
OPONENTSKÝ POSUDEK 

 
Jméno rigorozanta/rigorozantky: Mgr. Jitka Nedvídková 

Téma práce: Poškozený při dopravní nehodě a trestní řízení 

Rozsah práce: 127 stran 

Datum odevzdání práce: 16. 9. 2020 

 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Problematika postavení poškozeného a posilování jeho procesních práv je dlouhodobě 

diskutovanou. Rigorozantka se rozhodla problematiku postavení poškozeného zpracovat 

ve vztahu k vymezenému odkruhu – poškozeným při dopravné nehodě. Účelem 

trestního řízení je náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich 

pachatelů, za současného respektování základních práv a svobod účastníků řízení, tedy i 

osoby poškozeného. Je nezbytné se proto zamýšlet, na jaké úrovni a v jakém rozsahu 

jsou chráněny zájmy poškozeného v trestním procesu. Na straně jedné je nepochybné, 

že práva poškozeného se neomezují pouze na náhradu škody uplatňované v adhezním 

řízení a procesní práva lze realizovat i v situaci, kdy není uplatňován nárok na náhradu 

škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Na straně druhé, 

možné přehlížení stanoviska poškozeného k způsobu rozhodnutí ve věci a omezené 

možnosti poškozeného k uplatnění opravného prostředku vůči meritornímu rozhodnutí 

vydanému v trestním řízení (tj. existuje jenom možnost napadnout výrok o náhradě 

škody) ve svých důsledcích znamenají, že k realizaci jiných práv poškozeného (jiných 

subjektivních práv) trestní řád neposkytuje dostatečné nástroje. Právní úprava zabývající 

se postavením poškozeného v trestním řízení postrádá v tomto směru jednotnou 

koncepci. K tomu přistupuje i ne zcela bezproblémové vymezení vztahu poškozený a 

oběť trestného činu stran jejich rozlišení a zejména rozlišení jejich subjektivních práv 

v trestním řízení. Na rozsah procesních práv poškozeného dovozovaný z jednotlivých 

ustanovení trestního řádu lze přitom nahlížet z vícera uhlů pohledů. Rigorozantka si 

proto zvolila téma, kterého zkoumání může být nepochybně přínosné, a to i ohledem na 

probíhající rekodifikaci trestního práva procesního v České republice. 

 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 

 

Zpracování tématu si vyžadovalo zejména znalosti z oblasti trestního práva hmotného a 

procesního, ale i znalosti občanskoprávních a správních právních předpisů v oblasti 

deliktní odpovědnosti, přičemž autorka tyto znalosti prokázala. Z hlediska použitých 

metodologických postupů se výklad opírá o učebnicové i komentářové zdroje, za 

současného použití další odborné literatury – monografii, periodik, ale též judikatury a 

internetových zdrojů. Autorka pracovala s dostačujícím rozsahem pramenů, absentují 

však zdroje cizojazyčné. Použila standardní vědecké metody, přičemž při zpracování 

tématu využila i vlastní zkušenosti z právní (advokátní) praxe. Jazykové chyby nebo 

překlepy práce obsahuje jenom výjimečně a nemají žádný vliv na její kvalitu. 

Poznámkový aparát je vyhovující. Práce splňuje i formální požadavky pro tento typ 

práce (seznam zdrojů, abstrakt, klíčová slova v češtině i angličtině). 



  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce o rozsahu 127 stran vlastního textu je kromě úvodu a závěru členěna do šesti 

kapitol. Po obecném vymezení pojmu poškozeného v trestním řízení, a jeho srovnání 

s úpravou oběti trestného činu, se rigorozantka ve druhé kapitole zaměřila na vymezení 

postavení a právní subjektivity a zastupování poškozeného. Další (třetí) kapitola je 

věnována klasifikaci procesních práv poškozeného. Hmotněprávní charakter má 

kapitola čtvrtá, pojednávající o dopravních nehodách a trestních činech v dopravě. 

V dalších kapitolách se rigorozantka opět věnuje procesní úpravě, a to odklonům od 

standardního trestního řízení a nakonec problematice adhezního řízení. Závěr 

sumarizuje dílčí návrhy a názory autorky, ke kterým dospěla při zpracování rigorózní 

práce. Jednotlivé kapitoly (podkapitoly) na sebe logicky navazují. Vytknout se dá pouze 

jakýsi „exces“ spočívající v řešení hmotněpráne právní problematiky, jež je věnována 

celá kapitola (čtvrtá), když témá práce je svým charakterem čistě procesněprávní.  

