného požadavku poškozeného na náhradu škody.“
373
Občanský zákoník připouští možnost požadovat při úmyslném - škodolibém nebo svévolném poškození věci
i tzv. cenu zvláštní obliby [např. zvýšenou hodnotu za rozbité hodinky, které má poškozený po předcích, byť by
jejich tržní hodnota nebyla tak vysoká (srov. § 2969 OZ)]. Jelikož jde ale o špatně prokazatelný nárok, úspěšné
vymáhání takto zvýšené náhrady si v rámci adhezního řízení dovedu jen těžko představit.
374
Srov. Komentář Šámala a kol., s. 506.
375
K možnosti snížení náhrady viz § 2953 OZ (popř. § 450 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
do 31.12.2013). Blíže k moderačnímu právu a k požadavkům na odůvodnění rozhodnutí trestního soudu o náhradě
škody viz také nález Ústavního soudu sp.zn. III. ÚS 2954/11 ze dne 30.03.2012, usnesení Nejvyššího soudu
sp. zn. 8 Tdo 190/2017 ze dne 20. 9. 2017 (publikované pod č. 39/2018 Sb.rozh.tr.) či rozsudek Krajského soudu
v Českých Budějovicích - pobočky Tábor sp. zn. 14 To 290/2005 ze dne 15. 11. 2005 (publikované pod
č. 12/2007 Sb.rozh.tr.).
372
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Kauzální nexus
Příčinná souvislost je jedním z obligatorních znaků skutkové podstaty každého trestného činu,
a to ve vztahu mezi jednáním a následkem trestného činu, stejně jako mezi jednáním a účinkem
trestného činu. Prokazování příčinné souvislosti se děje zpravidla kombinací několika zásad:
skrze teorii podmínky [za pomocí teorie condicio sine qua non se zjišťuje, zda by k dané škodě
došlo, nebýt stíhaného jednání obviněného], umělé izolace trestněprávních jevů a gradace
příčinné souvislosti [příčin a následků (účinků) je u trestného činu zpravidla více, posuzují se jen
ty trestněprávně relevantní, přičemž se hodnotí i stupeň, jakým se ta která příčina podílela
na vzniku následku (účinku)] a teorie přerušení [pachatel může být trestně odpovědný za
následek, který způsobil, jen pokud jej také zavinil - nezaviněné následky se nepřičítají (srov.
rozhodnutí č. 20/1992 Sb.rozh.tr.)].376
Je nasnadě, že aby mohlo být rozhodnuto o přiznání nároku na náhradu škody, musí být
jednoznačně prokázáno, že tato byla způsobena trestným činem, jímž byl obžalovaný uznán
vinným, tzn. v příčinné souvislosti se žalovaným skutkem377 (§ 220 odst. 1 TŘ).378
Otázka totožnosti skutku, může být ovšem mnohdy složitá, což dokazuje bohatá judikatura
na toto téma. Z pohledu poškozeného je třeba zmínit, že není podstatné, zda se každá složka
skutku projeví i v jeho právní kvalifikaci.379 Pokud v příčinné souvislosti se stíhaným skutkem
došlo mj. i k události, která není obsažena v popisu skutku [například proto, že sama nenaplňuje
skutkovou podstatu trestného činu (kupř. poškození vozidla v rámci autonehody, která vyústila
v těžké ublížení na zdraví z nedbalosti; srov. § 228 a § 147 TZ)], samo o sobě to neznamená,
že by o této škodě nemohlo být rozhodnuto v adhezním řízení.380 Na druhou stranu požadovaná
příčinná souvislost mezi škodou a skutkem naopak není zachována v případě, že tyto následky
jsou způsobeny jiným skutkem, než který je předmětem trestního řízení, byť by s takovým skutkem
souvisel.381 Proto pokud osobě vznikne škoda například tím, že nevědomky koupila kradené

376

Blíže k příčinnému vztahu viz např. Komentář Šámala a kol. (k trestnímu řádu), s. 2827 a násl.,
či Komentář Šámala a kol. k trestnímu zákoníku (ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník (EVK). 2. vydání. Praha,
Nakladatelství C. H. Beck, 2012.), s. 126 a násl., či JELÍNEK J. a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část.
Zvláštní část. 3. vydání. Leges, Praha, 2013, s. 187 a násl.
377
Srov. Komentář Šámala a kol., s. 2827 a násl., či např. usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 11 Tz 129/2001
ze dne 26.6.2001 (publikováno pod č. 41/2002 Sb.rozh.tr.).
378
Skutkem se dle trestněprávní teorie rozumí událost ve vnějším světě vyvolaná jednáním člověka, ať už
komisivním či omisivním.
379
GLATZOVÁ, A. Předpoklady pro přiznání soukromoprávních nároků v adhezním řízení. Trestněprávní revue
č. 1/2012, s. 6 a násl.
380
Srov. např. R 41/2002-I. Sb.rozh.tr.
381
Srov. např. R II/1962 a R 2/1968-II. Sb.rozh.tr.
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vozidlo, které je následně navráceno původnímu majiteli (srov. § 1110 a § 1111 OZ), nemůže
tato osoba požadovat náhradu škody v adhezním řízení po pachateli stíhaném za krádež, ale
pouze civilní žalobou po prodejci, od něhož auto zakoupila [poškozeným v rámci trestního řízení
ve věci krádeže (§ 205 TZ) je původní majitel vozidla; pouze pokud by byl pachatel stíhán i za
podvodný převod vozidla (§ 209 TZ), mohl by se v takovém řízení domáhat náhrady škody
i podvedený kupec, typicky autobazar; koncový zákazník po podvedeném prodejci (autobazaru)
může požadovat náhradu škody toliko v civilním sporu (srov. § 2913 OZ)]. V souvislosti
s popsanou problematikou proto například Beranová de lege ferenda navrhuje změnu trestního
řádu tak, aby byl za poškozeného „považován ten, komu byla skutkem způsobena škoda nebo
nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se obviněný skutkem obohatil. V návaznosti na změnu
definice poškozeného by měl zákonodárce upravit třetí odstavec tak, že poškozený je oprávněn
navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obviněnému povinnost nahradit v penězích
škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému skutkem způsobena, nebo vydat
bezdůvodné obohacení, které obviněný na jeho úkor skutkem získal.“382,383
Promlčení
Dalším z nutných předpokladů pro přiznání náhrady škody je, že předmětný nárok
poškozeného nesmí být promlčen, resp. nesmí být vznesena oprávněná námitka promlčení.384
Pro posouzení promlčení nároku náš právní řád rozeznává tzv. subjektivní a objektivní lhůty.
První, subjektivní lhůta je (nejen) pro vymáhání náhrady škody stanovena v délce tří let a běží
ode dne, kdy se poškozený dozví o tom, že mu vznikla škoda, popř. se o této skutečnosti měl
a mohl dozvědět (srov. zejm. § 629 odst. 1 ve spojení s § 609, § 610 a § 619 OZ).
Objektivní promlčení lhůta pro vymáhání náhrady škody je pak deset let (§ 636 odst. 1 OZ),
resp. patnáct let [v případě, kdy byla škoda způsobena úmyslně či ke vzniku škody došlo
Blíže též BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue
č. 10/2016, s. 211 a násl.
382
BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Op.cit.
383
K nutnému rozlišování pojmu skutek a trestný čin viz například JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní.
3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 294 a násl.
384
Promlčení práva způsobuje jeho oslabení. Pokud marně uplyne promlčecí lhůta (tj. oprávněný subjekt
v promlčení lhůtě neuplatní své právo), povinnému subjektu zanikne povinnost splnit dluh, kdy zároveň může
vznést námitku promlčení – uplatněním této námitky u soudu pak zaniká nárok oprávněného subjektu a jeho právo
tedy již nepožívá soudní ochrany (jedná se o tzv. naturální právo, kdy případné plnění z něj není plněním indebite,
ale plněním po právu). Srov. § 609 a § 610 a násl. OZ, resp. DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol.
Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první. Obecná část. Praha, Wolters Kluwer, 2013, s. 405 a násl.
Od promlčení je třeba odlišovat prekluzi práva, k níž je soud povinen přihlížet z úřední povinnosti (tedy nikoliv
až v návaznosti na vznesenou námitku promlčení), pro náhradu újmy ovšem žádná prekluzivní lhůta stanovena není.
(srov. § 654 OZ, resp. DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné., op. cit.,
s. 413).
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porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v nabídce, slibu nebo dání úplatku
jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém vyžádání úplatku od poškozeného (§ 636
odst. 2 OZ)] od doby, kdy škoda vznikla. Pro uplatnění nároků vzniklých v případech, kdy byla
dotčena svoboda, život nebo zdraví platí pouze subjektivní tříletá lhůta (§ 636 odst. 3 OZ).385
Délka promlčecích lhůt je pevně stanovena, ovšem posouzení jejich běhu nemusí být vždy
jednoduché, a to ať už se jedná o samotný počátek tohoto běhu (srov. ustanovení §§ 619-628 OZ,
která obsahují mj. zvláštní úpravu pro nemálo specifických situací), či jeho průběh – případné
stavění promlčecí lhůty (srov. §§ 645-652 OZ) či její přerušení (srov. zejm. § 639 ve spojení
s § 2053, § 640, § 653 OZ). Z hlediska uplatňování nároku na náhradu škody je významné
zejména ustanovení § 648 OZ, které stanoví, že uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u
orgánu veřejné moci (tj. mj. v adhezním řízení) a pokračuje-li řádně v zahájeném řízení,
promlčecí lhůta neběží, přičemž podle § 652 OZ, pokračuje-li běh promlčecí lhůty po odpadnutí
popsané překážky, neskončí promlčecí lhůta dříve než za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu
běžet.386
Je zjevné, že otázka promlčení (a s tím spojeného zániku nároku poškozeného) je velmi
důležitá i v rámci adhezního řízení. Pokud obviněný vznese vůči návrhu poškozeného platnou
námitku promlčení, o tomto nároku poškozeného se nerozhoduje – soud zde analogicky aplikuje
ustanovení § 206 odst. 4 TŘ (srov. R III/1967 Sb.rozh.tr.). Ve výjimečných případech nicméně
soud může námitku promlčení shledat contra bonos mores a jako takovou ji neakceptovat
(srov. nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 76/17 ze dne 3. 4. 2018 a nález Ústavního soudu
sp. zn. II. ÚS 2062/14 ze dne 25.10.2016).
V souvislosti s promlčením je konečně na místě zmínit též ustanovení § 2919 OZ, které
stanoví, že promlčí-li se právo poškozeného na náhradu škody, může se poškozený domáhat,
aby mu škůdce vydal, co získal, podle ustanovení o bezdůvodném obohacení (obohatil-li se totiž
škůdce na úkor poškozeného protiprávním činem nebo na základě jiné skutečnosti, která
způsobila škodu, je škůdcovo obohacení i po promlčení práva poškozeného na náhradu škody
bezdůvodné).

