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Úvod 

 Úprava postavení poškozeného a obětí v českém právním řádu pro mne bude 

vždy jedním z nejzajímavějších právních okruhů, který bude vždy vyvolávat rozličné 

odborné diskuse. Tu nejzásadnější z nich pak dle mého názoru formuje jedna ústřední 

teoretická otázka: Do jaké míry je třeba upřednostnit práva a postavení poškozených 

osob na úkor primárním cílům trestního řízení, jakož i na úkor práv samotných 

obviněných?  

Hledání odpovědi na tuto otázku mne pak oslovilo zejména v momentu, kdy 

jsem se seznámil se značně kontroverzním rozhodnutím Ústavního soudu ČR1, mimo 

jiné dle kterého v „…trestním řízení však nejde v prvé řadě o věc a právo poškozeného 

či jakékoliv jiné fyzické nebo právnické osoby (…), ale o právo a věc státu….“, a dále, 

že: „Ústavní soud zakotvení práv poškozeného do trestního řádu chápe jako beneficium 

legis dané zákonodárcem“.  

Byl jsem poměrně zaskočen, že takovýto poměrně razantní ne-restorativní 

přístup k trestnímu řízení zastává i naše nejvyšší soudní instance. Vzhledem k tomu, že 

jsem se pak touto otázkou zabýval i v mé diplomové práci, rozhodl jsem se, že má 

smysl si na ni zkusit odpovědět i v další práci podobného typu. V tomto rozhodnutí mne 

pak utvrdila i samotná příprava mé diplomové práce, neboť při její tvorbě jsem zjistil, 

že není v kapacitních možnostech jedné takové práce analyzovat veškeré obecné i 

praktické otázky s tímto tématem spojené.  

Z těchto důvodů bych se k tomuto tématu tedy rád opět vrátil a to pochopitelně 

zejména k těm aspektům, ke kterým jsem se v mé diplomové práci nedostal. Vedle nové 

systematiky této práce jsem si však uložil i jiný cíl – přidat k odborně-teoretickému 

badání i konkrétní praktické zkušenosti, a to jak moje vlastní (tj. za mou dosavadní 

koncipientskou kariéru nasbírané), tak zejména i ostatních kolegů právníků, které se 

více či méně promítají do současné judikatury.  

V tomto ohledu mám tedy v úmyslu si z onoho širokého katalogu procesních 

práv poškozeného a obětí vybrat a blíže rozebrat zejména ty, jejichž výkon jsem mohl 

v reálné praxi na vlastní zkušenost zažít či vidět, případně se k nim z nějakých důvodů 

                                                
1 Viz rozhodnutí Ústavního soudu ve svém nálezu č. I ÚS 1587/07 ze dne 09. 06. 2008 
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již musela vyjádřit rozhodovací praxe soudů v České republice. Tomu by tak měla 

odpovídat paleta vybraných procesních práv poškozeného, které v této práci 

v jednotlivých kapitolách přiblížím a rozeberu. 

Bez obecného základu by však tato práce nedávala systematicky smysl a proto 

bych z kraje této práce chtěl přiblížit obecný pojem poškozeného, včetně jeho 

jednotlivých kategorií a s tím spojených praktických i teoretických otázek. Vymezení 

tohoto pojmu z hlediska zákonné definice totiž většinou bývá jedním ze stavebních 

kamenů pro veškeré následné právní analýzy a případně řešení určitých 

problematických otázek.  

Dále bych se v této práci chtěl blíže zabývat samotným adhezním řízením, neboť 

právě to je páteří výše nastíněné hlavní otázky. Střet procesních práv, která adhezní 

řízení poskytuje poškozeným, s obecnými procesními právy dle zbytku trestního řádu je 

totiž to, co mne nejvíce zajímá a co v praxi většinou činí největší potíže při aplikaci 

takových norem. 

V druhé části mé práce bych se rád dále posunul do oblasti s úpravou postavení 

poškozených úzce spjaté, a to k úpravě ochrany a postavení obětí trestných činů. Pro 

tento účel pak bude nezbytné opět zanalyzovat samotný pojem oběti, tj. jak 

z terminologického hlediska, tak i stručnou komparací se zahraniční úpravou. Vzhledem 

k tomu, že do této úpravy před téměř třemi lety vstoupil nový zákon o obětech trestných 

činů, bude dle mého názoru již možné rozebrat některé jeho praktické dopady a z toho 

případně plynoucí náměty de lege ferenda na jeho novelizaci (případně na novelizaci 

trestního řádu). 

Jak jsem již tedy výše nastínil, hlavním cílem této práce by měla být identifikace 

a analýza dle mého názoru zásadních problematických aspektů postavení poškozeného a 

obětí, jejich využívání či spíše nevyužívání v českém právním prostředí a případně i 

náměty zákonodárci k jejich řešení. Vedlejším cílem této práce je pak hledání odpovědi 

na výše položenou otázku a de facto tak i polemika z výše citovaným názorem 

Ústavního soudu ČR. 
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1. Pojem poškozeného v platné právní úpravě 
Zákon o trestním řízení soudním č. 141/1961 Sb. (dále jen „tr. řád“) vymezuje 

pojem poškozeného v ust. § 43 odst. 1 tr. řádu (Hlava II – nazvaná „Soud a osoby na 

řízení zúčastněné“, Oddíl sedmý – nazvaný „Poškozený“). Takovéto systematické 

začlenění bylo zákonodárcem vytvořeno již zákoně č. 141/1961 Sb. o trestním řízení 

soudním (v původním znění) a žádná z jeho následných četných novel provedených do 

současnosti jej nezměnila. 

Ust. § 43 odst. 1 tr. řádu vymezuje poškozeného jako toho: „...komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma, nebo 

ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.“ Ustanovení § 43 odst. 3, věta 

první tr. řádu pak rozšiřuje práva poškozených tím, že stanovuje: „Poškozený je 

oprávněn také navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému 

povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému 

trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho 

úkor trestným činem získal.“  

Z uvedeného tedy vyplývá, že trestní řád rozlišuje dvě kategorie poškozených – 

ty, kteří mají nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo vydání 

bezdůvodného obohacení2 (dále také jen jako „nárok na náhradu škody“), a ty, kterým 

zákon tento nárok zákon nepřiznává (tj. ti podle obecné definice v ust. § 43 odst. 1 tr. 

řádu). 

Literatura3 se v takovémto dvojím vymezení poměrně shoduje, byť například 

Růžička a kol.4 začleňuje do vymezení pojmu poškozeného i pojem „oběť trestné 

činnosti“, jakožto spíše termín kriminologický, který však v trestněprávním smyslu úzce 

s poškozeným souvisí a leckdy se s ním i překrývá. Odlišení těchto pojmů se v této 

práci podrobněji věnuji v kapitole č. 4 této práce. 

                                                
2 Podle ust. § 43 odst. 3 tr. řádu a ust. § 228 odst. 1 tr. řádu půjde o tzv. subjekty adhezního řízení. 
3  Např. viz CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený v československém trestním řízení, Praha, 
Univerzita Karlova, Iuridica Monographia, 1982, č. XXXVII, str. 20; JELÍNEK, J. : Poškozený v českém 
trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 21; či LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v trestním řízení a 
rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti 
Československé republiky, 1984, s. 20 
4 RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2007, str. 161 
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J. Jelínek5 k tomuto dále uvádí, že vedle tohoto dvojího vymezení některé 

zahraniční úpravy zakotvují i další kategorii poškozených, a to tzv. soukromého 

(civilního) žalobce. Tento pojem, jenž byl historicky v našem právním řádu zakotven již 

v dříve platném rakouském trestním řádu, dnes vystupuje v odborných diskusích znovu 

do popředí, zejména ve spojení s otázkou zavedení tzv. soukromé či podpůrné žaloby.6  

Jako poškozený může v trestním řízení vystupovat jak osoba fyzická, tak i osoba 

právnická (včetně právnické osoby veřejného práva).  

Definice pojmu poškozeného uvedená v § 43 odst. 1 a násl. tr. řádu platí pro 

všechna stádia trestního řízení, včetně postupu před zahájením trestního stíhání. Podle 

jednotlivých stádií se pak jen rozlišují konkrétní práva poškozeného a jim odpovídající 

povinnosti orgánů činných v trestním řízení. Samotný rozsah oprávnění není nijak 

odvislý od skutečnosti, zda poškozený dal podnět k zahájení trestního řízení či zda se 

jinak podílel na přispění objasnění případné trestné činnosti či dopadení pachatele.7 J. 

Jelínek k tomuto pak dodává, že účast poškozeného není v žádné fázi trestního řízení 

povinná, a stejně tak může poškozený od výkonu svých oprávnění kdykoliv upustit a 

nelze ho k nim jakkoliv nutit.8  

Z výše nastíněné definice tak můžeme dovodit tři základní podkategorie 

poškozených a to:  

• ti, kterým bylo ublíženo na zdraví, 

• ti, kterým byla způsobena majetková škoda, případně nemajetková újma, 

• a ti, na jejichž úkor se pachatel trestným činem obohatil.  

V následujících podkapitolách se pokusím tyto jednotlivé nároky poškozených 

blíže přiblížit. 

1.1 Poškozený, jemuž bylo ublíženo na zdraví 

Ustanovení § 43 odst. 1 tr. řádu předně uvádí, že poškozeným je ten, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví. Ustanovení § 122 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., 

                                                
5 JELÍNEK, J. : Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 30 
6 K tomuto tématu více zejména viz. GŘIVNA, T., : Soukromá žaloba v trestním řízení. Vyd. 1., Praha: 
Karolinum, 2005, 121 s. 
7 S výjimkou postavení poškozeného jako svědka, případně jako oběti trestného činu ve smyslu zák. č. 
45/2013 Sb. 
8 JELÍNEK, J. : Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 41 
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trestního zákoníku (dále jen „tr. zákoník“) stanoví, že: „ublížením na zdraví se rozumí 

takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením 

normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, 

obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařské ošetření.“ Podle dnes již 

poměrně ustálené rozhodovací praxe se dovozuje, že znesnadnění obvyklého způsobu 

života postiženého ve smyslu shora citovaného ustanovení musí trvat nejméně sedm 

dní. 9 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že poškozeným ve smyslu § 43 odst. 1 tr. řádu 

se postižená osoba může stát, aniž by jí musela být trestným činem způsobena jakákoliv 

majetková či nemajetková újma, pokud jí bylo tímto trestným činem ublíženo na zdraví. 

J. Jelínek pak doplňuje, že poškozeným bude také osoba, které bylo ublíženo na zdraví, 

i když by pachatel nebyl stíhán či odsouzen za jakýkoliv trestný čin proti zdraví člověka 

(srov. ust. § 145 až § 148 tr. zákoníku), a to např. z toho důvodu, že zásah do tělesné 

integrity nedosáhl zákonem požadované intenzity, ale pachatel byl odstíhán nebo 

odsouzen za nějaký jiný trestný čin, v jehož souvislosti došlo k poškození zdraví dané 

osoby.10 

1.2 Poškozený, jemuž byla způsobena majetková škoda 

Trestní řád v ustanovení § 43 odst. 1 tr. řádu také stanovuje, že poškozeným je 

dále ten, komu byla trestným činem způsobena majetková škoda. Pojem majetková 

škoda byl v minulosti cílem mnoha odborných diskusí, jež v průběhu let formovaly 

znění tohoto ustanovení. Asi nejzásadnějším stavebním kamenem pro tyto diskuse pak 

byla definice majetkové škody ve sjednocujícím stanovisku Nejvyššího soudu ČR sp. 

zn. Pls č 1/196211, které jej definovalo jako škodu: „…, kterou lze vyjádřit v penězích. 