 

4. Vyjádření k práci 
 

Rigorozantka v úvodu představila zvolenou problematiku i svou motivaci k volbě 

tématu a za cíl práce si stanovila podat celistvý pohled na problematiku práv 

poškozených při dopravních nehodách a možnosti jejich ochrany. Lze konstatovat, že 

tento cíl se rigorozantce podařilo naplnit, i když problematika není zprcovaná specificky 

ve vztahu k poškozeným při dopravních trestních činech, ale z větší části se jedná spíše 

o obecné pojednání o právech poškozeného (bez důrazu na specifika vybraného okruhu 

poškozených). Práce má spíše popisný charakter, v některých částech působí jako 

kompilace notoricky známých informací obsažených v učebnicích nebo komentářích k 

trestněprávním předpisům a postrádá požadovaný tvůrčí přínos či vyslovení názoru 

autorky ke sporným otázkám teorie, a to ani v částech, kde je vyslovení vlastního 

názoru autorky přímo žádoucí. Např. na str. 60 k otázce možnosti vzdaní se 

poškozeného procesních práv pouze zčásti, a možnosti zachování ostatních práv, uvádí 

dva rozdílné názory na tuto problematiku v teorii (Jelínek a Šámal), ale vlastní postoj 

autorky a jeho přesvědčivé zdůvodnění k této polemice absentuje. Tento nedostatek 

však nemožno vztahovat na celou práci. Naopak, v některých částech rigorozantka 

vlastní závěry formuluje, a to s hlubší znalostí problematiky nikoliv jenom v teoretické 

rovině – např. nedostatky spojené s poučovací povinností o právech poškozeného. Je tak 

zřejmé, že rigorozantka při zpracování tématu využila i vlastní praktické zkušenosti, což 

jí umožnilo nejen identifikovat problematické aspekty tématu, ale i utvářet adekvátní 

vlastné závěry s posouzením i jejich možných aplikačních dopadů.  

Co se týče připomínek k věcné stránce, za sporné považuji tvrzení autorky v úvodu na 

str. 7, že „právě u osob poškozených z dopravních nehod je třeba poukázat na to, že se 

většinou jedná o osoby s poměrně rozsáhlou fyzickou i psychickou újmou….“, které dle 

mého názoru nezohledňuje charakter trestné činnosti spojené s dopravními nehodami. 

Bez toho, že bych bagatelizovala újmu, která v konkrétním případě v souvislosti 

s dopravní nehodou může poškozenému vzniknout, je celá řada typově závažnějších a 



  

společensky škodlivějších trestních činů, kterých důsledky pro poškozené (obětě) 

mohou být nepoměrně vážnější. Nesouhlasím proto s tvrzením že jsou to „právě“ osoby 

poškozené z dopravních nehod, u koho vzniká rozsáhlá fyzická a psychická újma. 

Rovněž tak potřeba rozšíření kriminalizace jednání spočívajících v ujetí z místa 

dopravní nehody i v těch případech, kdy takovéto jednání není postihnutelné některým 

z již dnes použitelných trestních činů (neposkytnutí pomoci řidičem dopravného 

prostředku nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví) je dle mého názoru 

diskutabilní. Myslím, že spíše by to mohla být debata o adekvátnosti sankce, kterou je 

možné uložit při mimotrestním postihu takovéhoto jednání, ale rozšiřování trestní 

odpovědnosti nekoresponduje s aktuální koncepcí trestní politiky založené na 

dekriminalizaci. 

Za nedostatek předložené práce považuji nedostatečné srovnání se zahraniční právní 

úpravou (s výjimkou komparace s německou úpravou trestněprávního postihování 

vzdálení se z místa dopravní nehody na str. 81). Ačkoli nejde o obligatorní náležitost 

rigorózní práce, je na katedře trestního práva běžné, že komparace se zahraničím je 

obvyklou součástí kvalifikačních prací tohoto druhu a použití zahraničních zdrojů při 

zpracování tématu se předpokládá. 

 

 

Navzdory výše uvedeným menším nedostatkům lze dospět k závěru, že předložená 

rigorózní práce svým obsahem prokazuje schopnost samostatné tvůrčí činnosti autorky a 

je zdařilým zpracováním zvoleného tématu, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Zachována. 

Logická stavba práce Vhodná. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Dostatečná pro tento typ práce, vhodný 

poznámkový aparát. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Vyhovující. Autorka využila dostatečný rozsah 

zdrojů, ale výhrady je možné mít k absenci zdrojů 

cizojazyčných. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Vyhovující. 

Jazyková a stylistická úroveň Vyhovující.  

 

 

 

 

 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji k obhajobě. 

 

 

 Při obhajobě by se rigorozantka mohla vyjádřit k problematice (ne)existence práva 

poškozeného na spravedlivé potrestání pachatele a možnosti uplatnění subjektivních 

práv poškozeného nesouvisejících s uplatněním nároků, jež jsou předmětem adhezního 

řízení.  

 

 

 

V Praze dne 19. října 2020 
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