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Jméno rigorozantky: Mgr. Jana Skařupová 
Téma práce: Náhrada nemajetkové újmy v adhezním řízení 
Rozsah práce: 149 stran vlastního textu 
Datum odevzdání práce: 15. 5. 2020 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Institut poškozeného a adhezního řízení prodělal v posledních letech mnoho změn. Za 
jednu z nejvýznamnějších novel trestního řádu lze považovat tu provedenou zákonem č. 
181/2011 Sb., která poškozeným umožnila žádat v rámci adhezního řízení také náhradu 
nemajetkové újmy v penězích. S účinností nového občanského zákoníku, a tedy novým 
přístupem ke stanovování výše nemajetkové újmy, a možností žádat v rámci adhezního 
řízení náhradu tohoto druhu újmy, došlo v posledních letech k nárůstu těchto návrhů 
v adhezním řízení. S ohledem na rozvíjející se judikaturu v této oblasti se jedná o téma 
vysoce aktuální. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody 
 
Náročnost zvoleného tématu spočívá v jejím interdisciplinárním charakteru. Jeho 
zpracování vyžaduje znalosti nejen trestního práva hmotného a procesního, nýbrž i řady 
mimotrestních hmotněprávních předpisů (zejména občanského zákoníku a zákoníku 
práce), včetně vyhledání relevantní judikatury. Autorka vedle teoretických poznatků 
využila i poznatky praktické, získané při výkonu svého povolání, což ji umožnilo 
detailní a komplexní zpracování zvoleného tématu. Autorka pracuje s pestrou škálou 
odborných informačních zdrojů, tyto konfrontuje s vlastními poznatky a názory, na 
jejichž základě formuluje návrhy de lege ferenda. Použité metody odpovídají předmětu 
zkoumání (metody abstrakce, analýzy a syntézy, komparace).  

      
3. Formální a systematické členění práce 

 
Po formální stránce je práce logicky a přehledně členěna do čtyř kapitol. Úvodní 
kapitoly jsou věnovány terminologii (vymezení pojmu poškozeného a jeho odlišení od 
pojmu oběť), historické genezi pojmu poškozeného, právům a postavení poškozeného 
v trestním řízení, včetně práv poškozeného v trestním řízení, ve kterém je 
obžalovanému ukládána majetková trestní sankce v souvislosti se zákonem č. 59/2017 
Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním 
řízení. Ve druhé kapitole se autorka zabývá specifiky přiznávání náhrady nemajetkové 
újmy v adhezním řízení, zvláštním způsobům trestního řízení (dohoda o vině a trestu, 
trestní příkaz), opravným prostředkům a náhradě nákladů adhezního řízení. Jádrem 
práce je kapitola třetí a čtvrtá, která je věnována jednotlivým druhům nemajetkové újmy 
a kritériím soudcovského uvážení při stanovování výše náhrady nemajetkové újmy 
podle příslušných soukromoprávních předpisů. V samostatných podkapitolách se pak 
podrobně zabývala náhradou při újmě na přirozených právech člověka, konkrétně 
bolestným a náhradou za ztížení společenského uplatnění, jakož i okruhem osob, které 
jsou oprávněné uplatňovat náhradu nemajetkové újmy při usmrcení a zvlášť závažném 
ublížení na zdraví. Předmětem čtvrté kapitoly je analýza rozhodovací činnosti trestních 
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soudů v oblasti náhrady nemajetkové újmy z pohledu aplikace zásady legitimního 
očekávání. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Přestože je 
problematice poškozeného a adhezního řízení v odborných kruzích věnována soustavná 
pozornost a je kvalitně zpracováno, přináší předložená práce nový náhled na tuto 
problematiku a zajímavé myšlenky. Autorka se totiž nespokojila s kompilací závěrů 
uvedených v literatuře, nýbrž k tématu sama kreativně přistupovala a závěry literatury 
podrobila kritice, na základě které formuluje návrhy de lege ferenda. Nevyhýbá se ani 
otázkám, na které v literatuře není jednotný názor (např. vyčíslení tzv. dalších 
nemajetkových újem, přibrání znalce za účelem stanovení nemajetkové újmy, 
moderační právo soudu, sankční povaha náhrady nemajetkové újmy). Poukazuje rovněž 
na problémy při aplikaci stávající právní úpravy v praxi (např. splnění náležitostí 
řádného uplatnění nároku poškozeným, způsob poučování poškozeného a oběti 
v trestním řízení). Ocenit je třeba zejména pojetí čtvrté kapitoly o analýze soudních 
rozhodnutí z pohledu aplikace zásady legitimního očekávání. Lze uzavřít, že předložená 
práce jak po stránce formální, tak i obsahové splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Autorka cíl práce, tj. podat ucelený rozbor 
náhrady nemajetkové újmy v adhezním 
řízení, vymezení pojmu nemajetkové újmy, 
jakož i komparace soudních rozhodnutí 
z pohledu aplikace zásady legitimního 
očekávání, splnila. 

Samostatnost při zpracování tématu 
včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství 

Zachována, práce nevykazuje znaky 
plagiátorství. 

Logická stavba práce Předložená práce má logickou strukturu 
(viz výše).  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 
zdrojů) včetně citací  

Součástí práce je rozsáhlý seznam 
použitých zdrojů, z kterého plyne, že 
autorka pracovala s přibližně třiceti 
odbornými publikacemi a s téměř čtyřiceti 
články v odborné literatuře, na které 
v textu práce odkazuje formou poznámek 
pod čarou. Rozsah vyhledané literatury 
odpovídá požadavkům kladeným na práce 
tohoto druhu. Formátování práce je 
jednotné, autorka aplikuje platnou citační 
normu ISO 690. 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 
k tématu) 

V tomto směru lze práci rozdělit na dvě 
části. Část první zabývající se terminologií, 
historickému vývoji pojmu poškozeného, 
principy adhezního řízení a postupem při 
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uplatňováním nároku na náhradu 
nemajetkové újmy v tomto řízení má spíš 
deskriptivní charakter. Přínosnou je druhá 
část práce, v níž autorka analyzuje 
jednotlivé druhy nemajetkové újmy, 
charakterizuje nedostatky platné právní 
úpravy a v návaznosti na komparaci 
rozhodovací činnosti trestních soudů 
v oblasti nemajetkové újmy formuluje 
návrhy de lege ferenda.  

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Formální úprava práce je na vysoké 
úrovni. Autorka prezentovala materii 
pomocí grafů a tabulek. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce prošla pečlivou technickou redakcí, 
písařské nedostatky v podobě chybějících 
písmen, teček nebo závorek se vyskytují 
jen minimálně.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
V rámci ústní obhajoby nechť se autorka vyjádří k možnostem aplikace § 13 o. z. při 
stanovování výše nemajetkové újmy v adhezním řízení. 
 
 
V Praze dne 1. září 2020  
 
 

_________________________________ 
JUDr. Andrea Beranová, Ph.D. 

pověřený akademický pracovník 
 