385

DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první.
Obecná část. Praha, Wolters Kluwer, 2013, s. 410.
386
Ke stavení promlčecí doby v průběhu adhezního řízení viz např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo
2478/2004 ze dne 24.5.2006.
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5.3. Náhrada nemajetkové újmy
Možnost požadovat v rámci adhezního řízení náhradu nemajetkové újmy v penězích (§ 43
odst. 3 TŘ) patří sice k nováčkům387 mezi právy poškozeného, je ale poměrně často využívána.
Gramatickým výkladem sousloví nemajetková újma snadno dojdeme k tomu, že se jedná
o újmu, která není způsobena na majetku poškozeného. Naopak se jedná o újmu vzniklou
zásahem proti osobnosti poškozeného, včetně jeho přirozených práv. Zvlášť chráněny jsou
přitom život a důstojnost člověka, jeho zdraví a právo žít v příznivém životním prostředí, jeho
vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy (srov. § 81 OZ). Občanské právo
v souvislosti s nápravou nemajetkové újmy zmiňuje v první řadě upuštění od neoprávněného
zásahu a odstranění závadného stavu (§ 82 OZ); odčinit lze nemajetkovou újmu
poskytnutím přiměřeného zadostiučinění (srov. § 2951 odst. 2 OZ), ať už ve formě morální
satisfakce

(omluvou,

uveřejněním

rozhodnutí

atp.)

nebo

materiální

satisfakce

(finančním zadostiučiněním).388 Oproti tomu trestní řád v rámci adhezního řízení připouští toliko
peněžní náhradu (srov. § 43 odst. 3 TŘ). Z trestněprávního pohledu bývají navíc některé náhrady
zásahu do osobnostních práv - bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění,
popř. jednorázové odškodnění přiznávané pozůstalým po oběti, někdy zařazovány mezi náhradu
škody, když se jedná o majetkový nárok [majetkovým nárokem je ostatně také mj. náhrada
za ztráty na výdělku po dobu nemoci, náklady na léčení, popř. na pohřeb (uvedené sice souvisejí
s újmou na zdraví, nicméně zde není pochyb, že představují majetkovou škodu, když spočívají
ve zmenšení majetku poškozeného)]. Jelikož nároky na odčinění bolesti, psychických útrap
a snížení společenského uplatnění nemají původ ve zmenšení majetku poškozeného
(ani nepředstavují ušlý zisk), nýbrž jsou způsobeny právě narušením fyzického či duševního
zdraví a pohody, budu se zde držet civilistického dělení. To mezi nároky na náhradu
nemajetkové újmy staví právě i peněžitou náhradu vyvažující plně vytrpěné bolesti a další
nemajetkové újmy způsobené zásahem do zdraví poškozeného, vč. případného ztížení jeho
společenského uplatnění (srov. § 2958 OZ). Ať tak či tak, poškozený může uvedenou peněžní
náhradu v adhezním řízení požadovat bez ohledu na to, do které kategorie zmíněné nároky
zařadíme, a proto bližší rozbor této kategorizace pro účely této práce nepovažuji za relevantní.389
387

Současná úprava platí od července 2011, tj. účinnosti zákona č. 181/2011 Sb.
DVOŘÁK, J.; ŠVESTKA, J.; ZUKLÍNOVÁ, M. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek 1. Díl první. Obecná
část. Op.cit., s. 260 a násl., s. 362.
389
Blíže k zařazení jednotlivých nároků mezi majetkovou či nemajetkovou újmu srov. např. GLATZOVÁ, A.
Předpoklady pro přiznání soukromoprávních nároků v adhezním řízení. Op.cit. či ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.;
KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha, C. H. Beck, 2013, s. 770 a násl..
388
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Co do formálních požadavků návrhu poškozeného na náhradu nemajetkové újmy
i ohledně hmotněprávních předpokladů pro kladné rozhodnutí o podaném návrhu platí
v zásadě to, co bylo uvedeno v předcházejících podkapitolách. Návrh musí být podán
oprávněnou osobou390 vůči konkrétní osobě, a to řádně a včas, přičemž musí být podložený
(viz výše a § 43 odst. 3 TŘ). Z hmotněprávního pohledu musí být prokázána existence i výše
nemajetkové újmy, stejně jako kauzální nexus s projednávaným skutkem (srov. výše a též § 43
odst. 3, § 220 odst. 1, § 228 a § 229 TŘ). Zároveň se nesmí jednat o právo promlčené,391 ani zde
nesmí být jiná zákonná překážka pro rozhodnutí (zejm. res iudicata). Potud se tedy vymáhání
nemajetkové újmy od vymáhání ostatních nároků příliš neliší, a v podrobnostech proto odkazuji
na předchozí subkapitoly.
Hlavní specifikum nemajetkové újmy tkví v její subjektivitě, díky níž se dosti těžko dokládá
a prokazuje její existence, natož výše – „zvláště má-li se jednat o morální újmu niterného
duševního charakteru, se imanentními důkazními prostředky někdy dosti nesnadno dokazuje,
přesto je zapotřebí důsledky zjištěného skutku vhodným způsobem objektivizovat.“392
Následující pasáže budou tedy ve stručnosti věnovány rozhodování o jednotlivých nárocích
vyplývajících ze vzniklé nemajetkové újmy. Zejména v souvislosti s ublížením na zdraví
je přitom třeba zdůraznit, že i když je v adhezním řízení náhrada újmy poškozenému
přiznána přesně v požadované výši, tato skutečnost sama o sobě nijak nebrání případnému
dalšímu občanskoprávnímu řízení o další náhradu (např. objeví-li se později další zdravotní
komplikace apod.).