Není to ovšem vždy jen škoda vzniklá tím, že byl trestným činem ztenčen majetek 

poškozeného, ale i jiná materiální škoda, pokud její náhradu příslušné předpisy o 

                                                
9 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 02. 09. 1965, sp. zn. 5 Tz 38/1965, nebo rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR ze dne 04. 11. 1966, sp. zn. 6 Tz 56/66; Více pak k tomuto také viz ŠÁMAL, P a 
kol.: Trestní zákoník I. § 1 až 139. Komentář. 1. Vydání. Praha: C.H.Beck, 2009, str. 1169 - 1180 
10 JELÍNEK, J. : Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 22 
11  Směrnice pléna Nejvyššího soudu k výkladu ustanovení trestního řádu a právech a postavení 
poškozeného v trestním řízení a o náhradě škody způsobené trestním řízením (o adhezním řízení) 
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odškodňování přiznávají (...), kterou lze odčinit nebo zmírnit buď uvedením v původní 

stav, nebo peněžitou náhradou.“12  

Vzniklá majetková škoda musí každopádně vzniknout v přímé souvislosti se 

skutkem, pro který je obviněný stíhán. Pro posouzení zda a v jakém rozsahu tato škoda 

byla způsobena, pak není relevantní, jak bude závěrem samotné jednání trestněprávně 

kvalifikováno. Lze tedy říci, že pokud orgány činné v trestním řízení dojdou k závěru, 

že došlo k trestnému činu, na základě kterého došlo ke způsobení majetkové škody na 

úkor poškozeného, má pak tento poškozený nárok na náhradu takové škody.13 Naopak 

uplatňování nároku na náhradu škody, jejíž vznik nebude v příčinné souvislosti se 

skutkem, pro který je obviněný stíhán, by mělo vést k tomu, že poškozený s jeho 

nárokem na náhradu škody nebude připuštěn k hlavnímu líčení (podle ust. § 206 odst. 2 

tr. řádu). Tím by však tento poškozený neměl ztrácet své postavení v probíhajícím 

řízení a měl by mít možnost se jej dále účastnit jako poškozený podle obecné definice v 

ust. § 43 odst. 1 tr. řádu.14  

Z ustanovení § 43 odst. 3 tr. řádu mimo jiné plyne, že z návrhu na náhradu 

škody v adhezním řízení musí být patrno z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na 

náhradu škody uplatňuje. Pokud by poškozený svůj nárok na náhradu škody řádně 

neuplatnil, nemůže být takový nárok podkladem pro žádné další rozhodnutí soudu, a to 

ani pro odkázání poškozeného s jeho nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních, 

popř. na jiné příslušné řízení podle ust. § 229 odst. 1 tr. řádu. Blíže k této otázce viz 

kapitola č. 2.2.2. 

1.3 Poškozený, jemuž byla způsobena nemajetková újma 

Pojem nemajetková újma přinesla do zákonné definice poškozeného v ust. § 43 

odst. 1 tr. řádu novela tohoto zákona z roku 201115. Předmětná novelizace zákona byla 

provedena na základě odborné kritiky dosavadní právní úpravy (viz dále). Poškození, 

                                                
12 Nutno říci, že takovýto názor byl zejména novelou trestního řádu č. 181/2011 Sb. překonán a trestní 
řád tak, jak jej známe dnes, již považuje za poškozeného i toho, komu byla způsobena i nemateriální újma 
nebo na jehož úkor se pachatel bezdůvodně obohatil. 
13 Srov. rozhodnutí NS ČR Pls. č 1/62 ze dne 04. 06. 1962; nebo také RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, 
J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 239 
14 ŠÁMAL, P. a kol., Trestní řád, Komentář, I. Díl. 6. Vydání. Praha : C.H. Beck. 2008 str. 311 
15 Viz zákon č. 181/2011 Sb. ze dne 08. 06. 2011, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
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kterým byla za dosavadního právního stavu způsobena jakákoliv nemateriální újma 

(resp. morální či jiná škoda ve znění trestního řádu platného do předmětné novely), 

museli do této doby být se svými nároky bez dalšího odkazováni na soukromoprávní 

řízení, kde se teprve následně mohli účinně domáhat svého přiměřeného zadostiučinění 

na základě ust. § 2956 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“).  

Takovýto postup však de lege ferenda byl dlouho kritizován, neboť pro 

poškozené byl takový postup buď zbytečně traumatizující, anebo o dané možnosti ani 

nevěděli. 16 Konkrétně se pak k tomuto kriticky vyjádřil např. Ústavní soud, když uvedl, 

že: „„…z legislativního hlediska by bylo správnější opustit stávající pojetí škody jako 

majetkové újmy a pokládat za škodu i újmu vzniklou působením na tělesnou a duchovní 

integritu poškozeného. K takovému pojetí se ostatně hlásí i principy evropského 

deliktního práva, které definují škodu jako majetkovou nebo nemajetkovou újmu 

zákonem chráněného zájmu.“17  

Obdobně se k tomuto kriticky vyjádřil i R. Visinger, který uvedl, že: 

„Zamýšlené odškodňování nemateriální újmy by přineslo výchovný efekt ve vztahu 

k pachateli i k veřejnosti, neboť by došlo k demaskování určitého pokrytectví trestní 

spravedlnosti. Výsledek trestního řízení totiž leckdy sugeruje dojem, e jedinou 

způsobenou škodou je škoda na věcech. Oběť znásilnění tak může získat náhradu za 

zničené ošacení, nikoliv za dlouhodobé narušení psychiky a vlastního pohlavního 

života.“18 

 Za poškozeného se tedy v současnosti, dle obecné definice v ust. § 43 odst. 1 tr. 

řádu, považuje i ten, jemuž byla trestným činem způsobena nemateriální újma. 

Takovéto rozšíření pojmu poškozeného lze s ohledem na výše uvedené jen uvítat, může 

však současně způsobovat určité praktické problémy.  

Důvodová zpráva k výše uvedené novele totiž mimo jiné uvádí, že: 

„Při rozhodování v adhezním řízení je tak nutno respektovat hmotněprávní ustanovení 

zvláštních předpisů, na kterých je uplatněný nárok založen a jimiž se také řídí. Výše 

nároku na náhradu nemajetkové újmy, pokud o ní bude soud rozhodovat v adhezním 
                                                
16 Důvodová zpráva k novele trestního řádu č. 181/2011 Sb. 
17 Viz nález Ústavního soudu ČR ze dne 04. 05. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 16/04 
18 VISINGER., R.: Náhrada nemajetkové újmy v adhezním řízení, Trestněprávní revue č. 3/2011, str. 74 
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řízení, bude určena soudem na základě výsledku dokazování v řízení před soudem, 

přičemž poškozený bude mít povinnost uvést, z jakých důvodů a v jaké výši nárok 

na náhradu nemajetkové újmy uplatňuje. Při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy 

se navrhuje postupovat shodně jako při rozhodování o náhradě majetkové škody. Pokud 

tedy bude pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody třeba provádět další 

dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní stíhání, soud odkáže poškozeného 

na řízení ve věcech občanskoprávních.“ 19  

Takováto koncepce se však z praktického hlediska jeví jako nedostatečná, neboť 

nemateriální újma byla doposud ryze soukromoprávním institutem, jenž zde byl po 

mnoho let literaturou20 i rozhodovací praxí21 dotvářen. Jeho základním prvkem je pak 

mimo jiné i subjektivní posouzení způsobené újmy (z hlediska poškozeného-oběti), což 

přímo koliduje se zásadou trestního řízení, ve kterém se zjišťuje a prokazuje pouze 

způsobená škoda objektivní.22 

Trestní řízení se tedy musí nově vypořádávat se zcela novým pojímáním škody, 

resp. by nově i trestní soudy měly nově rozhodovat o škodě nikoli pouze objektivně 

zjištěné a prokázané, ale i o škodě zcela individuálně a subjektivně posouzené. 

Stanovení výše přiměřeného zadostiučinění za způsobenou nemateriální újmu pak bude 

pouze na úvaze soudu, pochopitelně s přihlédnutím k případným znaleckým posudkům 

či jiným důkazům, které přinesou strany trestního řízení. Žádná jiná kritéria (s výjimkou 

níže uvedených) k tomuto však doposud trestní řád ani soudní praxe nezná.  

Jako určitou variantu možného vodítka pak uvádí např. D. Gibalová23 kritéria 

pro stanovení výměry a druhu trestu obsažené v ust. § 39 odst. 1 tr. zákoníku, přičemž 

dodává, že by bylo třeba je pochopitelně upravit a doplnit o skutečnosti rozhodné pro 

                                                
19 Důvodová zpráva k novele trestního řádu č. 181/2011 Sb. 
20 Viz např. ŠVESTKA, J., Spáčil, J., Škárová, M., Hulmák, M. a kol. Občanský zákoník I. §1 až 459. 
Komentář. 2. vyd. Praha: C.H. Beck, 2009, str. 197 až 202; nebo Meritum Občanské právo. 2., 
aktualizované a doplněné vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012. str. 252-259 
21 Viz např. stanovisko občanskoprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 18. 11. 1970, sp. zn. Cpj 
87/70 (R 55/1971), k pojmům "škoda", "skutečná škoda", "jiná škoda", popř. "hmotná škoda" v 
československém občanském právu; nebo také civilněprávní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 28. 
06. 2007, sp. zn. 30 Cdo 2625/2007 či rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 06. 2000, sp. zn. 30 
Cdo 427/2000.  
22 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 30. 11. 1965, sp. zn. 1 Tz 85/65 (R 15/1966).  
23 JELÍNEK, J., GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického 
pohledu. Praha. Leges, 2012. Kapitola: Náhrada nemateriální újmy v trestním řízení, autorka JUDr. Diana 
Gibalová, str. 73   
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osobu poškozeného tak, aby mohly představovat základní vodítko pro objektivní 

rozhodovací činnost trestního soudce.  

 

Řešení nabízí i R. Visinger24, který navrhuje, aby se pro účely dokazování 

nemateriální újmy v rámci adhezního řízení vytvořil systém paušálních sazeb náhrady 

škody na zdraví, které by byly vždy spojeny s konkrétními trestnými činy. Pokud by 

pak poškozený žádal více než by mu zaručovala takováto paušální náhrada, byl by 

odkázán do civilního řízení. 

V případě nemajetkové újmy na zdraví se pak jako vodítko pro trestní soudy 

také nabízí Metodika Nejvyššího soudu ČR k ust. § 2958 občanského zákoníku.25 26 

Na tomto místě je nezbytné rovněž připomenout, že snad nejčastějším typem 

nároku ve smyslu této kapitoly bude v praxi nárok pozůstalých blízkých osob po 

usmrcené oběti. Tyto tzv. druhotné oběti mají totiž svůj své postavení poškozených a 

obětí obdobně jako klasičtí poškození (viz kapitola č. 4.4). Jejich nárok na náhradu 

škody je však de lege lata právě typickou nemateriální újmou, jejíž náhrada by jim 

mohla být v rámci adhezního řízení přiznána. Zejména však s ohledem na relativně 

nedávnou rekodifikaci soukromého práva spojenou s přijetím nového občanského 

zákoníku, došlo mimo jiné ke zrušení paušálních náhrad pro tyto osoby blízké27.  Mimo 

jiné i proto pak dne 12. 04. 2016 přijal Nejvyšší soud ČR své stanovisko28, v němž pro 

budoucí obdobné případy zakotvuje sjednocující metodiku, jak v těchto případech zjistit 

a vypočíst konečnou výši takové náhrady. I když se tedy toto rozhodnutí primárně týká 

soukromoprávních sporů, je zjevné, že jej ke své rozhodovací úvaze (ve spojení se 

shora uvedeným) mohou použít i trestní soudy. 

Z vlastní zkušenosti však i přes výše uvedené stanovisko (které de facto i 

konkrétně vyčísluje hranici finančních částek, které by měly být pozůstalým osobám 

vypláceny) si troufám tvrdit, že drtivá většina trestních soudců stále nebude takovéto 

                                                
24 VISINGER., R.: Náhrada nemajetkové újmy v adhezním řízení, Trestněprávní revue č. 3/2011, str. 75 
25 Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví ze dne 12. 03. 2014, která de facto nahradila zrušenou 
vyhl. Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 
26 K tomuto také více viz ŘEZNÍČEK, D.: Adhezní řízení aneb možnosti poškozeného domáhat se 
náhrady škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení rámci trestního řízení. Článek na 
www.epravo.cz ze dne 03.12.2015, epravo.cz, a.s. 1999-2016, ISSN 1213-189X 
27 Viz ust. § 444 odst. 3 zák. č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku, platného do 31.12.2013 
28 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12. 04. 2016 
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náhrady v rámci jejich trestního řízení poškozeným přiznávat a raději se budou stále 

uchylovat k onomu (pro leckoho snadnému) postupu dle ust. § 229 tr. řádu. 

Odůvodněním takového postupu pak vždy bude to, že primárním účelem trestního 

řízení není reparace poškozených s tím, že v těchto případech by trestní soud musel 

složitě a zdlouhavě prokazovat konkrétní vztahy poškozených s usmrcenou osobou.  

Tento rozhodovací trend vnímám pochopitelně velmi negativně, neboť mám za 

to, že si tím leckdy trestní soudci usnadňují svou práci a tím v podstatě ignorují některá 

procesní oprávnění poškozených v trestním řízení (resp. obecně celý institut adhezního 

řízení) a raději je nechají složitě, zdlouhavě a draze se svých nároků domáhat u 

civilního soudu. Zejména s ohledem na to, že se kolikrát jedná o zjevné nejbližší 

rodinné příbuzné (což je evidentní i bez většího dokazování), kteří jsou tak nuceni své 

útrapy prožívat opakovaně, mi to skutečně nepřijde vhodné. 

1.4 Poškozený, na jehož úkor se pachatel trestným činem 

obohatil 

 Již výše citovaná novela trestního řádu z roku 2011 současně přinesla do 

trestního procesu další doposud ryze soukromoprávní institut, tj. bezdůvodné 

obohacení.  

Bezdůvodné obohacení je typickým projevem zásady, že se nikdo nesmí 

obohatit na úkor jiného. Občanský zákoník jej ve svém ust. § 2991 vymezuje tak, že 

stanoví: „(1) Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí 

ochuzenému vydat, oč se obohatil. (2) Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá 

majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který 

odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po 

právu plnit sám.“.  

