
Náhrada nemajetkové újmy v adhezním řízení 

Abstrakt 

Tato rigorózní práce pojednává o náhradě nemajetkové újmy v adhezním řízení. 

Toto je součástí řízení trestního, je však zahajováno pouze na návrh a postupem dle trestního 

řádu se v něm rozhoduje o soukromoprávním nároku poškozeného na náhradu nemajetkové 

újmy, která mu byla způsobena v souvislosti se spáchaným trestným činem. 

Nespornými výhodami uplatnění nároku v tomto řízení je většinou jeho rychlost, úspora 

finančních prostředků a také menší nároky na poškozeného co do tvrzení i dokazování jeho 

nároku. Adhezní řízení však v sobě nese řadu specifických otázek právě s ohledem 

na skutečnost, že soud rozhoduje podle hmotněprávní úpravy soukromého práva 

(nejčastěji občanského a pracovního), ale v rámci trestního řízení. Tato práce má za cíl 

postihnout problematiku přiznávání nároku na náhradu nemajetkové újmy v adhezním řízení, 

přičemž je rozdělena do čtyř částí. 

V první části nejprve vymezuji základní pojem celé právní úpravy, poškozeného. 

Dále v jednotlivých kapitolách pojednávám o jeho odlišnostech od pojmu oběti trestného činu 

dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Institut poškozeného doznal v průběhu 

času mnoha změn, kterými se rovněž zabývám, stejně jako jeho právy a postavením, 

a to zejména v souvislosti s jím uplatněným nárokem na náhradu nemajetkové újmy. 

V druhé části se pak zabývám adhezním řízením a jeho zákonnou úpravou dle zákona 

č. 141/1961 Sb., trestního řádu. Zaměřuji se na jeho vymezení a zásady, kterými je ovládáno, 

včetně jeho vztahu k řízení civilnímu. Dále vymezuji jeho subjekty, a to jak na straně toho, 

kdo uplatňuje nárok, stejně jako na straně druhé, tedy toho, kdo má jeho nárok uspokojit. 

V následující kapitole seznamuji čtenáře s první fází adhezního řízení, a to jeho zahájením, 

tedy s procesními podmínkami přiznání nároku, který musí být uplatněn řádně, včas 

a proti konkrétní osobě.  Následně se zabývám možností zajištění nároku poškozeného 

na majetku obviněného.  V další kapitole objasňuji způsob rozhodování soudu o uplatněném 

nároku poškozeného a představuji jednotlivé druhy rozhodnutí. O nároku poškozeného může 

být kromě standardního řízení, ve kterém probíhá dokazování, rozhodováno také v rámci 

zvláštních způsobů řízení, kterými je řízení před samosoudcem a řízení o dohodě o vině 

a trestu. V práci se zabývám jejich specifiky. Další kapitola pojednává o možnostech využití 

opravných prostředků proti soudním rozhodnutím. Jelikož rozhodnutí soudu v adhezním 

řízení je exekučním titulem, zabývám se také náležitostmi rozhodnutí a formálními 



i obsahovými požadavky na jejich vykonatelnost. V závěru druhé části se věnuji otázce 

nákladů adhezního řízení za situace, kdy je poškozenému nárok zcela nebo z části přiznán 

a kdy mu není přiznán ani z části.  

Ve třetí části práce rozebírám téma nemajetkové újmy. Nejprve objasňuji její pojem 

a druhy, v další kapitole se pak zaobírám obecnými principy stanovování její výše 

se zaměřením na její funkci, způsob náhrady a roli soudcovského uvážení. Blíže se pak věnuji 

náhradě nemajetkové újmy na zdraví, tedy bolestným, náhradou za ztížení společenského 

uplatnění a náhradou za další nemajetkové újmy. V další kapitole je řešena náhrada 

nemajetkové újmy při usmrcení a zvlášť závažném ublížení na zdraví vymezením okruhu 

oprávněných osob a kritérií pro stanovení náhrady. Následně provádím srovnání úpravy 

s úpravou obsaženou v zákoníku práce a jejími specifiky. 

V poslední části této práce se pokouším zhodnotit aplikaci zásady legitimního 

očekávání v praxi včetně možnosti se touto zásadou řídit. Představuji dva zdroje informací, 

a to Shrnutí rozhodovací činnosti českých soudů na trestním úseku a Databázi judikatury 

k náhradě újmy na zdraví. Pomocí srovnání náhrad nemajetkové újmy v případě trestného 

činu znásilnění, dokonané a nedokonané vraždy a usmrcení z nedbalosti dále činím závěr 

o možnostech aplikace zásady legitimního očekávání a nastiňuji možné řešení. 
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