390

Nárok na náhradu nemajetkové újmy může v trestním řízení vznést pouze primární poškozený (§ 43 odst. 1
a 3 TŘ), když toto právo nepřechází na jeho nástupce (srov. § 45 odst. 3 a contrario TŘ). K případnému přechodu
již uplatněných nároků viz dále; k zániku práva na náhradu při újmě osobní povahy srov. též HULMÁK, M. a kol.
Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha, Nakladatelství
C. H. Beck, 2014, s. 1233 a násl.
391
Nárok na přiměřené zadostiučinění nemateriální újmy se promlčuje v tříleté subjektivní a desetileté objektivní
promlčení lhůtě (§ 629 odst. 1 a § 636 OZ). Samotná osobnostní práva se samozřejmě nepromlčují (srov. § 611
a contrario OZ).
392
LAVICKÝ, P. a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1−654). 1. vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck,
2014, s. 468.
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Nemajetková újma způsobená ublížením na zdraví
Náhrada nemajetkové újmy je v adhezním řízení nejvíce spjata s ublížením na zdraví,
ať už k němu došlo trestným činem namířeným proti životu a zdraví (hlava I trestního zákoníku),
či kterýmkoliv jiným skutkem.393 Vytrpěné bolesti a další nemajetková újma (psychické útrapy),
stejně jako ztížení společenského uplatnění, se odčiňují skrze peněžní zadostiučinění, které má
poškozenému jeho újmu plně vykompenzovat. Bolest, stejně jako míra traumatizace je ovšem
ryze individuální záležitostí, vyplývající zdaleka nejen ze způsobu a okolností spáchání trestného
činu, ale také z osobnostních rysů poškozeného, z jeho předchozích zkušeností aj. V civilním
právu platí, že pokud nelze výši náhrady nemajetkové újmy určit jinak, vychází se ze zásad
slušnosti (§ 2958 OZ).394 Volná úvaha o výši náhrady však v trestním řízení nemá místo
(stejně jako zde není možné analogicky použít občanskoprávní procesní předpisy umožňující
např. uzavření smíru).395 Soud rozhodující v adhezním řízení se tak mnohdy dostává do nelehké
situace, když musí „postupovat co do odůvodněnosti svého rozhodnutí se stejnou péčí jako
civilní soud, který rozhoduje o náhradě škody ve věcech občanskoprávních“396, byť jeho
specializace leží jinde.397
Trestní soud při rozhodování o vzneseném nároku zásadně vychází z návrhu poškozeného,
když bez takového návrhu nemůže rozhodnout (srov. § 43 odst. 3 TŘ), přičemž podaný návrh
393

Jak již bylo řečeno, zásahem do jeho zdraví může poškozenému vzniknout také majetková škoda – typicky
náklady na léčení, na péči, za ztrátu na výdělku apod. Vymáhání této majetkové škody nemá žádná zvláštní
specifika, blíže k tomuto proto viz podkapitolu 5.2.
394
Výše bolestného a náhrady za snížení společenského uplatnění byly dříve vázány stanoveným bodovým
ohodnocením (srov. vyhlášku č. 440/2001 Sb., ve znění do 31.12.2013). Koncepce této pevné sazby byla s účinností
nového občanského zákoníku opuštěna, aby měly na tomto poli soudy volné ruce a mohly spíše dojít
ke spravedlivé náhradě. Za účelem větší právní jistoty (zmírnění nepředvídatelnosti rozhodnutí)
následně Nejvyšší soud vydal Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (dostupná online
zde http://www.nsoud.cz/Judikatura/ns_web.nsf/0/3C8C36B40DE1AC72C125807A004B7BB9/$file/D%20%20Technicka%20cast.pdf; citováno v únoru 2019). Jedná se o nezávazné vodítko vytvořené ve spolupráci se
Společností medicínského práva, zástupci pojistitelů a dalších právnických a lékařských profesí. [Blíže ke zmíněné
Metodice viz např. TOMEŠOVÁ, J. Použití Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví
a znalecké posudky k nemajetkové újmě dle judikatury. (článek uveřejněný 11.1.2018 na stránkách Právní prostor,
dostupný z https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/pouziti-metodiky-nejvyssiho-soudu-k-nahradenemajetkove-ujmy-na-zdravi-a-znalecke-posudky-k-nemajetkove-ujme-dle-judikatury, citováno v únoru 2019).
Díky spolupráci Nejvyššího soudu a Centra dopravního výzkumu byl také nově spuštěn web datanu.cz obsahující
relevantní judikaturu v oblasti náhrady nemajetkové újmy na zdraví a nemajetkových nároků pozůstalých
při usmrcení osoby blízké i orientační kalkulačku pro výpočet náhrady za ztížení společenského uplatnění
[blíže k obsahu a fungování tohoto webu viz např. článek publikovaný na Česká justice.cz dne 24.1.2018
(http://www.ceska-justice.cz/2018/01/novy-web-shrnuje-verdikty-k-nemajetkove-ujme-nabizi-i-kalkulacku/;
citováno v únoru 2019)].
395
ŠÁMAL, P.; MUSIL, J.; KUCHTA, J. a kol. Trestní právo procesní. Op.cit., s. 765.
396
Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3456/15 ze dne 9.8.2016.
397
Tato skutečnost byla kritizována hned při zavedení možnosti vymáhat náhradu škody [srov. např. JELÍNEK, J.
Poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v novele trestního řádu 2011.
Kriminalistika č. 4/2011, s. 267].
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nemůže překročit (viz výše). Právě v souvislosti s odčiněním nemajetkové újmy Ústavní soud
zdůraznil, že „Jedině pečlivé uvážení všech kritérií pro určení výše náhrady nemajetkové újmy
umožní stanovit její adekvátní kompenzaci. Tvrzení a prokázání požadovaných skutečností
přitom náleží poškozeným či jejich zmocněnci a soudy nemají povinnost prokazovat je nad
rámec, který by byl v rozporu s požadavkem na rychlost a hospodárnost trestního řízení.“398
V každém případě platí, že pokud v závěru řízení nemá soud o nemajetkové újmě zcela jasno,
odkáže (popř. z části) poškozeného s jeho nárokem k civilnímu soudu či jinému příslušnému
orgánu (§ 229 TŘ).
Nemajetková újma způsobená usmrcením či zvlášť závažným ublížením na zdraví
Pokud bylo stíhaným skutkem způsobeno úmrtí poškozeného, jeho smrtí právo na odčinění
jemu způsobené újmy zaniká (srov. § 2009 odst. 2 OZ), ledaže došlo k uplatnění těchto nároků
před orgánem veřejné moci [v tom případě se předmětné nároky stávají součástí pozůstalosti
(§ 1475 odst. 2 OZ) a dědicové poškozeného je tak nadále mohou soudně vymáhat (pokračovat
v zahájeném řízení)399]. Uvedená výjimka se však projeví pouze v občanskoprávní řízení, když
přechod práv poškozeného na jeho právní nástupce trestní řád upravuje pouze ve vztahu
k náhradě škody či vydání bezdůvodného obohacení, nikoliv pro újmu nemajetkovou (srov. § 45
odst. 3 TŘ).
Současně však platí, že „Došlo-li trestným činem k usmrcení poškozeného, pak jeho
pozůstalým může vzniknout samostatný a originární nárok na náhradu škody založený
úmrtím poškozeného (…) V takovém případě se pozůstalí po zemřelém sami stávají
poškozenými ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ, mohou v trestním řízení uplatnit proti obviněnému
nárok na náhradu škody podle § 43 odst. 3 TrŘ a zároveň jim náležejí práva vyplývající
z ustanovení § 309 a 311 TrŘ o schválení narovnání, protože uvedené nároky pozůstalých
na ně nepřechází po usmrcené osobě ve smyslu § 45 odst. 3 a § 310a TrŘ, ale jsou jejich
vlastními nároky.“400 Nárokem pozůstalých je přitom zejména odčinění jejich duševních útrap,
a to peněžitou náhradou plně vyvažující jejich utrpení.401