Vznik bezdůvodného obohacení má za následek, že osoba (tzv. obohacený), 

jejíž majetková sféra se rozšířila, ač se rozšířit neměla, popřípadě, v jejíž majetkové 

sféře nedošlo k úbytku, ač k němu dojít mělo, je povinna ochuzenému vydat to, o co se 

na jeho úkor obohatila.29 Pokud se tedy někdo takto neoprávněně obohatí, vzniká 

                                                
29 ŠVESTKA., J. a DVOŘÁK., J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek VI.. Praha: 
Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 1244 
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zvláštní samostatný závazkový právní vztah (tzv. kvazidelikt), jehož předmětem je 

mimo jiné i povinnost obohaceného navrátit ochuzenému bezdůvodné obohacení 

nazpět. 

 Poškozený je tedy v trestním řízení oprávněn dále navrhnout, aby soud 

v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost vydat bezdůvodné obohacení, 

které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal (srov. ust. § 43 odst. 3 tr. řádu). 

Takovéto další rozšíření definice poškozeného v ust. § 43 odst. 1 tr. řádu bylo jen 

logickým dokonáním kompletace soukromoprávních nároků, které vytváří pojem 

poškozeného, a kterých se poškození mohou domáhat v rámci trestního řízení.30 

De lege lata se tedy musí jednat o obohacení, které bylo získáno trestným činem, 

resp. muselo být získáno protiprávním jednáním. V. Pelc31 jako příklad takového 

trestněprávního jednání uvádí situaci, kdy se pachatel trestným činem krádeže nebo 

podvodu zmocní akcií na doručitele. Případná dividenda z těchto akcií, která pachatel 

v souvislosti s držením předmětných akcií, nabude, by pak dle V. Pelce mohly 

představovat bezdůvodné obohacení.32 

 Vymezení práva poškozeného žádat od pachatele vydání bezdůvodného 

obohacení je třeba postavit na odlišení od ostatních práv, která mu § 43 odst. 3 tr. řádu 

umožňuje nárokovat. Snadné je odlišení předmětného institutu od práva nárokovat si 

náhradu nemajetkové újmy, neboť institut bezdůvodného obohacení má ze své podstaty 

                                                
30 Současně byla touto novelou prolomena dosud zažitá zásada, zakotvená v rozhodnutí Nejvyššího soudu 
ČR ze dne 16. 12. 1976, sp. zn. 6 To 39/76 (R 7/1978 – III.), ve kterém se mimo jiné uvádí, že o vydání 
bezdůvodného obohacení lze rozhodovat jen v řízení ve věcech občanskoprávních a nikoliv v řízení 
trestním. 
31 JELÍNEK, J., GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického 
pohledu. Praha. Leges, 2012. Kapitola: Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení, autor 
Mgr. et Bc.Vladimír Pelc. str. 89 
32 Zde se nabízí zajímavá související otázka, co dalšího by mohlo být posouzeno jako bezdůvodné 
obohacení ve smyslu ust. § 43 odst. 3 tr. řádu. Kupříkladu, zda by tímto obohacením na straně pachatele 
nemohla být i nemovitost poškozeného, tak jako v případě nedávných tzv. krádeží nemovitých věcí (tj. 
pachatel podvodně formálně převede poškozeného nemovitost na sebe či na třetí osobu). Pokud totiž bude 
v rámci trestního řízení prokázáno, že k tomuto jednání došlo na základě padělání podpisu a případně i 
razítka sloužícího k úřednímu ověření podpisů, bude se jednat o neplatné právní jednání. Protože však i 
přes prokázání neplatnosti (nullitnosti) takového jednání a viny pachatele formálně zůstává příslušná 
nemovitá věc zaregistrována na tohoto pachatele, mohl by dle mého názoru poškozený teoreticky již 
v adhezním řízení navrhovat, aby mu tato nemovitost byla trestním rozsudkem vydána zpět, jakožto 
bezdůvodné obohacení na straně pachatele (obdobná úvaha k této otázce blíže viz kapitola 3.3.2). 
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vždy majetkovou povahu. Větší problémy bude v soudní praxi způsobovat rozlišování 

bezdůvodného obohacení a institutu náhrady majetkové škody (újmy).33  

K tomuto problému se opět vyjadřuje V. Pelc34, když uvádí, že: „U odpovědnosti 

za škodu je klíčovým pojmem škoda, tj. následek, který se projeví v majetkové sféře 

poškozeného, u povinnosti vydat bezdůvodné obohacení je klíčovým pojmem 

„obohacení“, tj. následek, který se projevuje v majetkové sféře obohaceného. Tomuto 

pohledu svědčí i výklad ustanovení občanského zákoníku, podle kterého se bezdůvodné 

obohacení děje na úkor a nikoli k újmě jiné osoby (srov. §451 odst. 1 obč. zák.).“ Nutno 

uvést, že výše citovaný názor je plně aplikovatelný i po nabytí účinnosti nového 

občanského zákoníku. 

Pro uplatňování nároku na vydání bezdůvodného obohacení dle ust. § 43 odst. 3 

tr. řádu (a s ním souvisejících ust. § 228 a § 229 tr. řádu) je každopádně stále třeba 

přesně stanovit rozsah bezdůvodného obohacení. Pro dokazování důvodu a výše tohoto 

nároku se použije stejných pravidel jako u nárokování majetkové a nemajetkové škody. 

Stejně tak platí i pro tento institut pravidlo zakotvené v ust. § 229 odst. 1 tr. řádu, tj. že 

pokud pro vyslovení povinnosti k vydání bezdůvodného obohacení bude třeba provádět 

další dokazování, které by podstatně protáhlo trestní řízení, odkáže soud poškozeného 

na řízení ve věcech občanskoprávních, popř. na řízení před jiným příslušným 

orgánem.35 

1.5 Omezení a vyloučení účasti poškozeného na trestním řízení 

Podle ust. § 43 odst. 2 trestního řádu se za poškozeného nepovažuje ten, kdo se 

sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není 

způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným 

činem. Poškozenému tak bude jeho postavení strany v trestním řízení pravděpodobně 

nejčastěji ze strany orgánů činných v trestním řízení v těch případech, kdy vyjdou 

najevo skutečnosti, na základě kterých bude nutné překvalifikovat trestný čin, pro nějž 

                                                
33 K odlišení bezdůvodného obohacení a náhrady škody také viz RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. 
Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 453-454 
34 JELÍNEK, J., GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického 
pohledu. Praha. Leges, 2012. Kapitola: Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení, autor 
Mgr. et. Bc. Vladimír Pelc. str. 86 
35 Viz důvodová zpráva k novele trestního řádu č. 181/2011 Sb. 
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je vedeno trestní stíhání s tím, že však touto rekvalifikací dojde k „přetrhnutí“ 

kauzálního nexu mezi způsobenou škodou a trestným činem.36 37 

Podle §44 odst. 1 tr. řádu dále nemůže oprávnění poškozeného vykonávat ten, 

kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný. Komentář k tr. řádu38 k tomuto 

uvádí, že poškozený je z povahy věci jakýmsi soukromoprávním odpůrcem obviněného. 

Proto není slučitelné, aby se v jednom řízení spojili práva poškozeného a práva 

obviněného v jedné osobě. Autoři komentáře proto k tomuto dodávají, že: „...pokud 

však bylo trestní řízení proti spoluobviněnému vyloučeno ze společného řízení, anebo se 

od počátku trestní řízení vedlo proti každému z obviněných zvlášť, může osoba, která je 

v jednom řízení v postavení obviněného, vystupovat v jiném trestním řízení jako 

poškozený se všemi právy k tomu náležejícími (§ 43), neboť se v takovém případě 

nejedná o spoluobviněné“.39 D. Císařová a J. Čížková40 se o tomto omezení zmiňují 

jako o vyloučení poškozeného z účasti na trestním řízení z osobních důvodů. Do takové 

kategorie by pak mohla spadat i neslučitelnost postavení poškozeného a znalce v jedné 

osobě, stejně tak postavení tlumočníka či zúčastněné osoby.41 

 Ustanovení § 44 odst. 2 tr. řádu dále upravuje případy, kdy se v jednom 

trestním řízení vyskytuje mimořádně vysoký počet poškozených a jednotlivým 

výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního řízení. V takovém 

případě zákon dává možnost orgánům činným v trestním řízení, aby poškozeným 

stanovili, že mohou uplatňovat svá práva pouze prostřednictvím společného zmocněnce, 

kterého si sami svolí. Ten pak vykonává práva poškozených, které zastupuje při jejich 

procesních úkonech.  

                                                
36 Shodně viz KUČERA, M: Přiznání a odebrání postavení poškozeného v trestním řízení. Článek na 
www.epravo.cz ze dne 22.2.2016, epravo.cz, a.s. 1999-2016, ISSN 1213-189X 
37 Blíže k této problematice se poměrně kontroverzně vyjádřil i Ústavní soud ve svém nálezu č. I ÚS 
1587/07 ze dne 09. 06. 2008 
38 ŠÁMAL, P. a kol., Trestní řád, Komentář, I. Díl. 6. Vydání. Praha : C.H. Beck. 2008 str. 328 
39 K tomuto více např. viz JELÍNEK, J. : Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, 
str. 21-22 či LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním 
řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti Československé republiky, 1984, s. 15-16 
40  CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený v československém trestním řízení, Praha, Univerzita 
Karlova, Iuridica Monographia, 1982, č. XXXVII, str. 37 
41 Srov. RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2007, str. 265; či LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o 
náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti Československé republiky, 
1984, s. 17 
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Ustanovení § 44 odst. 3 tr. řádu dále omezuje poškozeného ve výkonu svého 

práva navrhnout, aby byl v trestním řízení přiznán jeho nárok na náhradu škody, pokud 

bylo o tomto nároku již rozhodnuto v občanskoprávním či jiném řízení. K tomuto blíže 

viz kapitola č. 2.2.3. 

V neposlední řadě pak trestní řád omezuje okruh práv poškozeného v ust. § 310a 

tr. řádu, podle kterého nepřísluší práva poškozeného dle ust. § 309 a § 311 tr. řádu (tj. 

institut narovnání) tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody nebo na vydání 

bezdůvodného obohacení. Toto ustanovení tak vylučuje právního nástupce poškozeného 

(například dědice poškozeného nebo pojišťovnu, která uhradila škodu způsobenou 

trestným činem) z možnosti vykonávat práva poškozeného v řízení o narovnání.  
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2. Adhezní řízení 

2.1 Pojem a základní principy adhezního řízení 

V trestním řádu ani v trestním zákoníku se pojem „adhezní řízení“ nikde 

nevyskytuje, nicméně jeho definice a procesní dynamika vyplývají z jednotlivých 

ustanovení trestního řádu, týkajících se procesního postavení poškozeného a podmínek 

uplatnění jeho nároku.42  

Obecně lze pak toto řízení definovat jako zvláštní součást trestního řízení (ve 

smyslu ust. § 12 odst. 10 tr. řádu), v níž se projednává a rozhoduje o uplatněném nároku 

poškozeného. Toto řízení pak přímo splývá (odtud pojem „adheze“ = přilnutí) se 

zbytkem trestního řízení a to ve všech jeho fázích. 

Zvláštní je toto řízení zejména svou povahou „návrhového“ řízení – na rozdíl od 

řízení o vině a trestu obviněného, jež se zahajuje a vede na principu oficiality, může být 

adhezní řízení zahájeno a vedeno jen na základě řádně a včas uplatněného návrhu 

poškozeného, který je současně způsobilý být subjektem tohoto řízení.  

Subjektem adhezního řízení pak může být jen ten poškozený, který: 

a) splňuje definici poškozeného, jakožto specifické osoby zúčastněné na 

trestním řízení (ve smyslu ust. § 43 odst. 1 tr. řádu); 

b) má nárok na náhradu škody, nemateriální újmy či na navrácení 

bezdůvodného obohacení (ve smyslu ust. § 43 odst. 3, věta první tr. 

řádu)43; 

c) tento svůj nárok řádně a včas uplatnil proti obviněnému (podle ust. § 43 

odst. 3, věta druhá, třetí a čtvrtá tr. řádu). 

