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Abstrakt 

Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení 

v adhezním řízení 

Tématem diplomové práce je problematika náhrady nemajetkové újmy při 

ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Tato problematika je velmi aktuální 

mimo jiné z důvodu změny právní úpravy náhrady majetkové a nemajetkové újmy účinné 

od 1. ledna 2014. Specifikem práce je kombinace dvou právních odvětví – práva trestního 

a občanského, neboť adhezní řízení je součástí řízení trestního, a je v něm rozhodováno 

o nárocích, které jsou povahy občanskoprávní. Práce se zabývá trestněprávními instituty 

osoby poškozeného a adhezního řízení jako takového. Široký prostor je pak věnován 

soukromoprávní úpravě náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení, 

zejména podle § 2958 a 2959 občanského zákoníku s ohledem na právní praxi a 

rozhodování soudů.  

 Cílem práce je popsat a zhodnotit právní úpravu náhrady nemajetkové újmy při 

ublížení na zdraví a usmrcení a procesní možnosti poškozeného domoci se tohoto 

soukromoprávního nároku v rámci trestního řízení. S ohledem na rozhodování soudů a na 

problémy a kritiku, jež nová právní úprava přinesla, je cílem práce také zhodnocení 

možností změny právní úpravy tak, aby lépe odpovídala potřebám praxe.   

 Práce se člení do čtyř kapitol. První kapitola je věnována institutu poškozeného, 

zejména jeho postavení v trestním řízení a jeho procesním právům. Druhá kapitola je pak 

zaměřena obecně na adhezní řízení – jeho definici, postavení v trestním řízení, jeho 

specifika a odlišnosti. Dále se práce zabývá možností uplatnění nároku poškozeného 

v adhezním řízení a řízením před soudem. Třetí kapitola je věnována náhradě 

nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle § 2958 občanského zákoníku a vývoji 

právní úpravy, jež v současnosti platné úpravě předcházela, včetně vlivu na aktuální 

úpravu a jejich vzájemným rozdílům. Práce se v této kapitole zaměřila také na Metodiku 

k náhradě nemajetkové újmy při ublížení na zdraví vydané Nejvyšším soudem, jež 

upravuje postup pro stanovení výše náhrady bolestného a ztížení společenského 

uplatnění. Poslední čtvrtá kapitola se zabývá náhradou nemajetkové újmy při usmrcení 

podle § 2959 občanského zákoníku a vývoji právní úpravy. Práce se zde také zabývá 

otázkou, zda lze osobu, jíž náleží náhrada nemajetkové újmy podle § 2959 považovat za 

poškozeného ve smyslu trestního řádu a zda tak může svůj nárok uplatňovat v adhezním 
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řízení. Důraz je pak kladem na rozhodování soudů o tomto nároku a zhodnocení pravidel, 

jež soudní praxe vytvořila pro dokazování při rozhodování o výši náhrady. 
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