398

Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3456/15 ze dne 9.8.2016.
Srov. FIALA, R.; DRÁPAL, L.; BÍLEK, P.; SVOBODA, J.; BEEROVÁ, K. Občanský zákoník IV. Dědické
právo (§ 1475-1720). 1. vydání. Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2015, s. 1.
Shodně usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3556/2016 ze dne 27.4.2017.
400
Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 63/2007 ze dne 29. 8. 2007 (publikován pod č. T 1037).
401
I zde tedy nová civilní úprava zrušila dřívější pevně dané částky sloužící k odškodnění pozůstalých (srov. § 444
odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31.12.2013) a soudy tak nejsou limitovány žádnou
pevně stanovenou sazbou. Lze se pouze držet ustálených kritérií pro její určení, která jsou shrnuta např. v nálezu
399
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Podobně občanský zákoník požaduje odčinění duševních útrap způsobených osobám blízkým
poškozenému (zejm. jeho manželu, rodiči či dítěti) v případě, kdy škůdce způsobil primární oběti
zvlášť závažné ublížení na zdraví (blíže srov. § 2959 OZ402). Úspěšné uplatňování druhého ze
zmíněných práv si však lze v adhezním řízení představit jen ve výjimečných případech.
Nemajetková újma způsobená zásahem do jiných práv
Jak vyplývá z výše nastíněné definice nemajetkové újmy, tato může poškozenému vzniknout
i jinak než ublížením na zdraví (usmrcením osoby jemu blízké). Kupříkladu duševní útrapy,
z nichž

se

někdy

rozvine

až

posttraumatická

stresová

porucha,403

sužují

mnohé

oběti nejrůznějších trestných činů – např. oběti násilných trestných činů, činů spáchaných
v sexuální oblasti atd. Nemajetkovou újmu může způsobit rovněž útok proti cti, dobré pověsti
či důstojnosti poškozeného, narušení jeho soukromí, stejně jako porušování práv duševního
nebo průmyslového vlastnictví či poškozování životního prostředí404 atd. V každém případě
se jedná o těžko kvantifikovatelné nároky, jejichž posouzení nezřídka vyžaduje specializaci,
přičemž rozhodování o nich je mnohdy opíráno o nejrůznější znalecké posudky.
Protože i v případě výše příkladmo uvedených zásahů je třeba vzniklou nemajetkovou újmu
odčinit přiměřeným finančním zadostiučiněním (srov. zejm. § 2951 OZ), není k rozhodování
o nich myslím třeba znovu opakovat, co již bylo řečeno výše. Na tomto místě bych pouze ráda
vyzdvihla, že není v zásadě vyloučeno, aby nemajetková újma vznikla i právnické osobě,405
jakkoliv uvedené tvrzení může být pro někoho poněkud kontroverzní. Uplatnění takového
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22.12.2015 či na výše zmíněném webu datanu.cz. Pokud nelze jinak,
má být výše náhrady stanovena podle zásad slušnosti (srov. § 2959 OZ), avšak v adhezním řízení tuto volnou úvahu
nelze použít (viz výše). Soud tedy i v tomto případě vychází zejména z návrhu poškozeného, přičemž
v pochybnostech může poškozeného případně s jeho nárokem (částečně) odkázat do civilního řízení.
402
Z hlediska náhrady nemajetkové újmy je zajímavé rovněž ustanovení § 2971 OZ, které stanoví, že odůvodňují-li
to zvláštní okolnosti, za nichž škůdce protiprávním činem způsobil újmu (zejména porušil-li z hrubé nedbalosti
důležitou právní povinnost anebo způsobil-li újmu úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné zvlášť zavrženíhodné
pohnutky), nahradí škůdce též nemajetkovou újmu každému, kdo způsobenou újmu důvodně pociťuje jako osobní
neštěstí, které nelze jinak odčinit. Ani uplatňování této náhrady v rámci adhezního řízení nicméně jistě nebude
pravidlem, vzhledem k náročnosti prokazování nejen existence a výše újmy, ale v tomto případě zejména též
prokazování příčinné souvislosti s projednávaným činem.
403
K rozhodování o posttraumatické stresové poruše srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 751/2017
ze dne 19.7.2017 (R 29/2018 Sb.rozh.tr.).
404
Poškozením životního prostředí může vzniknout jak konkrétní majetková škoda, tak tzv. ekologická újma.
Tu nicméně nelze v adhezním řízení vymáhat, když „k uplatňování nápravy způsobené ekologické újmy oprávněn
jen stát a (…) o ukládání povinností směřujících k takové nápravě, ať již ve formě obnovení přirozených funkcí
narušeného ekosystému či ve formě náhradního plnění, které může být i peněžitého charakteru, rozhoduje příslušný
orgán státní správy.“ (Citováno z rozsudku Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2466/2014 ze dne 30.3.2016).
405
Právnické osobě samozřejmě nemůže vzniknout nemajetková újma ublížením na zdraví či usmrcením, odlišná
je ovšem situace např. u poškození dobré pověsti podnikatele (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR
sp. zn. 29 Cdo 5640/2015 ze dne 28. 6. 2017) či u porušování průmyslových práv nebo práv duševního vlastnictví.
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nároku právnickou osobou ovšem není vyloučeno ani v rámci adhezního řízení (srov. § 43
odst. 1 a 3 TŘ).

5.4. Náhrada bezdůvodného obohacení
Jak už bylo uvedeno, možnost požadovat vydání bezdůvodného obohacení v rámci adhezního
řízení je mezi právy poškozeného novinkou zavedenou do trestního řádu s účinností
od července 2011.406 Dosud nicméně není nijak hojně využívána, což je zřejmě dáno jednak
vnímáním

bezdůvodného

konkurujícího

407

obohacení

jakožto

nároku

subsidiárního

(či

minimálně

) vůči náhradě újmy, a jednak jeho nesnadným posuzováním [krom dalších

úskalí je v nejednom případě při posuzování vzneseného nároku třeba vedle občanského
zákoníku správně aplikovat i zvláštní civilní předpisy, kdy o některých občanskoprávních
sporech týkajících se vydání bezdůvodného obohacení dokonce v prvním stupni rozhodují
krajské soudy (srov. § 9 odst. 2 OSŘ)].
Za bezdůvodné obohacení je považováno to, oč se jeden na úkor druhého bez spravedlivého
důvodu obohatil, tzn. zejména majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu,
plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho
bylo plněno, co měl po právu plnit sám (srov. § 2991 OZ).408 V kontextu trestního práva tak lze
za bezdůvodné obohacení označit např. neoprávněné užívání cizí věci, podvodné pobírání
sociálních dávek, majetkový prospěch získaný porušováním autorských práv, kuplířstvím,
podílnictvím na trestné činnosti, zneužitím pravomoci úřední osoby, či situaci, kdy je vyživovací
povinnost plněna namísto obviněného jinou osobou, atd. Získané bezdůvodné obohacení je sice
možné odčerpat též majetkovými sankcemi - tresty propadnutí majetku, peněžitým trestem,
propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty,409 nicméně stále se jedná o ryze soukromoprávní
institut, a tudíž možnost ukládat tyto sankce neovlivňuje právo na vydání bezdůvodného
obohacení.410
406