Hlavním významem adhezního řízení je tedy možnost poškozeného, kterému 

obviněný v souvislosti se skutkem, pro nějž je stíhán, způsobil škodu, domoci se 

přiznání práva na náhradu této škody již v rámci probíhajícího trestního řízení.44 

Poškozený tak může rychleji a efektivněji dosáhnout exekučního titulu, resp. dřívější 

                                                
42 Viz zejména ust.  § 43 a násl. tr. řádu; ust. § 206 odst. 2, 3, 4 tr. řádu; ust. § 228 či § 229 tr. řádu, 
případně viz ust. § 307 či ust. § 314 tr. řádu. 
43 Blíže k jednotlivým nárokům poškozeného v kapitole č. 1 „Pojem poškozeného“ 
44 KUČERA, J. : Adhezní řízení a jeho vztah k civilnímu procesu. Trestněprávní revue, 2006, č. 9, str. 260 
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náhrady škody, a není tak nucen se svého nároku domáhat vždy sekundárně v rámci 

řízení civilního. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá další zvláštnost tohoto řízení – trestní soud totiž 

za těchto podmínek rozhoduje o ryze soukromoprávním nároku poškozeného (tj. 

způsobením škody na straně poškozeného trestněprávním jednáním obviněného vzniká 

mezi těmito subjekty klasický odpovědnostní vztah dle soukromoprávních principů), o 

kterém by jinak měl rozhodovat civilní soud a to velmi často i podle civilních 

hmotněprávních předpisů. 

Adhezní řízení tak pro poškozeného představuje bezesporu výhodnou cestu jak se 

rychleji (tj. nemusí se domáhat svého nároku opětovně u jiného soudu), snadněji (tj. 

orgány činné v trestním řízení sami obstarávají důkazy o zavinění obviněného a 

případně i o výši škody), a zejména levněji (tj. trestní řízení je bezplatné s tím, že 

poškozený je osvobozen od povinnosti hradit soudní poplatky, případně náklady řízení) 

domoci svých nároků. 

2.2 Uplatnění nároku poškozeného 

Poškozený je tedy v rámci probíhajícího trestního řízení oprávněn navrhnout, aby 

soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému také povinnost nahradit 

poškozenému v penězích škodu (případně nemajetkovou újmu či vydat bezdůvodné 

obohacení). Jak již bylo výše naznačeno, tento návrh je jednou z hlavních podmínek, 

bez jejíhož splnění nelze o nároku poškozeného rozhodnout. Návrh je oprávněn učinit 

jak poškozený sám, tak jeho zmocněnec nebo zákonný zástupce, případně opatrovník 

(je-li poškozenému dle ust. § 45 odst. 2 tr. řádu ustanoven).  

V následujících podkapitolách bych se rád blíže zabýval jednak časovou a jednak 

obsahovou stránkou uplatnění nároku poškozeného. 
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2.2.1 Okamžik uplatnění nároku 

Návrh je nutné učinit nejpozději u hlavního líčení45, a to do okamžiku než soud 

zahájí dokazování dle ust. § 206 odst. 2 tr. řádu (tj. před započetím výslechu 

obžalovaného).46 47  

Novelizací trestního řádu spojenou s přijetím zákona o obětech trestné činnosti 

bylo dále v tomto ohledu doplněno i ust. § 196 odst. 1 tr. řádu, které nyní stanovuje 

výslovnou povinnost předsedy senátu po podání obžaloby upozornit poškozeného na 

možnost uplatnit nárok na náhradu škody, pokud tak již do té doby neučinil. 

Faktické uplatnění nároku poškozeného při hlavním líčení probíhá tak, že 

předseda senátu před započetím dokazování učiní dotaz na poškozeného, který je 

přítomen z hlavního líčení, zda má v úmyslu se k tomuto řízení připojit se svým 

nárokem na náhradu škody a pokud ano, tak z jakého důvodu a v jaké výši. Pokud tak 

poškozený učinil již dříve v průběhu trestního řízení48, postačí, když odkáže na svůj již 

dříve uplatněný nárok a před soudem prohlásí, že na něm trvá (případně že na něm trvá 

v jiné výši). 

Trestní řád dále pamatuje na variantu, že poškozený u příslušného hlavního líčení 

nebude přítomen, případně, že zde přítomen je, nicméně se z jakéhokoliv důvodu 

nevyjádří – v obou případech soud přečte jeho dříve uplatněný návrh na náhradu škody 

z trestního spisu, pokud jej poškozený již učinil a založil do spisu (viz ust. § 206 odst. 2 

tr. řádu). 

O nároku, který nebude uplatněn včas (z jakéhokoliv důvodu), soud nemůže 

rozhodnout a to ani odkázáním poškozeného do civilního či jiného příslušného řízení 

podle ust. § 229 tr. řádu. Problematická situace může nastat v případě, kdy poškozený 

svůj návrh neuplatní včas výhradně z toho důvodu, že jej k tomu předseda senátu 
                                                
45 Trestní řád výslovně neřeší situaci, jakou lhůtu má poškozený, pokud se nekoná hlavní líčení. Podle 
názoru Krajského soudu v Plzni publikovaného v rozhodnutí ze dne 06. 10. 1999, sp. zn. 8 To 335/99 je 
v takovém případě nutné nárok uplatnit do vydání trestního příkazu. 
46 V případě, že se jedná o dohadovací řízení dle ust. § 175a tr. řádu, je pak nutné návrh učinit nejpozději 
při prvním jednání o dohodě o vině a trestu. 
47 V případě řízení, kde lze sjednat dohodu o vině a trestu podle ust. § 314o a násl. tr. řádu pak musí 
poškozený svůj nárok uplatnit nejpozději při prvním jednání o této dohodě (pokud jej uplatnil již 
kdykoliv předtím, nemusí se sjednávání dohody již nadále účastnit a rozsahu a způsobu náhrady škody se 
obviněný dohodne se státním zástupcem). 
48 Poškozený může svůj návrh uplatnit nejdříve de facto již v trestním oznámení, pokud je řízení 
zahajováno na jeho podnět. 
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opomene v příslušný okamžik vyzvat (viz cit. ust. § 196 odst. 1, věta druhá tr. řádu) a 

bez dalšího započne dokazování. Krajský soud v Plzni se k této otázce již dříve vyjádřil 

tak, že „Lhůta pro uplatnění nároku poškozeného uvedení v ust. § 43 odst. 3 tr. řádu je 

lhůtou procesní, kterou trestní řád neumožňuje navrátit. 49 50 

Růžička a spol. 51 docházejí v této souvislosti k odlišnému závěru, a to že by 

takové opomenutí předsedy senátu mělo být považováno za procesní pochybení soudu, 

resp. za porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, neboť zde tímto dojde 

v přímé souvislosti k nezákonné absenci výroku o náhradě škody v odsuzujícím 

rozsudku. Poškozený by tedy dle Růžičky a spol. měl v tomto případě právo se podle 

ust. § 246 odst. 2 tr. řádu proti tomuto rozsudku odvolat. 

S názorem Růžičky a spol. musím v plném rozsahu souhlasit, když vzhledem 

k restorativnímu principu trestního řízení by měl v těchto případech být trestní řád dle 

mého názoru vykládán spíše v zájmu poškozeného než opačně. Tento názor pak byl dle 

mého v podstatě podpořen citovanou novelizací ust. § 196 odst. 1 t. řádu. Pokud tedy 

poškozený splnil veškeré zákonem předvídané náležitosti k řádnému uplatnění jeho 

nároku, a však současně jej předseda senátu opomene k tomuto uplatnění vyzvat a 

náležitě poučit o tom, že pokud tak neučiní, nebude o jeho nároku moci být 

rozhodováno, nejedná se dle mého názoru o postup souladný se zákonem52. Poškozený 

by se pak z tohoto důvodu měl mít možnost do rozsudku podle ust. § 246 odst. 2 tr. řádu 

odvolat s odůvodněním, že zde z výše uvedených důvodů absentuje výrok o náhradě 

škody.53 

                                                
49 Viz rozsudek Krajského soudu v Plzni sp. zn. 8 To 335/1999 ze dne 06.10.1999 
50  Shodně pak také např. GLATZOVÁ, A: Předpoklady pro přiznání soukromoprávních nároků 
v adhezním řízení, Trestněprávní revue, 2012, č. 1, str. 9 
51 RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2007, str. 465 
52 Konkrétně by tímto bylo přímo porušeno zmiňované ust. § 196 odst. 1 tr. řádu a nepřímo tak i ust. § 46 
tr. řádu, jakož i ust. § 206 odst. 2 tr. řádu. 
53 Do určité míry by zde také šlo analogicky aplikovat ust. § 148 odst. 2 tr. řádu, dle kterého nemůže být 
jako opožděná zamítnutá stížnost, která byla podána opožděně jen proto, že se řídila nesprávným 
poučením, které jí bylo dáno při oznámení usnesení. Situace, kdy tedy orgán činný v trestním řízení 
poškozeného zcela opomene vyzvat k určitému úkonu, se kterým zákon spojuje další procesně a 
hmotněprávní účinky, jedná se dle mého názoru o obdobnou situaci. Stejnou analogii by pak dle mého 
názor šlo aplikovat i na ust. § 253 odst. 4 tr. řádu. 
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2.2.2 Náležitosti uplatnění nároku 

Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých důvodů a v jakém rozsahu se 

uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Důvod a výši škody, nemajetkové 

újmy nebo bezdůvodného obohacení je poškozený povinen doložit (viz ust. § 43 odst. 3 

tr. řádu). 

Komentář k trestnímu řádu54 uvádí, že „Nárok na náhradu škody je třeba uplatnit 

způsobem a formou, které nevzbuzují pochybnosti, že poškozený skutečně požaduje 

náhradu (za řádný návrh nelze považovat např. vyjádření poškozeného, že „…bude 

požadovat náhradu v plné výši…“, „…se připojí s nárokem na náhradu škody…“, 

„…se připojí s náhradou k trestnímu řízení až v řízení před soudem… že se bude 

připojovat s nárokem na náhradu škody ve výši 1450 Kč v případě zjištění pachatele 

činu….“ apod.). Za uplatnění nároku na náhradu škody nelze považovat ani pouhé 

předložení vyčíslení škody či vyjádření poškozeného, že mu vznikla škoda v určité výši, 

nebo návrh poškozeného na zajištění jeho nároku podle § 47 odst. 1, 4 tr. řádu“ 

D. Císařová a J. Čížková55 v této souvislosti uvádějí (ve shodě se směrnicí 

Nejvyššího soudu ČR č. Pls 1/196256), že k označení důvodu stačí pouhé prohlášení 

poškozeného o tom, že mu trestným činem, za který je obviněný stíhán, byla způsobena 

škoda.57 Na druhou stranu výše uplatňovaného nároku musí být uvedena v návrhu 

přesně nebo alespoň v minimální výši, kterou poškozený požaduje (s tím, že se v dalším 

průběhu přípravného řízení, nebo i v řízení před soudem do doby, než se soud odebere 

k závěrečné poradě v hlavním líčení, může tato výše upravit, resp. upřesnit).58  

                                                
54 ŠÁMAL, P. a kol., Trestní řád. 6. vydání. Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 2008, s. 316 
55  CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený v československém trestním řízení, Praha, Univerzita 
Karlova, Iuridica Monographia, 1982, č. XXXVII, str. 23 
56 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. 06. 1962, sp. zn. Pls 1/62 
57 Poměrně jiný názor vyslovil Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 4 Tz 76/2002 ze dne 05.12.2002, 
když zde mimo jiné uvedl, že „Vyjádření poškozeného, že nárok na náhradu škody uplatňuje ve výši, kte-
rá bude vyčíslena znalcem, nebo že se připojuje k trestnímu řízení ve smyslu § 43 tr. řádu, nelze 
považovat za řádné uplatnění nároku na náhradu škody podle § 43 odst. 3 tr. řádu.“ 
58 Více ke zjišťování výše škody způsobené trestným činem viz LÁTAL, J., Poškozený v trestním řízení a 
rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti 
Československé republiky, Svazek 54, 1994, s. 210 
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Judikatura59 pak k tomuto dodává, že pro uplatnění výše škody postačí, uvedou-

li se takové údaje, z nichž je výše nároku zřejmá i bez bližšího vyčíslení (např. při 

uplatnění nároku na odškodnění za bolestné bude stačit uvést bodové hodnocení 

bolestného, spolu s předložením příslušného dokladu). Současně je důležité mít na 

zřeteli, že při rozhodování o nároku o náhradu škody je soud v rámci zásady „ne ultra 

petita partium“ vázán návrhem poškozeného a nemůže mu přiznat více, než kolik bylo 

požadováno. O tomto by pak poškozený měl být orgánem činným v trestním řízení 

řádně poučen v souladu s ustanovením § 46 tr. řádu.60  

Pokud tedy poškozený neuplatní svůj nárok na náhradu škody řádně (např. 

neuvede důvod nebo výši nároku), nemůže být takový nárok podkladem pro žádné další 

rozhodnutí soudu, a to ani pro odkázání poškozeného s jeho nárokem na řízení ve 

věcech občanskoprávních, popř. na jiné příslušné řízení podle ust. §229 odst. 1 tr. řádu.  

To se však nevztahuje na situaci, kdy je nárok sice řádně uplatněn, avšak není 

dostatečně provedenými důkazy prokázán. Soud v takovém případě může klasicky 

postupovat podle ust. § 229 odst. 1 tr. řádu.61 Dle názoru R. Vichereka62 by však soud 

měl přednostně v takovém případě poškozeného upozornit na tuto situaci, a poučit jej, 

jakým způsobem může potřebné důkazy doplnit a upřesnit tím svůj nárok s tím, že mu 

k tomu poskytne přiměřenou lhůtu. 

