
Poškozený při dopravní nehodě a trestní řízení 

Abstrakt 

 Tato rigorózní práce pojednává obecně o postavení poškozeného v současném trestním 

řízení, jeho procesních právech se zaměřením se na poškozeného z dopravní nehody a dopravní 

kriminalitu. Rigorózní práce je členěna mimo úvod a závěr do šesti kapitol. 

 První kapitola rigorózní práce se zabývá obecně pojmem poškozeného, a to nejen 

v současné právní úpravě, ale i jeho historickým vývojem, zejména pokud jde o novelizace 

trestního řádu, které se významně dotkly osoby poškozeného a jeho postavení v trestním řízení. 

V rámci této kapitoly jsou vysvětlovány pojmy ublížení na zdraví, majetková škoda, 

nemajetková újma a bezdůvodné obohacení. Část této kapitoly je věnována i odlišení pojmu 

oběti od poškozeného. 

 Na první kapitolu systematicky navazuje kapitola druhá, která se zabývá právní 

subjektivitou poškozeného, jeho postavením v trestním řízení a zastupováním, zejména pokud 

jde o zastupování zákonným zástupcem, opatrovníkem a zmocněncem. Pozornost je věnována 

i problematice společného zmocněnce. 

 Třetí kapitola představuje jednotlivá procesní práva poškozeného s tím, že tato práva 

jsou rozdělena dle toho, zda náleží všem poškozeným nebo pouze poškozeným s nárokem na 

náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Rozebíráno je i právo 

poškozeného vzdát se svých procesních práv v rámci trestního řízení. 

 Čtvrtá kapitola je zaměřena na dopravní kriminalitu a je v ní rozebírán nejen pojem 

dopravní nehoda, ale i některé dopravní trestné činy včetně úvah o zavedení dalších dopravních 

trestných činů do zvláštní části trestního zákoníku. 

 Pátá kapitola je věnována vybraným odklonům od standardního trestního řízení, a to 

konkrétně podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání, dohody o vině  

a trestu a trestnímu příkazu. 

 Poslední šestá kapitola pojednává o adhezním řízení, zejména pokud jde o návrh 

poškozeného na náhradu škodu, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, 

rozhodováním o jeho uplatněném nároku, kdy alespoň okrajově je zmíněna náhrada majetkové 

škody a nemajetkové újmy. Do této kapitoly je řazeno i pojednání o náhradě nákladů řízení.  



 Rigorózní práce by tak měla poskytnout čtenáři ucelený pohled na postavení 

poškozeného v trestním řízení za současného pojednání o dopravní nehodě a dopravní 

kriminalitě, upozornit na problematické otázky a nedostatky současné právní úpravy a uvést 

náměty de lege ferenda.  
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