Tuto možnost poškozenému přinesla novela trestního řádu provedená zákonem č. 181/2011 Sb. (chybně
zvolenou formulaci (písařskou chybu) ve znění novely následně opravil zákon č. 193/2012 Sb.).
407
Ke vztahu bezdůvodného obohacení k jiným úpravám, jeho případné subsidiaritě, vč. započítávacího
a blokačního důsledku tohoto pojetí viz Komentář k občanskému zákoníku, s. 1856 (Hulmák, M. a kol.
Občanský zákoník VI. Závazkové právo. Zvláštní část (§ 2055–3014). Komentář. 1. vydání. Praha, C.H. Beck, 2014.)
408
K pojmu bezdůvodného obohacení srov. též příslušnou pasáž podkapitoly 1.1.
Blíže k této tématice viz např. PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. In JELÍNEK, J.;
GŘIVNA, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu; Praha, Leges, 2012, s. 78 a násl.
409
JELÍNEK, J. Poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v novele trestního
řádu 2011. Kriminalistika č. 4/2011, s. 269.
410
PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. Op.cit., s. 82.
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Ve vztahu k ostatním nárokům poškozeného (právu na náhradu škody či nemajetkové újmy)
bývá nejčastěji označováno za subsidiární - zbytkovou kategorii, což se projevuje mj. i v jeho
vyčíslování metodou odečítání.411 Jak přitom vyplývá již z jeho definice, při určování výše
bezdůvodného obohacení je stěžejní to, o co se pachatel obohatil, ne to, jak velká vznikla újma
poškozenému. Jeho přesné vyčíslení tak nemusí být jednoduchou záležitostí, stejně jako otázka
jeho případného zdanění (např. v případě finančních prostředků získaných kuplířstvím).
V dalším se nicméně vymáhání bezdůvodného obohacení od vznesení požadavku na náhradu
újmy téměř neliší (v podrobnostech proto odkazuji na předcházející pasáže této práce).
Procesněprávní předpoklady rozhodnutí o nároku na vydání bezdůvodného obohacení jsou
stejné - návrh na vydání předmětného rozhodnutí musí být učiněn včas a řádně, vč. doložení
tvrzených skutečností, a musí směřovat vůči konkrétnímu obviněnému (srov. § 43 odst. 3 TŘ).
Co do hmotněprávních podmínek pak rovněž platí, že musí být prokázána existence a výše
bezdůvodného obohacení, jeho příčinná souvislost se stíhaným skutkem, přičemž nárok
nesmí být promlčen [pro bezdůvodné obohacení je stanovena tří letá subjektivní promlčecí lhůta
a objektivní promlčecí lhůta v délce deseti, resp. patnácti let (bylo-li bezdůvodné obohacení
nabyto úmyslně; srov. § 629 odst. 1 a § 638 OZ)]. U bezdůvodného obohacení je dále třeba
posuzovat i to, zda se nejedná o jeden z vyňatých případů práva na navrácení obohacení
(srov. § 2997, § 2998 OZ),412 resp. zda vznesený požadavek není contra bonos mores
(z uvedených důvodů by například v zásadě nebylo možné rozhodnout o povinnosti vydat přijatý
úplatek zpět tomu, kdo mu jej poskytl413).
Na rozdíl od rozhodování o náhradě újmy – ať už majetkové či nemajetkové, je o vzneseném
nároku na vydání bezdůvodného obohacení v rámci adhezního řízení rozhodováno jako
„o povinnosti vydat to, co obviněný na úkor poškozeného získal,“414 tzn. ne nutně jen v penězích
(srov. § 43 odst. 3 věta první TŘ a dále zejm. § 2991 a § 2999 OZ).
411

Tamtéž, s. 87.
Podle § 2997 odst. 1 OZ nemá právo na vrácení plnění ten, kdo plnil nežalovatelný nebo promlčený dluh, popř.
dluh neplatný pro nedostatek formy; stejně tak nemá právo na vrácení ten, kdo jiného obohatil s vědomím, že
k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, který později nenastal nebo odpadl. [Uvedená úprava se
nepoužije v případě, že plnění poskytla nesvéprávná osoba nebo plnila-li osoba proto, že k tomu byla přinucena lstí,
hrozbou nebo zneužitím závislosti (§ 2997 odst. 2 OZ)].
§ 2998 OZ dále stanoví, že plnila-li strana vědomě proto, aby druhá strana něco vykonala za účelem zakázaným
nebo zcela nemožným, nemá právo požadovat, aby jí to bylo vráceno. Dal-li však někdo, aby zabránil protiprávnímu
činu, něco tomu, kdo se chtěl činu dopustit, může požadovat vrácení.
Blíže k problematice bezdůvodného obohacení, které se nemusí vracet, viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR
sp. zn. 28 Cdo 5089/2017 ze dne 11.1.2018.
413
PELC, V. Op.cit., s. 91.
414
Komentář Šámala a kol., s. 506.
412
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5.5. Náhrada nákladů řízení
Úvodem této podkapitoly je třeba říci, že rozhodování o nákladech řízení přísně vzato nemusí
být považováno za součást adhezního řízení. Předmětem adhezního řízení je totiž rozhodování
o nároku poškozeného na náhradu újmy (vydání bezdůvodného obohacení) a náklady řízení
takovouto újmu nepředstavují.415 Ke zvolenému zařazení následující pasáže jsem nicméně
přistoupila s ohledem k tomu, že z pohledu poškozeného jsou právě i náklady vynaložené
v trestním řízení416 svým způsobem škodou, která mu vznikla v souvislosti se spáchaným činem.
Za náklady řízení lze přitom považovat zejména náklady spojené s přibráním zmocněnce
(nehledě na to, zda jeho účast byla v řízení nezbytně nutná a nehledě na to, zda se případně
jednalo o zmocněnce společného, ustanoveného dle § 44 odst. 2 TŘ),417 náklady vynaložené
k prokázání výše škody [typicky náklady na opatření znaleckého posudku (srov. rozsudek
Vrchního soudu v Praze sp. zn. 8 To 83/2004 ze dne 4.8.2004), ale také např. náklady
mimořádné inventury, jejíž provedení bylo nutné po spáchaném vloupání do prodejny
(srov. R 30/1968 Sb.rozh.tr.), či jiné], stejně jako hotové výdaje (jízdné, poštovné apod.) a ztrátu
na výdělku.418
O náhradě nákladů řízení poškozeného soud rozhoduje samostatným usnesením (na rozdíl
od náhrady újmy, o níž lze rozhodnout jen a pouze v odsuzujícím rozsudku). Předmětné usnesení
vydává předseda senátu soudu prvního stupně na návrh poškozeného419 po právní moci
odsuzujícího rozsudku.420 Uvedený nárok poškozeného zaniká, pokud není vznesen do jednoho
roku od právní moci odsuzujícího rozsudku. [Srov. § 155 odst. 4 TŘ.]