V případě, že poškozený uplatňuje svůj nárok vůči více obviněným, je povinen 

uvést, zda od nich tuto náhradu požaduje společně a nerozdílně (solidárně) či podílově 

(poměrně) podle jejich účasti na způsobení škody.63 

                                                
59Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 2 Tz 2/62 (R II/1962), ze dne 23. 08.1962, nebo také 
rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tz 13/1967 (R 7/1968), ze dne 30. 05. 1967 a zejména pak 
stanovisko pléna Nejvyššího soudu ČR č. Pls 3/67 (R III/1967) ze dne 22. 02. 1967, týkající se soudní 
praxe při uplatňování ustanovení trestního řádu o právech a postavení poškozeného v trestním řízení a o 
náhradě škody způsobené trestným činem (adhezní řízení). 
60 Na tomto místě dále připomínám závěr Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tz 16/71 ze dne 06. 07. 1971, 
dle kterého je pro posouzení výše škody způsobené trestným činem a pro rozsah povinnosti k její 
náhradě: „…rozhodující částka potřebná k uvedení věci do původního stavu; ke zhodnocení, o něž byla 
opravou původní hodnota věci zvýšena, se nepřihlíží.“ 
61 LÁTAL, J., Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti Československé republiky, Svazek 54, 1994, s. 85 
62 Viz názor JUDr. Romana Vichereka, zveřejněný v článku „Podmínky přiznání nároku na náhradu 
škody v trestním řízení“; publikovaný dne 29.10.2014 na serveru epravo.cz, a.s., 1999-2016, ISSN 1213-
189X 
63 ŠÁMAL, P. a kol., Trestní řád. 6. vydání. Praha : Nakladatelství C.H.Beck, 2008, s. 316 
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2.2.3 Právní účinky spojené s uplatněním nároku 

Podle ustanovení § 44 odst. 3 tr. řádu nelze návrh na přiznání náhrady škody 

poškozeného podat, pokud o tomto nároku již bylo (byť nepravomocně) rozhodnuto 

v občanskoprávním či jiném řízení64. Účelem tohoto ustanovení je zamezit situacím, 

kdy by o stejném nároku byly vydány dvě vykonatelná rozhodnutí. Samotné uplatnění 

nároku na náhradu škody v občanskoprávním řízení však nebrání uplatnění stejného 

nároku v adhezním řízení v rámci trestního řízení. Neuplatňuje se zde tedy typická 

soukromoprávní zásada překážky litispendence. Pokud však trestní soud zjistí, že o 

předmětném nároku již bylo v soukromoprávním (či jiném) řízení vydáno rozhodnutí, 

jež zakládá povinnost pachatele nahradit způsobenou škodu (bez ohledu na to, zda je již 

pravomocné či nikoliv), rozhodne v souladu s ust. § 206 odst. 3 a 4 tr. řádu, že 

poškozený tento nárok v hlavním líčení uplatňovat nemůže.65 Poškozený by však i 

nadále mohl zůstat v daném trestním řízení v pozici obecného poškozeného ve smyslu § 

43 odst. 1 tr. řádu, tzn. měl by zde setrvat jako strana předmětného trestního řízení. 

S uplatněním nároku na náhradu škody je dále spojeno i stavění běhu promlčecí 

doby příslušného nároku. To vyplývá zejména z ust. § 648 občanského zákoníku, dle 

kterého: „Uplatní-li věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci a pokračuje-

li řádně v zahájeném řízení, promlčecí lhůta neběží.“ 

K tomu však může dojít jen za předpokladu, že se poškozený připojil se svým 

nárokem proti konkrétnímu pachateli. V tomto ohledu připomínám závěry Nejvyššího 

soudu ČR66, dle kterých se: „…o osobě, která odpovídá za vzniklou škodu, se poškozený 

dozví, jakmile obdrží informaci, na jejímž základě si může učinit úsudek o osobě 

konkrétního škůdce, tedy jakmile získá vědomost o skutkových okolnostech, které jsou 

způsobilé takový závěr o možné odpovědnosti určitého subjektu učinit.“ … 

„Pravomocným rozhodnutím v trestním řízení je rozhodnuto o vině obžalovaného, 

                                                
64 „Jiným příslušným řízením“ v ust. § 43 odst. 3 tr. řádu se myslí zejména řízení správní podle zák. č. 
500/2004 Sb., správního řádu. 
65 Viz rozhodnutí Krajského soudu České Budějovice ze dne 25. 06. 2003, sp. zn. 3 To 489/2003 (R 
18/2004); nebo také stanovisko Nejvyššího soudu ČR ze dne 24. 10. 1979, sp. zn. Cpj 35/78 (R 22/1979), 
kterým se vyjadřuje k jednání a rozhodování soudů o žalobách o náhradu škod v občanském soudním 
řízení ve věcech, v nichž byl nárok na náhradu škody uplatněn již v trestním řízení soudním. 
66 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 02. 2013, sp. zn. 25 Cdo 2272/2011 
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avšak neplatí automaticky, že teprve dnem, kdy nabylo tohoto rozhodnutí právní moci, 

se poškozený dozvídá o tom, kdo za škodu odpovídá.“ 

Ke stavění běhu promlčecí doby nároku na náhrady škody tedy v praxi bude 

většinou docházet v momentu, kdy se poškozený (byť případně opětovně) připojí se 

svým nárokem k trestnímu řízení po zahájení trestního stíhání obviněného. V tomto 

ohledu lze totiž teprve učinit závěr, že již v tento okamžik poškozený obdržel informaci, 

na jejímž základě si mohl učinit úsudek, která konkrétní osoba mu odpovídá za vzniklou 

škodu. Jinými slovy, pokud se poškozený připojí se svým nárokem k trestnímu řízení, 

které je však doposud vedeno proti neznámému pachateli (tj. ve fázi prověřování), nemá 

jeho připojení tento hmotněprávní účinek. Pokud pak příslušný policejní orgán zjistí 

osobu pachatele a zahájí proti němu trestní stíhání, v praxi většinou opětovně vyzve 

poškozeného, aby se znovu k tomuto trestnímu řízení připojil se svým nárokem a to již 

právě proti konkrétnímu pachateli. Ke stavění tak dochází až od tohoto okamžiku. 

Je otázkou, jak by se měla posuzovat situace, kdy se poškozený připojí se svým 

nárokem na náhradu škody ve fázi trestního řízení, kdy policejnímu orgánu není dosud 

známá osoba pachatele, avšak s tím, že v tomto „uplatnění nároku“ poškozený škůdce 

přímo identifikuje (např. protože o jeho osobě sám nemá pochybnosti). Pokud totiž pak 

dojde ze strany policejního orgánu skutečně k zahájení trestního stíhání tohoto 

pachatele, mám za to, že k okamžiku stavění běhu promlčecí doby by mělo dojít již od 

prvotního uplatnění nároku a nikoliv až od samého zahájení trestního stíhání. 

Pro případ, že poškozený bude nakonec se svým nárokem z jakéhokoliv důvodu 

odkázán do civilního řízení, počne opět běžet promlčecí lhůta až po uplynutí 

přiměřeného času od doby, kdy došlo k pravomocnému ukončení trestního řízení. Tento 

„přiměřený čas“ by neměl být kratší než 6 měsíců ode dne, kdy lhůta začala znovu běžet 

(viz ust. § 652 občanského zákoníku).67  

2.3 Rozhodování soudu o nároku poškozeného 

V souladu s ust. § 228 odst. 1 tr. řádu má soud rozhodnout v hlavním líčení o 

řádně a včas uplatněném nároku na náhradu škody, a to pokud to výsledky dokazování 

                                                
67 Blíže k tomuto viz ŠVESTKA, J.: DVOŘÁK,J: FIALA, J. a kol.: Občanský zákoník. Komentář. Svazek 
I. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014, str. 1621 
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dovolují a současně v rozsahu, v jakém byl skutkový podklad pro stanovení povinnosti 

k náhradě škody v hlavním líčení zjištěn. 

Soud takto rozhodne pochopitelně jen v těch případech, kdy nepostupuje podle 

ust. § 221 až § 224 tr řádu, tj. jen pokud rozhoduje o věci odsuzujícím či zprošťujícím 

rozsudkem.68  

V případě, že soud rozhoduje o nároku poškozeného, činí tak podle 

hmotněprávních předpisů souvisejících s povahou nároku (tj. jiných než trestněprávních 

– např. dle občanského zákoníku, zákoníku práce apod.), avšak procesním postupem 

podle trestního řádu. Použití jiného procesního předpisu (např. občanského soudního 

řádu), ani jeho jednotlivých ustanovení či jeho analogie není přípustné (v adhezním 

řízení tak není možné uplatňovat typické civilněprávní prostředky jako je námitka 

započtení, vzájemný návrh apod.).69 

Z níže popsaných variant rozhodování o nároku poškozeného, které zákon soudu 

v těchto případech připouští, zjevně vyplývá, že soud nemůže, a to ani z části, návrh 

poškozeného zamítnout.70 Stejně tak z výše uvedeného rozboru vyplývá, že soud o 

uplatněném nároku poškozeného musí vždy nějak rozhodnout. Pokud tedy poškozený 

splní veškeré zákonem stanovené podmínky pro uplatnění jeho nároku v trestním řízení 

a soud i přesto do rozsudku nezahrne příslušný výrok o způsobu vypořádání nároku 

poškozeného (ať už by mu jej přiznával zcela, zčásti, či by jej jako poškozeného 

nepřipustil do hlavního líčení anebo by jej s jeho nárokem odkázal do příslušného 

řízení), jednalo by se o vadu rozsudku, která by poškozeného opravňovala se proti němu 

v souladu s ust. § 246 odst. 1, písm. d), případně odst. 2 tr. řádu (srov. i ust. § 258 odst. 

1, písm. f) tr. řádu) odvolat.71 

2.3.1 Přiznání nároku poškozeného 

Pokud soud rozsudkem odsuzuje obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil 

poškozenému škodu (příp. nemateriální újmu či se bezdůvodně obohatil), a pokud se 

současně poškozený včas a řádně připojil se svým nárokem k trestnímu řízení, jakož i 

                                                
68 Podle ust. § 314d odst. 3, resp. ust. § 314f odst. 1, písm. e) tr. řádu může o náhradě škody také 
rozhodnout samosoudce zjednodušeným rozsudkem či trestním příkazem. 
69 RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2007, str. 475 
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pokud byly důvod a výše nároku poškozeného v hlavním líčení náležitě prokázány, 

soud v souladu s ust. § 228 odst. 1 tr. řádu uloží v tomto odsuzujícím rozsudku 

samostatným výrokem obžalovanému i povinnost k náhradě této škody. 

 Podle ust. § 228 odst. 2 tr. řádu tento výrok musí obligatorně přesně označovat 

osobu poškozeného, jakož i konkrétní výši nároku, který je mu tímto přisuzován. 

V odůvodněných případech je pak možné fakultativně určit, že přiznaná škoda má být 

poškozenému hrazena formou splátek, jejichž výši a podmínky jejich splatnosti soud 

v tomto výroku současně určí. Takový postup bude v praxi využíván zejména na žádost 

obviněného, u něhož bude zjevné, že celou výši přiznaného nároku nebude s ohledem 

na jeho majetkové poměry uhradit. Splátková metoda splnění jeho povinnosti tak může 

být v přímém zájmu jak odsouzeného, tak poškozeného. 

Jak již bylo výše nastíněno, pravomocný odsuzující rozsudek, který obsahuje 

takovýto výrok o povinnosti odsouzeného k náhradě škody, je ze své povahy 

vykonatelným rozhodnutím. Na rozdíl od civilně-právního rozhodnutí soud u tohoto 

výroku nemusí určovat pariční lhůtu (viz ust. § 228 odst. 1 tr. řádu a contrario).72 

Náležitosti a právní účinky výroku o náhradě škody se v těchto případech řídí zásadami 

trestněprávního rozhodování s tím, že rozsudek (a s ním všechny jeho výroky) se tak 

stává vykonatelným, jakmile nabude právní moci. Pokud by se tedy všechny zúčastněné 

strany bezprostředně po vyhlášení rozsudku vzdaly svého práva na odvolání, vznikne 

odsouzenému povinnost k úhradě příslušné náhrady již následující den po tomto 

vyhlášení. Pokud by si pak některý z oprávněných subjektů ponechal lhůtu a závěrem ji 

nevyužil, vznikla by odsouzenému tato povinnost následující den po dni, kdy by 

marným uplynutím této lhůty nastala právní moc příslušného výroku o náhradě škody.73 

                                                                                                                                          
70 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Pls č. 1/ 1962, str. 41; případně viz rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR publ. pod č. R III/1967, str. 48;  
71 Taková vada pak může být rovněž i důvodem pro dovolání podle ust. § 265b odst. 1, písm. g) a písm. 
k) tr. řádu; pro podání stížnosti pro porušení zákona podle ust. § 266 odst. 1, resp. ust. § 271 odst. 2 tr. 
řádu; jakož i případně pro obnovu řízení podle ust. § 278 odst. 1 tr. řádu. 
72 Srov. též SUM, T.: Adhézní řízení a vykonatelnost odsuzujícího rozsudku ukládajícího povinnost 
nahradit vzniklou škodu; epravo.cz, a.s., 1999-2016, ISSN 1213-189X 
73 Shodně např. KUČERA, J. : Adhezní řízení a jeho vztah k civilnímu procesu. Trestněprávní revue, 
2006, č. 9, str. 268 
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V případě, že povinnost k náhradě škody pak nebude ze strany odsouzeného 

dobrovolně splněna, stává se tento rozsudek plnohodnotným exekučním titulem ve 

smyslu občanského soudního řádu, resp. exekučního řádu.74 

Nezbytné je rovněž připomenout, že pravomocný výrok o náhradě škody vytváří 

překážku věci rozhodnuté (res iudicata).75 To však samozřejmě platí jen co do rozsahu 

přiznaného nároku. Pokud by poškozený měl za to, že mu v rámci adhezního řízení 

nebylo trestním soudem přiznáno vše, může se se zbytkem svého nároku obrátit 

k civilnímu soudu. 