415

Srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 992/2014 ze dne 28.8.2014.
Podobně jako v trestním řízení je i v případném přestupkovém řízení, vedeném např. po postoupení věci
orgány činnými v trestním řízení (viz výše), možné rozhodnout o náhradě nákladů poškozeného (srov. § 95 PZ).
417
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vydání. Praha, Leges, 2013, s. 483.
418
Je nicméně třeba rozlišovat náhradu nákladů řízení poškozeného jako samostatné strany trestního řízení
a náklady, jejichž náhrada mu případně již byla přiznána v rámci tzv. svědečného (viz výše), tak, aby nedošlo
k dvojí náhradě téhož.
419
Oproti tomu o povinnosti odsouzeného nahradit státu náklady vzniklé ustanovením zmocněnce poškozenému
rozhoduje po právní moci rozsudku předseda senátu soudu prvního stupně i bez návrhu (§ 155 odst. 5 TŘ).
420
Pokud by byl učiněn výrok o povinnosti obviněného k náhradě nákladů poškozeného v situaci, kdy byl obviněný
zproštěn obžaloby, jednalo by se nepřímo o porušení zákazu reformationis in peius, neboť uložení této povinnosti
má postihnout odsouzeného pachatele trestného činu. (Srov. nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3570/15
ze dne 9.8.2016).
Podobně v zásadě nelze samostatným usnesením poškozenému přiznat náhradu nákladů řízení, pokud bylo využito
některého z odklonů od trestního řízení. Srov. např. SOTOLÁŘ, A. Odstoupení od trestního stíhání…Op.cit.;
usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28.8.2014 sp. zn. 6 Tdo 992/2014 nebo rozhodnutí Krajského soudu
v Hradci Králové – pobočka Pardubice sp. zn 13 To 490/2006 ze dne 31.10.2006, dle jehož závěrů „nelze uložit
povinnost k náhradě nákladů poškozeného tomu obviněnému, u něhož bylo rozhodnuto o podmíněném zastavení
trestního stíhání nebo o schválení narovnání.“
416
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Odsouzenému, jemuž byla pravomocným rozsudkem uložena povinnost nahradit způsobenou
újmu či vydat bezdůvodné obohacení, lze popsaným usnesením uložit povinnost nahradit
poškozenému náklady potřebné k účelnému uplatnění tohoto nároku v trestním řízení, včetně
nákladů vzniklých přibráním zmocněnce421 (srov. § 154 odst. 1 TŘ). I pokud ovšem
v odsuzujícím rozsudku nebyl nárok na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení
přiznán ani z části, lze odsouzenému uložit povinnosti uhradit poškozenému (zcela nebo zčásti)
náklady související s účastí v trestním řízení, nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu,
zejména spoluzavinění poškozeného. [V případě nedbalostních trestných činů lze z důvodů
zvláštního zřetele hodných tuto náhradu přiměřeně snížit – zde se bere v úvahu zejména povaha
trestného činu, osobní a majetkové poměry poškozeného a odsouzeného (§ 154 odst. 2 TŘ).]
V návaznosti na výše uvedené „je zřejmé, že nepřiznání náhrady nákladů poškozeného
představuje dle zákonodárce výjimečný postup i v případech, kdy soudy odkáží poškozeného
s jeho nárokem na občanskoprávní řízení, k čemuž v praxi dochází z různých důvodů. Jediným
kritériem pro takové posouzení však nemůže být samotná

úspěšnost poškozeného

při snaze o uznání nároku v adhezním řízení, neboť pak by nyní platný obsah ustanovení § 154
odst. 2 trestního řádu pozbyl význam.“422 Na překážku přiznání náhrady nákladů řízení ostatně
sama

o sobě

není

ani

skutečnost,

že

poškozený

svůj

nárok

na

náhradu

újmy

(vydání bezdůvodného obohacení) v trestním řízení z jakéhokoliv důvodu vůbec neuplatnil.423