2.3.2 Odkázání poškozeného s jeho nárokem do příslušného řízení 

Možnost odkázání poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody na řízení před 

jiným příslušným orgánem76 je upravena v ust. § 229 tr. řádu. Obecně pak dle odborné 

literatury a judikatury77 platí, že soud by neměl tímto způsobem postupovat zbytečně 

často, zvlášť pokud zde budou naplněny podmínky pro postup dle ust. § 228 tr. řádu. 

Soud rovněž nemůže poškozeného podle ust. § 229 odst. 1 tr. řádu obecně 

poškozeného odkazovat do jiného příslušného řízení tam, kde je existence a výše 

způsobené škody zákonným znakem trestného činu, resp. předpokladem k naplnění jeho 

skutkové podstaty. V takovém případě by soud měl vznik škody a její výši v rámci 

trestního řízení důkladně zkoumat s tím, že by měl nade vší pochybnost zjistit alespoň 

takový její rozsah, který trestní zákon předvídá u příslušné skutkové podstaty trestného 

činu.78  Teprve poté může ve zbytku (toliko neprokázaného nároku) poškozeného dle 

ust. § 229 odst. 2 odkázat do příslušného řízení. 

                                                
74 Viz ust. § 40 odst. 1, písm. b) zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu 
75  K tomuto více viz PETŘÍČEK, L., JUDr.: K postavení poškozeného v trestním řízení. Bulletin 
advokacie, 2002, č. 6 
76 Podle Růžičky a kol. tímto „jiným příslušným orgánem“ může vedle civilního soudu být např. i 
služební orgán, který rozhoduje ve věcech vojáků z povolání; ředitel věznice atd. (viz RŮŽIČKA, M, 
Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, 
str. 508). Jiným příslušným orgánem pak dle mého názoru zcela jistě může být i správní soud, či místně a 
věcně příslušný správní orgán, ale za určitých specifických podmínek i např. příslušný rozhodčí orgán. 
77 Viz např. rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 23. 04. 1963, sp. zn. 2 To 15/63 
78 Nejvíce by tato otázka měla dle mého názoru vyvstat v případě trestných činů proti pravidlům 
hospodářské soutěže, kde je právě reálné způsobení konkrétní výše škody elementárním prvkem naplnění 
jednotlivých skutkových podstat. Stejný názor pak plyne např. z názoru Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 
Tdo 893, ze dne 06.11.2013, dle kterého „Soud nemůže odkázat poškozeného na řízení ve věcech 
občanskoprávních nebo na řízení před jiným orgánem (…), jestliže výše této škody, a to i jako součást 
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Obecně tedy platí, že pokud v průběhu trestního řízení vyjde najevo, že pro 

uplatněný nárok poškozeného chybí podklad pro stanovení povinnosti obžalovanému 

k náhradě škody, případně by pro toto rozhodnutí bylo třeba provádět dalšího 

dokazování, které by přesahovalo potřeby trestního stíhání s tím, že by jej podstatně 

protáhlo79, může soud poškozeného odkázat s celým jeho uplatněným nárokem do 

civilního řízení, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem (viz ust. § 229 

odst. 1 tr. řádu). Růžička a kol.80 k tomuto dále dodávají, že „Pro vyslovení povinnosti 

k náhradě rovněž není podklad, pokud se např. nepodařilo prokázat, že škoda 

způsobená poškozenému vzešla ze stíhaného skutku, nebo když soud k námitce 

obžalovaného zjistil, že nárok je promlčen. (...) Důvodem k výroku podle § 229 odst. 1 

tr. řádu může být i skutečnost, že na majetek obžalovaného jako úpadce byl prohlášen 

konkurs.“81 82 

Z výše uvedeného plyne, že pokud jsou splněny veškeré procesněprávní i 

hmotněprávní podmínky k rozhodnutí o nároku poškozeného v rámci adhezního řízení, 

jsou soudy povinny takové rozhodnutí učinit. V praxi je ovšem trend poněkud odlišný 

s tím, že ve většině případů jsou poškození zcela zbytečně odkazováni do příslušných 

řízení s odůvodněním, že prokazování jejich nároku by zbytečně zatížilo celé trestní 

řízení (to platí zejména v případě složitějších materiálních škod, zejména pak ale 

v případech nemateriálních újem).  

Přiléhavý názor byl k této problematice uveden ve výnosu Ministerstva 

spravedlnosti k vydání trestního řádu z roku 1931. Bylo zde konstatováno, že soudy 

mají sklony se vyhýbat rozhodování o soukromoprávních nárocích i v případech, kdy 

                                                                                                                                          
újmy (…), je zákonným znakem trestného činu a soud ji považuje alespoň v minimální výši z hlediska viny 
za dostatečně prokázanou, resp. je povinen ji podle § 2 odst. 5 a § 89 odst. 1 písm. e) tr. ř. prokazovat pro 
potřeby rozhodnutí o vině (…). V takovém případě musí být výše škody spolehlivě zjištěna a důvodem k 
postupu podle § 229 odst. 1 tr. ř. by pak mohly být jen jiné skutečnosti než nemožnost zjištění rozsahu 
způsobené škody (…).“ 
79 Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Pls č. 1/ 1962, se těmito „potřebami trestního stíhání“ 
rozumí „skutkový stav, nutný k spravedlivému rozhodnutí o vině a trestu“. 
80 RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2007, str. 511 
81 Obdobně také viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 06. 08. 2002, sp. zn. 4 Tz 41/2002 
82 Jiná situace je však v případě, kdy se posuzuje, zda má na existenci nároku poškozeného vliv 
skutečnost, že tuto svou pohledávku nepřihlásil do insolvenčního řízení, které probíhá o obviněném. 
Nejvyšší soud ČR se ve svém rozhodnutí sp. zn. 4 Tdo 624/2015 ze dne 15.07.2015 k tomuto vyjádřil tak, 
že „…obviněný jako dlužník nemůže být v insolvenčním řízení ohledně pohledávky poškozeného 
představující nárok na náhradu předmětné škody způsobené úmyslným trestným činem osvobozen.“ 
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výsledky dokazování v trestním řízení zcela postačovaly pro spolehlivé určení a 

vypořádání soukromoprávních nároků poškozených. Pokud soud odkazoval 

soukromého účastníka s jeho nárokem do civilního řízení, zcela neodůvodněně mu 

znemožňoval rychlejší, jednodušší a levnější uspokojení nároku v adhezním řízení a 

docházelo tak ke zbytečnému zatěžování civilních soudů novými spory.83 

I přes bezmála stoletý odstup od zveřejnění tohoto výnosu mám za to, že přesně 

z takovéhoto odborného názoru by se mělo a mohlo vycházet nejenom při každém 

jednotlivém rozhodování o nárocích poškozených, ale zejména i při jakýchkoliv dalších 

legislativních změnách trestních předpisů. 

2.3.3 Odkázání poškozeného pouze se zbytkem jeho nároku 

Soud odkáže poškozeného do civilního či jiného příslušného řízení i v případě, že 

mu jeho nárok v odsuzujícím rozsudku bude přiznán jen částečně s tím, že 

z jakéhokoliv důvodu ve zbytku jeho nárok neuzná (viz ust. § 229 odst. 2 tr. řádu.). 

Uvedený postup bude tedy soudem využit zejména v případech, kdy nárok 

poškozeného bude v rámci proběhnutého dokazování zjištěn a potvrzen nade vší 

pochybnost jen do určitého rozsahu. Typicky by tak mohlo jít například o peněžitou 

pohledávku poškozeného, jejíž jistina bude v průběhu trestního řízení beze sporu 

zjištěna a prokázána, ale otázkou výše jejího příslušenství by se trestní soud již nechtěl 

dále zabývat. Vzhledem k tomu, že zjišťování zbývající části jeho nároku 

(odpovídajícím příslušenství této jistiny) by pak mohlo přesahovat potřeby trestního 

stíhání ve smyslu ust. § 229 odst. 1 tr. řádu, bude poškozený s tímto zbytkem odkázán 

do příslušného řízení. 

Konkrétně k tomuto příkladu považuji za podstatné připomenout názor L. 

Petříčka84, dle kterého: „Rozhodnutí o úrocích z prodlení, stejně jako o nákladech 

(adhezního) řízení je však otázkou právní, nikoliv skutkovou, tudíž zpravidla nevyžaduje 

provádět dokazování, které by soudu umožnilo odkázat poškozeného s celým jeho 

nárokem na řízení občanskoprávní ve smyslu § 229 tr.ř. Přitom úroky z prodlení, stejně 

                                                
83  Viz KALLAB,J., HERRNRITT,V.: Trestní řád československý a předpisy jej doplňující platné 
v Čechách a zemi Moravskoslezské. 2. vyd. Praha: ČS Kompas, str. 415 
84 Viz PETŘÍČEK, L., JUDr.: K postavení poškozeného v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2002, č. 6, 
str. 64 
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jako náklady adhezního řízení mohou dosahovat značné výše, často i převyšující 

samotnou výši nároku na náhradu škody.“ 

2.3.4 Odkázání poškozeného zprošťujícím rozsudkem 

Třetí možností pro odkázání poškozeného do příslušného řízení je situace, kdy 

soud v celém rozsahu zprostí obžalovaného obžaloby (resp. jej zprostí v celém rozsahu 

toho skutku, kterým měla být uplatněná škoda způsobena) (viz ust. § 229 odst. 3 tr. 

řádu). 

Vzhledem k tomu, že nárok poškozeného mu lze, byť jen částečně, přiznat jen 

v odsuzujícím rozsudku, a současně jeho nárok nelze trestním rozsudkem zamítnout, 

musí vést zproštění obviněného jeho obžaloby (případně co do té části, z níž by měla 

plynout škoda poškozeného) logicky k tomu, že bude poškozený v takovém případě 

vždy odkázán s celým jeho nárokem do příslušného řízení.85 

V této souvislosti je nutné také připomenout rozhodnutí Krajského soudu v Praze, 

dle kterého „Výrok podle § 229 odst. 3 tr. řádu poškozený nemůže účinně napadnout 

odvoláním, neboť by se takovým odvoláním de facto domáhal změny výroku o vině a 

trestu, neboť pouze odsuzujícím rozsudkem lze přiznat nárok na náhradu škody s tím, že 

poškozený obecně není oprávněn se odvolávat do výroků o vině či trestu.“ 86 

Pro inspiraci českého zákonodárce považuji dále za zajímavé připomenout úpravu 

francouzského trestního řízení, které trestním soudům umožňuje přiznat náhradu škody 

a přiměřené zadostiučinění i v takovém případě, kdy soud zprošťuje obviněného 

obžaloby z nedbalostního trestného činu, kterým byla zjevně způsobena škoda a 

současně to navrhne prokurátor či vyšetřující soudce.87 

                                                
85  Na tomto místě je vhodné připomenout, že civilní soudy jsou podle ust. § 135 o.s.ř vázány 
rozhodnutími příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal. Předmětem 
soudního sporu o „dožalovávaném“ nároku poškozeného, by tak měla být výhradně jen otázka vzniku a 
výše škody. 
86 Viz rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 15. 03. 1967, sp. zn. 2 To 22/67; shodně pak také viz 
usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 13.12.1995, sp. zn. 5 To 96/93 
87 Viz ust. čl. 470-1 Códe de procedurale pénale, které v orig. znění uvádí: „Le tribunal saisi, à l'initiative 
du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une 
infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du 
code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son 
assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, 
réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.“ 
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2.3.5 Rozhodnutí o nepřipuštění poškozeného k hlavnímu líčení  

Pokud podle ust. § 206 odst. 3 tr. řádu uplatňuje práva poškozeného osoba, jíž 

toto právo zřejmě nepřísluší, může soud usnesením rozhodnout, že onu osobu jako 

poškozeného k hlavnímu líčení nepřipustí. Otázka, kdy určité osobě postavení 

poškozeného „zřejmě nepřísluší“ bude vždy posuzovat soud na základě vlastního 

kvalifikovaného uvážení.88 

V souladu s ust. § 206 odst. 4 tr. řádu se pak uvedený procesní postup může 

vztahovat jen na poškozeného s nárokem na náhradu škody (dle ust. § 43 odst. 3 tr. 

řádu). Jinými slovy, podle odst. 3 daného ustanovení soud může rozhodnout, že subjekt, 

který se domáhá byť jen obecného postavení poškozeného (tj. bez nároku na náhradu 

škody), se k hlavnímu líčení nepřipustí, neboť soud má za to, že k tomu dle daných 

konkrétních okolností není důvod. Podle čtvrtého odstavce daného ustanovení  pak soud 

může rozhodnout pouze o tom, že daný poškozený nemá nárok na náhradu škody, 

anebo že má, ale nemůže jej v daném trestním řízení nadále uplatňovat. Zásadním 

rozdílem mezi těmito dvěma variantami je ten, že v druhém nastíněném případě daný 

subjekt i nadále zůstává součástí trestního řízení (resp. může být připuštěn k hlavnímu 

líčení), ale pouze jen jako obecný poškozený podle ust. § 43 odst. 1 tr. řádu, tj. bez práv 

a povinností souvisejících s jeho nárokem na náhradu škody.89 

Soud v tomto případě rozhoduje formou usnesení s tím, že trestní řád v daném 

ustanovení nezakotvuje žádné procesní straně oprávnění si proti němu podat stížnost 

(srov. ust. § 141 odst. 2 tr. řádu).   

Nemožnost proti takovému zásadnímu rozhodnutí podat si opravný prostředek 

osobně považuji za další legislativní nedůslednost, neboť tím opět jsou zcela zásadně a 

nedůvodně omezována procesní práva poškozených. Jak již bylo totiž výše nastíněno, 

onu „zřejmou nepříslušnost“ posuzuje soud výhradně na základě vlastní úvahy a to 

vzhledem ke konkrétním právním a skutkovým okolnostem daného případu. Za 

takových podmínek pochopitelně může soud dojít i k závěru nesprávnému či mylnému 

ohledně postavení poškozeného v daném trestním řízení. Účinky takového rozhodnutí 

                                                
88 Sporná může být např. otázka, kterým všem obětem bylo určitým trestným činem ublíženo na zdraví, či 
zda není nárok určitého poškozeného již promlčen atd.  
89 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Pls č. 1/ 1962 ze dne 4. 6. 1962 
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však současně mohou být pro poškozeného zcela zásadní (buďto mu tím bude 

znemožněno se domáhat svého nároku v tomto trestním řízení, anebo mu tím bude 

definitivně znemožněno se ho nadále jakkoliv účastnit). Skutečnost, že proti takovému 

rozhodnutí soudu nemůže poškozený podat opravný prostředek a nechat tento krok 

náležitě přezkoumat nadřízeným soudem, tak dle mého názoru nemá v trestním řádu 

žádného opodstatnění a opět svědčí o zjevném negativním trendu českého 

trestněprávního prostředí, které v rámci svých priorit posouvá svou restorativní funkci 

do pozadí (oproti právům obhajoby a obžaloby).90  

Určité možné řešení výše nastíněného problému navrhuje např. M. Kučera91, když 

k tomuto uvádí: „V praxi by tedy o tom, zda konkrétní osobě bude přiznáno postavení 

poškozeného (...), mohl rozhodovat přímo policejní orgán (...). Proti usnesení 

policejního orgánu je přitom v souladu s trestním řádem vždy přípustná stížnost.“ M. 

Kučera pak dále dodává, že tato stížnost by měla být devolutivní účinek, neboť 

v opačném případě by vznikalo nedůvodné riziko promlčení nároku poškozeného.92  

S takovým názorem se zcela ztotožňuji, avšak současně k němu připomínám 

závěr Nejvyššího soudu ČR, dle kterého: „Uplatnil-li poškozený škodu v trestním řízení 

a nebylo mu podle trestního řádu oznámení usnesení o tom, že podle povahy 

projednávané věci bylo rozhodnuto o nepřipuštění účasti poškozených v řízení, nedošlo 

k promlčení tohoto nároku poškozeného, a to bez ohledu na skončení trestního řízení.“93 

2.4 Přechod práv poškozeného na jeho nástupce 

Veškerá práva, která tento zákon přiznává poškozenému, mohou přejít i na jeho 

právního nástupce. K přechodu těchto práv dojde např. v souvislosti s úmrtím 

původního poškozeného – fyzické osoby, anebo v souvislosti se zánikem či přechodem 
                                                
90 Okrajově k tomu navíc připomínám, že dané usnesení není v souladu s ust. § 55 odst. 1, písm. d), resp. 
§ 136 odst. 2 tr. řádu třeba vyhotovovat písemně a pouze se uvede do protokolu o hlavním líčení, pokud 
je zde přítomen poškozený (pouze pokud by přítomen nebyl, tak se usnesení vyhotoví a doručí 
poškozenému). To jen dle mého názoru zhoršuje předmětnou otázku, neboť nejenomže poškozený se 
proti takovému postupu nemá jak procesně-právně bránit, ale navíc mu ve většině případů takový krok 
ani nemusí být náležitě písemně odůvodněn, když předsedovi senátu jen postačí, že bude takový krok 
zaprotokolován, případně jen stručně ústně odůvodněn. 
91 KUČERA, M: Přiznání a odebrání postavení poškozeného v trestním řízení. Článek na www.epravo.cz 
ze dne 22.2.2016, epravo.cz, a.s. 1999-2016, ISSN 1213-189X  
92 Shodný názor viz VISINGER., R.: Náhrada nemajetkové újmy v adhezním řízení, Trestněprávní revue 
č. 3/2011, str. 75 
93 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 25. 04. 2006, sp. zn. 32 Odo 365/2005 
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práv poškozené – právnické osoby. Ke změně subjektu může dále dojít i ze zákonných 

důvodů (ex lege) a to např. v souvislosti s pojištěním a vstupem pojišťovny do práv 

poškozeného94, ale i na základě zvláštního ustanovení zákona o obětech trestných činů, 

dle kterého za specifických podmínek může nárok na náhradu škody přejít na stát (viz 

ust. § 33 ZOTČ).   

Růžička a spol.95 k této problematice dále uvádí, že „Zmiňovaná úprava, která 

tvoří obsah ustanovení § 45 odst. 3 TrŘ, rozšiřuje okruh subjektů adhezního řízení, ne 

vždy to však musí znamenat i rozšíření okruhu osob, jež splňují znaky obecné definice 

poškozeného podle § 43 odst. 1 TrŘ.“ 

 Citovaným názorem je myšleno, že právní nástupce sice může pokračovat 

v uplatňování práv původního poškozeného, ale neznamená to, že se sám stává 

poškozeným v důsledku projednávaného trestného činu. Současně však tento právní 

nástupce může i tak být sám poškozeným ve smyslu ust. § 43 odst. 1 tr. řádu (např. 

pozůstalý po poškozeném). V takovém případě dochází ke zvláštní situaci, v níž dojde 

ke kumulaci funkcí tohoto subjektu, neboť ten na jednu stranu uplatňuje svá vlastní 

procesní práva dle ust. § 43 odst. 3 tr. řádu (např. náklady na léčení, náklady pohřbu, 

nemajetkovou újmu96) a na druhou stranu současně může uplatňovat původní práva 

zemřelého podle ust. § 45 odst. 3 tr. řádu (např. s jeho původním nárokem na náhradu 

materiální škody).97 

 Ze znění ust. § 45 odst. 3 tr. řádu dále jasně plyne, že právní nástupce může 

vstoupit do postavení poškozeného pouze v těch případech, kdy šlo o poškozeného ve 

smyslu ust. § 43 odst. 3 tr. řádu. Pokud jej původní poškozený ještě neuplatnil, může tak 

tedy za něj podle relevantních ustanovení trestního řádu učinit. Pokud tak původní 

                                                
94 Viz RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha 
: C. H. Beck, 2007, str. 297) + srov. LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o 
náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti Československé republiky, 
sv. 54, 1994, s. 71-75 
95 RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. 
H. Beck, 2007, str. 296 
96 Na právního nástupce pochopitelně nemůžou přejít nároky poškozeného, které se svou povahou vážou 
na jeho osobu (např. právo na odškodnění bolesti, či ztížení společenského uplatnění). Z obdobných 
důvodů je tento přechod vyloučen v rámci odklonu dle ust. § 309 a násl. tr. řádu (blíže viz dále v této 
kapitole). 
97  Podobně k uvedené problematice viz např. LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v trestním řízení a 
rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti 
Československé republiky, sv. 54, 1994, s. 20 
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poškozený již učinil, nemusí to nástupce činit znovu, nicméně by měl soudu či jinému 

příslušnému orgánu činnému v trestním řízení dát výslovně najevo, že má v úmyslu 

pokračovat s již uplatněným nárokem. Mám však za to, že i kdyby tak do počátku 

dokazování v rámci hlavního líčení neučinil, neměl by soud předpokládat, že se těchto 

práv vzdal a měl by jej z opatrnosti k tomuto hlavnímu líčení předvolat a zde se ho 

v souladu s ust. § 206 odst. 2 tr. řádu náležitě zeptat, zda vůči obviněnému uplatňuje 

nějaký nárok na náhradu škody.98 

Uvedená úprava přechodu práv poškozeného se v souladu s ust. § 310a tr. řádu 

neuplatní pro zvláštní postup ve formě odklonu podle ust. § 309 a § 310 tr. řádu. I když 

jde fakticky o zúžení pojmu poškozeného, vyplývá to dle mého názoru z logické 

skutečnosti, že institut narovnání je zvláštním trestním postupem (jedním z odklonů), 

kdy by mělo dojít k urovnání trestněprávního konfliktu mezi konkrétní osobou 

obviněného a konkrétní osobou poškozeného. Jde tedy svým způsobem o osobnostní 

právo poškozeného, které v drtivé většině případů nemůže ze své povahy přejít na jeho 

nástupce. 

Závěrem lze i poznamenat, že v rámci právního nástupnictví u poškozeného-

fyzické osoby by mělo být za účelem řádného uplatnění příslušného nároku postaveno 

na jisto, kdo je skutečně tímto nástupcem. Vzhledem k tomu, že takové právo přechází 

na zákonné či závětní dědice tohoto poškozeného, je zřejmé že v rámci trestního řízení 

může nastat komplikovaná situace, kdy by trestní soud měl složitě zjišťovat a provádět 

dokazování za účelem objasnění, kdo je dědicem poškozeného a zda na něho skutečně 

tento nárok přešel. V takových případech dle mého názoru bude spíše docházet k tomu, 

že soud od takového postupu upustí a raději právního nástupce k trestnímu řízení 

nepřipustí.99 

                                                
98 Uvedený názor lze podpořit i zněním ust. § 43 odst. 5 tr. řádu, dle kterého má poškozený právo učinit 
výslovné prohlášení o tom, že se vzdává svých práv. Těchto práv se tedy nelze vzdát konkludentně a soud 
by měl učinit náležitá opatření ke zjištění, zda se v daném trestním řízení skutečně nachází poškozený či 
nikoliv. 
99 Blíže k této problematice viz RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České 
republice 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 298-299 
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3. Vybraná procesní práva poškozených 

Poškozený je v souladu s ust. § 12 odst. 6 tr. řádu stranou trestního řízení, 

z čehož mu plyne poměrně široká škála procesních práv a povinností, které v podstatě 

korespondují s některými procesními právy obviněného či státního zástupce. V souladu 

s ust. § 43 tr. řádu se pak okruh jeho procesních práv odvíjí i od skutečnosti, zda je daný 

poškozený současně subjektem adhezního řízení či nikoliv. Vedle toho pak poškozený 

v trestním procesu často vystupuje v pozici svědka, resp. jako nositel přímých či 

nepřímých důkazů, což jeho katalog práv může opět rozšířit.100 A v neposlední řadě 

může poškozený dále v souladu s podmínkami zákona o obětech trestných činů splňovat 

charakter oběti či dokonce zvlášť zranitelné oběti. 

Je tedy zjevné, že výčet a rozbor veškerých práv a povinností svým rozsahem 

přesahuje limity této práce. 101  Níže se tedy budu blíže zabývat jen vybranými 

procesními právy poškozených, a to i vzhledem k jejich leckdy problematické aplikaci 

v praxi. 

3.1 Právo být zastoupen zmocněncem 

Poškozený-fyzická osoba může být v trestním řízení zastoupen buďto svým 

zákonným zástupcem (srov. ust. § 45 odst. 1 tr. řádu), svým opatrovníkem (srov. ust. § 

45 odst. 2 tr. řádu) anebo svým zmocněncem (srov. ust. § 50 a násl. tr. řádu). 