421

„Za splnění podmínek uvedených v ustanovení § 154 odst. 1 tr. ř. lze odsouzenému uložit povinnost nahradit
poškozenému náklady vzniklé přibráním zmocněnce v podobě odměny za poskytnuté úkony právní pomoci
a vynaložené hotové výdaje, i když je ještě poškozený neuhradil svému zmocněnci.“ (Citováno ze stanoviska
trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26.10.2016 vydaného pod sp.zn. Tpjn 300/2016.)
422
Citováno z nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1397/14 ze dne 19.2.2015.
423
Srovnej nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 289/12 ze dne 9.10.2012.
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Závěr
Statistiky potvrzují, že ačkoliv kriminalita v České republice v posledních letech klesá, dosud
ji rozhodně nelze považovat za nepatrnou, stejně jako není zanedbatelný počet osob, které jsou
spáchanými činy dotčeny. Troufám si dokonce říci, že každý máme ve svém okolí někoho, kdo
se stal obětí trestného činu. Je proto jedině dobře, že je za námi dřívější období, kdy se
zákonodárce i orgány činné v trestním řízení zajímaly o oběti téměř výhradně jen jako o nositele
důkazu, a obětem, péči o ně i procesním právům poškozených je dnes věnováno čím dál více
prostoru, ať už v rámci různých oblastí vědy či všedního života.
Postavení obětí (a poškozených obecně) je bezesporu širokým tématem, zasahujícím do více
oborů. Účelem této práce proto bylo zejména vykreslit procesní práva poškozeného v rámci
trestního řízení, ale zároveň načrtnout postavení obětí co neuceleněji, byť za cenu toho, že
ne všem zmíněným bodům bylo možné se věnovat do hloubky.
Jelikož nejeden spáchaný skutek se ocitá na hraně mezi trestním a přestupkovým právem,
obsahuje práce na několika místech i stručné srovnání postavení poškozeného v rámci
trestního a přestupkového řízení, jehož stávající úprava je taktéž podrobena kritice. Těžiště
práce ovšem leží v rozboru trestně procesních práv poškozeného, která dnes můžeme označit
za poměrně široká. Na druhou stranu i v současné trestně procesní úpravě je několik míst,
které by si zasloužily důkladnější revizi. Mezi těmito vyčnívá úprava podávání opravných
prostředků - zejména nemožnost poškozeného bránit se proti nepřipuštění do řízení a nemožnost
poškozeného podat odpor proti trestnímu příkazu. V případě omezené možnosti napadnout
některá další rozhodnutí (např. odložení věci ve zkráceném přípravném řízení, některé případy
postoupení věci jinému orgánu či zastavení řízení atd.) se navíc ne vždy dá najít logické
vysvětlení a klíč k rozlišení, kde poškozený opravný prostředek podat může a kde ne. Značnou
nelogičnost dále vykazuje i současná úprava souhlasu poškozeného s trestním stíháním či úprava
(ne)doručování konečného rozhodnutí všem poškozeným.
Některé legislativní nedostatky rozebrané v příslušných kapitolách práce jsou více palčivé,
jiné méně. Podle mého názoru dnes již není nutné stávající práva poškozeného nijak dramaticky
rozšiřovat, ale spíše uhladit některé nedokonalosti současné úpravy. Pravdou bohužel je,
že ačkoliv je řada ze zmiňovaných nedostatků odbornou veřejností kritizována již dlouhou
dobu, dosud jsme se nedočkali adekvátní odezvy zákonodárce, tj. nového trestněprocesního
kodexu, který by dané připomínky dostatečně reflektoval. Jako věčný optimista proto
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doufám, že text připravovaného nového kodexu bude v tomto směru ještě zdokonalen a brzy se
dočkáme právní úpravy, která ještě více usnadní nalézání spravedlnosti pro všechny zúčastněné.
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a některé další zákony
- zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění
do 31.7.2013
- zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech
mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů, a důvodová zpráva k tomuto zákonu; a důvodová zpráva k tomuto zákonu
- zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
- zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 283/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění do 31.12.2013
- zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 412/2015 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů
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- zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů
- zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů; a důvodová zpráva k tomuto zákonu
- zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony; a důvodová zpráva
k tomuto zákonu
- zákon č. 459/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 55/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
- zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí
uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 86/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku
a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony; a důvodová zpráva k tomuto zákonu
- zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění účinném od 1.8.1950 do 6.7.1961
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- závazný pokyn policejního prezidenta č. 30/2009 ze dne 21. 4. 2009, o plnění úkolů
v trestním řízení (dostupný online např. zde https://www.pecina.cz/files/pokyn2.pdf
cit. listopad 2018)
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Judikatura a stanoviska
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 1565/14 ze dne 2. 3. 2015
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22. 12. 2015
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3456/15 ze dne 9. 8. 2016
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 1397/14 ze dne 19. 2. 2015
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 4051/16 ze dne 31. 1. 2017
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 863/16 ze dne 10. 8. 2016
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 76/17 ze dne 3. 4. 2018
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 3570/15 ze dne 9. 8. 2016
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 433/02 ze dne 1. 4. 2004
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ze dne 8. 8. 2017
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 1587/07 ze dne 9. 6. 2008
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3113/13 ze dne 29. 4. 2014
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 1587/07 ze dne 9. 6. 2008
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II ÚS 3828/16 ze dne 13. 12. 2016
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 2062/14 ze dne 25.10.2016
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 2523/10 ze dne 10. 2. 2011
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 2954/11 ze dne 30. 03. 2012
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. Pl. ÚS 6/2000 ze dne 31. 1. 2001
- nález Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 2916/15 ze dne 28. 2. 2017
- nález Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 289/12 ze dne 9. 10. 2012
- rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 1019/2005 ze dne 15. 9. 2005 (R 22/2006)
- rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 1 Skno 10/2008 ze dne 30. 10. 2008
- rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 5 Tz 20/67 ze dne 18. 7. 1967 (R 1/1968)
- rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 4 Tz 75/66 z 15. 11. 1966 (R 11/1967)
- rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSSR sp.zn. 3 Tz 19/67 ze dne 18.7.1967 (R/1968)
- rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky sp. zn. 5 Tz 49/73
ze dne 17. 8. 1973 (R 34/1974)
- rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 To 11/98 ze dne 9. 4. 1998 (R 38/1999)
- rozhodnutí Vyššího vojenského soudu sp. zn.To 46/61 ze dne 5.9.1961 (R 3/1962)
- rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 6 To 154/61 ze dne 5. 10. 1961 (R 2/1962)
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- rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích - pobočky Tábor sp. zn. 14 To 290/2005
ze dne 15. 11. 2005 (R 12/2007)
- rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka Pardubice sp. zn. 13 To 490/2006
ze dne 31. 10. 2006
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 1335/2013 ze dne 28. 1. 2015
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2466/2014 ze dne 30. 3. 2016
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 365/2006 ze dne 6. 9. 2007
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tz 156/2003 ze dne 18. 11. 2003
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tz 183/2006 ze dne 22. 3. 2006
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tz 63/2007 ze dne 29. 8. 2007 (T 1037)
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tz 10/2011 ze dne 23. 3. 2011
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 Tdo 738/2003 ze dne 22. 7. 2004
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Odo 79/2006 ze dne 25. 3. 2008
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tz 18/2015 ze dne 24. 6. 2015
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 28 Cdo 5089/2017 ze dne 11. 1. 2018
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 Cdo 5640/2015 ze dne 28. 6. 2017
- rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 33 Odo 79/2006 ze dne 25.3.2008
- rozsudek Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. 11 To 72/85 ze dne z 3. 10. 1985 (R 50/1986/II)
- rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 9. 9. 2010 sp.zn. 1 As 34/2010
(R 2208/2011 Sb. NSS)
- rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 116/93 ze dne 27. 8. 1993 (R 45/1993)
- rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 8 To 83/2004 ze dne 4. 8. 2004
- stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ČSSR vydané pod sp.zn. Tpjf 24/85
dne 31. 10. 1985 (R 16/1986)
- stanovisko trestního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 26.10.2016 vydaného pod sp.zn. Tpjn
300/2016
- usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 3 To 21/96 ze dne 22. 1. 1996 (R 47/1996)
- usnesení Krajského soudu v Ostravě sp. zn. 3 To 52/2017 ze dne 24. 2. 2017 (R 15/2018)
- usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 3 To 489/2003 ze dne 25. 6. 2003
(R 18/2004)
- usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 4 To 770/97 ze dne 25. 9. 1997
(R 6/1999)
- usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. 2 To 49/68 ze dne z 27.2.1968
(R 30/1968)
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- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 Tvo 4/2017 ze dne 16. 2. 2017
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 2478/2004 ze dne 24. 5. 2006
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 3556/2016 ze dne 27. 4. 2017
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 1399/2007 ze dne 12. 12. 2007
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 353/2012 ze dne 15. 8. 2012
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tdo 992/2014 ze dne 28. 8. 2014
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 1241/2005 ze dne 24. 11. 2005
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 569/2013 ze dne 7. 8. 2013
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 572/2006 ze dne 17. 5. 2006
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 751/2017 ze dne 19. 7. 2017 (R 29/2018)
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 399/2013 ze dne 24. 4. 2013
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 3 Tdo 709/2010 ze dne 19. 1. 2011 (R 10/2012)
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 775/2002 ze dne 17. 10. 2002
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 7 Tdo 75/2013 ze dne 13. 2. 2013
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 20 Cdo 5494/2017 ze dne 30. 1. 2018
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 190/2017 ze dne 20. 9. 2017 (R 39/2018)
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 1215/2005 ze dne 6. 10. 2005
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn.5 Tdo 332/2014 ze dne 21. 5. 2014
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 11 Tz 129/2001 ze dne 26. 6. 2001 (R 41/2002)
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 3 Tdo 1253/2015 ze dne 2. 12. 2015
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 5 Tdo 775/2002 ze dne 17. 10. 2002
- usnesení Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 8 Tdo 218/2013 ze dne 13. 3. 2013
- usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 3 Tdo 1197/2013 ze dne 18. 12. 2013
- usnesení Okresního soudu v Teplicích sp. zn. 2 T 187/97 ze dne 5. 5. 1998 (R 60/2000)
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 2883/10 ze dne 8. 12. 2011
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 84/99 ze dne 8. 4. 1999
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 165/15 ze dne 18. 2. 2015
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 361/96 ze dne 26. 2. 1997
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 1738/12 ze dne 30. 5. 2012
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 130/16 ze dne 12. 12. 2017
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 587/04 ze dne 9. 11. 2004
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 676/16 ze dne 19. 7. 2016
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- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 667/04 ze dne 19. 10. 2005
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. II. ÚS 1177/16 ze dne 12. 7. 2016
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 3093/11 ze dne 22. 3. 2012
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 3503/13 ze dne 8. 7. 2015
- usnesení Ústavního soudu ČR sp.zn. III. ÚS 239/04 ze dne 17. 6. 2004
- usnesení Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 435/04 ze dne 14. 9. 2004
- usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 13 To 22/2017 ze dne 11. 4. 2017
- usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 To 105/93 ze dne 4. 3. 1994 (R 43/1994)
- výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č. 1/2007 v.s. NSZ
- výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 2/2009 v.s. NSZ
- výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 2/2015 v.s. NSZ
- výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 20/2002 v.s. NSZ
- výkladové stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství poř. č. 8/1995 v.s. NSZ
- závěry Nejvyššího soudu ČR publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek
Nejvyššího soudu pod č. III/1967
- zpráva Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Tpjf 24/85 ze dne 31. 10. 1985 (R 16/1986)
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Ostatní prameny
- Databáze http://nalus.usoud.cz.
- Databáze http://www.nsoud.cz.
- Webové stránky datanu.cz
- Informace zveřejněné na portálu justice.cz:
-

občanskoprávní výklady Ministerstva spravedlnosti
(http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/nahrada-ujmy/konkretni-zmeny/majetkovaujma-skoda a http://obcanskyzakonik.justice.cz/index.php/nahrada-ujmy/konkretnizmeny/nemajetkova-ujma; květen 2018).

-

Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů
(http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753)

-

statistiky kriminality zveřejněné v sekci InfoData
(https://cslav.justice.cz/InfoData/prehledy-statistickych-listu.html)

-

text připravovaného nového kodexu, dostupný na stránkách https://tpp.justice.cz/.

- Informace zveřejněné na webu Ministerstva vnitra ČR:
-

Stanovisko MVČR k postihu obětí trestného činu obchodování s lidmi a pracovníků
nevládních organizací pracujících s oběťmi této trestné činnosti pro spáchání
trestného činu nepřekažení a neoznámení trestného činu podle § 367 a § 368 zákona
č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku
(dostupné online z: http://www.mvcr.cz/soubor/stanovisko-obchod-lidmi-pdf.aspx;
cit. červenec 2018).

-

MVČR, odbor legislativy a koordinace předpisů. Průvodce zákonem č. 250/2016 Sb.,
o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (2. doplněná verze, aktualizovaná ke dni
19. Ledna 2018). Dostupné online z: http://www.mvcr.cz/soubor/pruvodce-novouupravou-prestupkoveho-prava.aspx (cit. duben 2018).

-

Odpovědi MVČR na často kladené dotazy k novému PZ a zákonu č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích, aktualizace k 1. březnu 2018, dostupné online
z: http://www.mvcr.cz/soubor/prestupky-casto-kladene-dotazy.aspx (cit. duben 2018)

-

Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ze dne 11.2.2010 vydané mj. k otázce postihu obětí
trestného činu obchodování s lidmi pro spáchání trestného činu nepřekažení
a neoznámení trestného činu podle § 367 a § 368 TZ, dostupné online z:
http://www.mvcr.cz/clanek/obchod-s-lidmi-dokumenty-982041.aspx (cit. září 2018)

- Informace zveřejněné na internetových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství,
http://www.nsz.cz.
- Informace zveřejněné na internetových stránkách Policie ČR (vč. statistik kriminality,
formuláře, vzorových poučení), http://www.policie.cz.
- Informace zveřejněné na internetových stránkách Probační a mediační služby ČR,
http://www.pmscr.cz.
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- Informace zveřejněné na internetových stránkách Unie státních zástupců ČR, www.uniesz.cz.
- Informace zveřejněné na webu Veřejného ochránce práv:
-

Rady v sekci Jak na sousedské spory, dostupné online
z: https://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situaceproblemy-a-jejich-reseni/sousedske-spory/ (cit. duben 2018).

-

Stanoviska v přestupkové agendě, dostupná online z:
https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Publikace/sborniky_stanoviska/Prestupk
y.pdf; (cit. duben 2018).

- Informace zveřejněné na internetových stránkách České advokátní komory k poskytované
bezplatné právní pomoci, https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=1903 (cit. září 2018).
- Informace zveřejněné na internetových stránkách Bílého kruhu bezpečí, www.bkb.cz.
- Informace zveřejněné na internetových stránkách České Asociace Pracovníků Linek Důvěry,
www.capld.cz/kdo-jsme (cit. duben 2018).
- INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Analýza trendů kriminality
v České republice v roce 2016. Dostupná také zde http://www.ok.cz/iksp/docs/445.pdf
(cit. duben 2018)
- INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. Dohoda o vine a treste.
Prvé poznatky z aplikácie inštitútu dohody o vine a treste. Dostupné online
z http://www.ok.cz/iksp/docs/aidp_131024v.pdf (cit. únor 2019).
- INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI. ZEMAN, Petr a kol.
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Název rigorózní práce, abstrakt a klíčová slova v českém jazyce
Poškozený v trestním řízení a jeho procesní práva
Abstrakt:
Práce se zabývá postavením poškozeného v současném trestním řízení. Účelem práce je učinit
ucelené pojednání o postavení obětí trestných činů v České republice, s důrazem na jejich
procesní práva v trestním řízení. Systematika textu je zvolena tak, aby na sebe jednotlivá práva,
resp. jednotlivé situace, v nichž se dotčené osoby ocitají, navazovaly pokud možno
chronologicky. Úvodní kapitola pojednává o vymezení základních pojmů a pramenech relevantní
právní úpravy. Následuje kapitola popisující (z pohledu poškozeného) období od trestného činu
k trestnímu řízení. Nejprve je zde nastíněna pravděpodobnost viktimizace v České republice
a popsány možné svépomocné reakce poškozeného; zmíněna jsou tu rovněž místa, kam se
poškozený může obrátit s žádostí o pomoc, a konečně i to, jak vstupuje do trestního řízení. Poté
je uvedeno pojednání o tom, jakým způsobem poškozený v trestním řízení vystupuje, tedy o jeho
procesní subjektivitě a otázce zastoupení, vč. nákladů vzniklých v souvislosti s jeho účastí
na řízení. Další část práce obsahuje pasáž týkající se trestního oznámení, souhlasu poškozeného
s trestním stíháním a na ně navazujících kroků. Závěr druhé kapitoly je věnován obavám obětí
trestných činů a jim poskytované ochraně a péči. Třetí kapitola se následně věnuje jednotlivým
procesním právům poškozeného, a to nejprve právu na informace, neboť to je podstatné i pro
uplatňování všech dalších práv. V samostatné kapitole jsou pak vyjmenována práva umožňující
poškozenému jednak jeho účast u jednotlivých úkonů, resp. jednání (tato jsou shrnuta pod bodem
nazvaným „právo být přítomen“), tak jeho práva umožňující mu vyjádřit se k projednávané věci
(„právo být slyšen“). Další podkapitola se pak věnuje možnostem poškozeného, kterými se může
bránit proti postupu orgánů činných v trestním řízení. Do samostatné kapitoly jsou následně
vyčleněny odklony od standardního průběhu řízení a uplatňování nároku poškozeného
na náhradu škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení v tzv. adhezním řízení.
Závěr poslední kapitoly je věnován náhradě nákladů poškozeného, které sice stricto senzu nejsou
předmětem adhezního řízení, ovšem poškozený je logicky vnímá jako škodu vzniklou
v souvislosti se stíhaným trestným činem. Jelikož nezřídka dojde k postoupení věci k projednání
jako přestupku, je na několika místech práce pro srovnání uvedeno i pár slov k řízení
přestupkovému. Platná právní úprava (trestněprávní i přestupková) je současně nejednou
podrobena kritice, uváděny jsou i náměty de lege ferenda.
Klíčová slova: poškozený, oběť, procesní práva
153

Název rigorózní práce, abstrakt a klíčová slova v anglickém jazyce
The injured party and his procedural rights in Czech criminal proceedings
Abstract:
The subject of this paper is the injured party and his procedural rights in current
Czech criminal proceedings. The aim of this paper is to depict the victims’ position
comprehensively, with an emphasis on their procedural rights in criminal proceedings.
The systematics of the text is chosen in such a way, so that individual situations in which
the concerned persons end up and their related rights follow as far as possible chronologically.
The first chapter is concerned with defining the basic concepts and also with sources of the
relevant legal regulation. Afterwards, the paper contains the description of the period from
committing the crime to the criminal proceedings, mainly from the victims’ point of view.
Firstly, some statistic data is given to illustrate the likelihood of victimization in the Czech
Republic, followed by an enumeration of lawful reaction to it. The list of places, where the
victim can find help and support, is mentioned as well as the description of the possible
entrances to the criminal proceedings. The following part deals with the way in which the injured
party acts in the proceedings – his procedural subjectivity and potential representation, including
the related costs. Then, a section concerned with the criminal complaint (report), the required
consent with the criminal prosecution, and the ensuing measures follows. The conclusion of the
second chapter is devoted to worries of the victims and the protection and care provided to them.
The third chapter then deals with the individual procedural rights of the injured party. Firstly the
right to information is analysed, because it is essential for the exercise of all the other rights.
Afterwards, there are presented the rights that enable the injured party to participate in the
proceedings (grouped in a section titled as "the right to be present") as well as his rights
to declare his opinion in the case ("the right to be heard"). The third chapter is closed up by
a part concerned with the possibilities of the appeal against the specified procedural steps and the
made decisions. The fourths chapter is given to rights of an injured party within non-standard,
diversion type of proceedings. The last chapter is finally concerned with the compensation
for damages, non-material damages and unjust enrichment in so called adhesion proceedings.
Although, it is not subject of the adhesion proceedings, the end of the last chapter is devoted
to compensation for the costs of the injured party, because the victim is logically feels these
as a damage related directly to the prosecuted offense.
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Since the case is often referred as a misdemeanour to non-criminal authorities, several words
are given to a comparison between criminal proceedings and the offense proceedings.
The current legislation (both criminal and offense) is subject to criticism at time, while some
suggestions de lege ferenda are mentioned as well.
Key words: the injured party, victim, procedural rights
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