V následující kapitole bych se rád blíže věnoval úpravě postavení a práv zmocněnce 

poškozeného, jakožto jeho právního zástupce v trestním řízení. 

Zmocněncem poškozeného bude v drtivé většině případů advokát, tj. osoba 

s neomezenou svéprávností, která je oprávněna na základě smlouvy o zastoupení a plné 

moci poškozeného zastupovat v daném trestním řízení. Trestní řád nicméně nikde ve 

svých relevantních ustanoveních nestanovuje povinnost, aby jím advokát skutečně 

musel být102. Trestní řád ani nespecifikuje, že by zmocněncem musela být osoba 

                                                
100 Tento okruh se navíc může lišit i z hlediska zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 
101 K detailnější klasifikaci těchto práv, včetně jejich určité kategorizace zejména srov. RŮŽIČKA, M, 
Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, 
str. 244 až 250 
102 Srov. např. znění ust. §35 odst. 1, věta první tr. řádu: „Obhájcem v trestním řízení může být jen 
advokát“. 
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s náležitým právnickým vzděláním, i když se to de facto předpokládá. Ze současného 

znění tak lze dovozovat, že zmocněnci poškozeného zcela určitě mohou být i podnikoví 

právníci, ale i např. i rodinný příslušník či jiná osoba blízká poškozeného apod.103 

Účinností zákona o obětech trestných činů došlo mimo jiné i k novelizaci ust. § 

50 odst. 1 tr. řádu, dle kterého může v současnosti být zmocněncem i právnická 

osoba104 a dále též i tzv. důvěrník. Důvěrníkem by podle ust. § 21 odst. 2 zákona o 

obětech trestných činů měla být fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, kterou si 

oběť zvolí. Důvěrník poskytuje oběti potřebnou, zejména psychickou, pomoc. Důvěrník 

může být zároveň zmocněncem oběti. Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v 

trestním řízení postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka (více 

viz kapitola č. 4.7.3) 

V souladu s ust. § 51 tr. řádu je zmocněnec poškozeného za něj oprávněn činit 

návrhy, podávat žádosti a opravné prostředky, jakož se i za ně zúčastnit všech úkonů, 

kterých se může zúčastnit osoba poškozeného. Přijetím zákona o obětech trestných 

činů105 byla v trestním řádu práva zmocněnce rozšířena, a to zejména o ust. § 51 odst. 2, 

věta první tr. řádu, které nyní stanovuje, že: „Zmocněnec poškozeného a zúčastněné 

osoby je již zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, 

jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které zastupuje, a 

jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem, ledaže by přítomností 

zmocněnce mohl být zmařen účel trestního řízení nebo nelze provedení úkonu odložit a 

vyrozumění o něm zajistit.“ 

 Pokud podle následujícího odstavce téhož ustanovení zmocněnec poškozeného 

policejnímu orgánu oznámí, že se chce zúčastnit vyšetřovacích úkonů podle 

předchozího odstavce, tak: „...je policejní orgán povinen včas zmocněnci sdělit, o jaký 

druh úkonu se jedná, dobu a místo jeho konání, ledaže nelze provedení úkonu odložit a 

                                                
103 Shodně viz např. LÁTAL, Jaroslav. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v 
adhezním řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti Československé republiky, sv. 54, 1994, s. 
18; nebo také viz např. KOUBEK, Martin, JUDr.. Procesní postavení zmocněnce v trestním řízení. 
Zpravodaj BKB č. 3/1997, str. 16-18 
104 Podle komentáře k trestnímu řádu bude nutné vždy odlišovat zmocněnce poškozené právnické osoby 
od jejího smluvního či zákonného zástupce podle obecných pravidel občanského zákoníku (viz ŠÁMAL, 
P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, str. 580) 
105 Zák. č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů o a změně některých zákonů, v tomto rozsahu účinný ke 
dni 25. 02. 2013 
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vyrozumění zmocněnce nelze zajistit. Spočívá-li úkon ve výslechu osoby, policejní orgán 

sdělí i údaje, podle nichž lze takovou osobu ztotožnit.“ 

 Výše citovaná ustanovení svým zněním a obsahem zjevně vycházejí z obdobné 

úpravy procesních práv obhájce zakotvených v ust. § 165 tr. řádu. Takové přiblížení 

procesního postavení zmocněnce vůči postavení obhájce v trestním řízení lze dle mého 

názoru jen kvitovat, neboť není důvodu, aby o vyšetřovacích úkonech měl být 

informován výhradně obhájce a nikoliv zmocněnec, který z hlediska zájmů svého 

klienta může mít zcela stejný zájem být přítomen jako obhájce.106 

 Obecně má zmocněnec poškozeného stejná procesní práva jako samotný 

poškozený (tj. dle ust. § 43 odst. 1 či odst. 3; ust. § 215 odst. 1, 3 a § 216 odst. 2 tr. řádu 

apod.). Rovněž disponuje stejnými opravnými prostředky jako poškozený (viz např. § 

159a odst. 7; anebo ust. § 246 odst. 1, písm. d) tr. řádu apod.). Je však současně nutné 

zdůraznit, že má-li poškozený svého zmocněnce, přísluší tato procesní práva výhradně 

zmocněnci a nikoliv již samotnému poškozenému. To však neplatí v případech, kde je 

nutná osobní přítomnost poškozeného (např. jako svědka), anebo v případech, kdy je 

z povahy věci zřejmé, že o určitém úkonu musí být vyrozuměn přímo poškozený (např. 

je mu přímo doručováno předvolání k hlavnímu líčení apod.).107 

 Obdobně jako obhájce, ani zmocněnec poškozeného nemůže být v souladu s ust. 

§ 50 odst. 2 tr. řádu současně v postavení znalce či tlumočníka.108 Na rozdíl od obhájce 

však je však sloučení postavení zmocněnce a svědka možné s tím, že je pak pouze na 

vůli poškozeného, zda bude nadále využívat služby tohoto zmocněnce v následném 

trestním řízení.109 

 Novelou č. 265/2001 Sb. byla dále do trestního řádu zakotvena možnost  (viz ust 

§ 51a tr. řádu) poškozeného žádat bezplatné zastoupení či zastoupení za sníženou 

odměnu, a to v případech, kdy to odůvodňují jeho majetkové poměry a současně jde o 

poškozeného, který uplatnil svůj nárok na náhradu škody (viz ust. § 51a odst. 1, věta 

                                                
106 Problematickou otázkou však může být určení, které vyšetřovací úkony policejního orgánu jsou těmi 
ve smyslu ust § 51 odst. 2 věta první tr. řádu. V praxi může nastat nežádoucí situace, kdy policejní orgán 
bude moci do určité míry této poměrně vágní formulace zneužívat a zmocněnce poškozeného na určité 
úkony nezvat (např. pokud si vyhodnotí, že výslech určitého svědka není úkonem „jímž se mají objasnit 
skutečnosti důležité pro uplatnění práv poškozeného“). 
107 Viz ust. § 45a tr. řádu. 
108 Srov. ust. § 35 odst. 3 tr. řádu. 
109 Viz usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 5 Tdo 332/2014 ze dne 21. 05. 2014.  
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druhá tr. řádu). Novelizací spojenou s přijetím zákona o obětech trestných činů bylo 

navíc toto ustanovení rozšířeno s tím, že toto právo má v současné době v souladu s ust. 

§ 51a odst. 1, věta první tr. řádu i ten poškozený, který je zvlášť zranitelnou obětí podle 

zákona o obětech trestných činů, a současně mu buďto byla způsobena úmyslným 

trestným činem těžká újma na zdraví, anebo je pozůstalým po oběti, které byla trestným 

činem způsobena smrt. 

Jde opět o posílení práv poškozených, kteří mají a chtějí uplatnit svůj nárok na 

náhradu škody, jakož i těch, kteří chtějí uplatňovat svá veškerá s tím spojená procesní 

práva, avšak současně k tomuto nemají dostatečnou znalost relevantní právní úpravy a 

bez náležité právní pomoci by tak hrozila újma na jejich právech. Mám za to, že 

zmíněné novelizace trestního řádu opět správným způsobem přiblížili postavení 

poškozeného (resp. jeho zmocněnce) k postavení obviněného (srov. ust. § 36 a násl.; 

anebo ust. § 151a tr. řádu).110 

Závěrem je třeba rovněž připomenout, že poškozený má v souladu s ust. § 154 a 

násl. tr. řádu právo žádat, aby mu byly nahrazeny náklady potřebné k účelnému 

uplatnění nároku na náhradu škody nebo jiné náklady související s jeho účastí na 

hlavním líčení (k tomuto pak blíže viz kapitola č. 3.4.). 

3.2 Právo na šetrné zacházení a ochranu soukromí 

V souladu s ust. § 52 tr. řádu mají orgány činné v trestním řízení povinnost při 

provádění úkonů trestního řízení jednat s osobami na úkonu zúčastněnými tak, jak to 

vyžaduje význam a výchovný účel trestního řízení s tím, že je vždy nutno šetřit jejich 

osobnosti a jejich ústavou zaručených práv. 

Význam uvedeného ustanovení pak doznal poměrně značného rozšíření 

novelizací trestního řádu v souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných činů, kdy 

některé dosavadní ustanovení zákona byly upraveny či doplněny v souladu s těmito 

zásadami. To se přímo projevuje jednak v zcela novém ust. § 2 odst. 15 tr. řádu, která 

již výslovně do tohoto zákona zakotvuje obecnou zásadu zdrženlivosti a přiměřenosti 
                                                
110 Srov. také viz FRANKOVÁ, Zuzana, Mgr.: Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení. Časopis 
Policista, vydávaný Ministerstvem vnitra ČR, č. 1/2001, str. 13; případně též viz ŽĎÁRSKÝ, Zbyněk, 
JUDr.: K oprávnění zmocněnce zúčastněné osoby a poškozeného v přípravném řízení. Právní rozhledy č. 
10/1999, str. 540-542 
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vůči poškozeným a obětem trestných činů; a dále také v doplněném ustanovení § 46 tr. 

řádu. 

Dále se pak konkrétně jedná např. o ust. § 101 odst. 2, posl. věta, tr. řádu, dle 

které „Při výslechu je nutno šetřit jeho osobnost, zejména pokud jde o jeho osobní 

údaje a intimní oblast.“. Podle odst. 3 téhož ustanovení pak „Otázky směřující do 

intimní oblasti vyslýchaného svědka…lze klást jen, pokud je to nezbytné pro objasnění 

skutečností důležitých pro trestní, zvlášť šetrně a po obsahové stránce vyčerpávajícím 

způsobem, aby nebylo nutné výslech opakovat;“. 

Poškozený má rovněž podle ust. § 43 odst. 4 tr. řádu právo v kterémkoliv stádiu 

řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní 

život, a to i v případě, že prohlášení učinil písemně (obdobně viz ust. § 212a tr. řádu). 

Ve stejném duchu byla rozšířena i úprava trestního řádu vztahující se k ochraně 

soukromí či přímo identity poškozených-obětí trestných činů. Prakticky se jedná 

zejména o novou úpravu protokolace zakotvenou v ust. § 55 odst. 1, písm. c) tr. řádu, 

dle kterého má poškozený možnost požádat příslušný orgán činný v trestním řízení, aby 

do protokolů neuváděl osobní a kontaktní údaje o těchto osobách tak, aby se s nimi 

mohli seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení či úředníci probační a mediační 

služby. Toto opatření by pak příslušný policejní orgán měl respektovat i po celou dobu 

trvání trestního řízení, zejména pak při seznamování obviněného s předmětným spisem 

(viz ust. § 65 odst. 6 tr. řádu). 

Uvedená úprava je dále v ust. § 103a tr. řádu doplněna i právem svědků (tedy 

nikoliv jen poškozených či obětí trestných činů) žádat informace o nebezpečném 

obviněném a odsouzeném. 

Na důležitost a jistou přehlíživost ze strany příslušných orgánů této zásady již 

v minulosti opakovaně upozorňovala odborná literatura.111 Je tedy nesporné, že výše 

nastíněné prohloubení úpravy o povinnosti zdrženlivého a opatrného přístupu orgánů 

činných v trestním řízení vůči poškozeným lze v současné době jen kladně kvitovat. 

Nicméně zůstává otázkou, do jaké míry jsou tyto poměrně obecná ustanovení zákona ze 

                                                
111 Viz např. JELÍNEK, J.: Poškozený v českém trestním řízení. Praha : Karolinum, nakladatelství 
Univerzity Karlovy, 1998, str. 42; nebo viz PETŘÍČEK, L.: K postavení poškozeného v trestním řízení. 
Bulletin advokacie, 2002, č. 6, str. 64; a zejména pak RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a 
adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 366 až 339 
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strany příslušných orgánů prakticky dodržována. Do určité míry totiž jejich hlavní účel 

(tj. v co nejmenší možné míře sekundárně prohlubovat újmu poškozených) naráží na 

esenciální účel samotného trestního řízení (tj. zjištění skutečností svědčících o spáchání 

trestného činu, identifikace jeho pachatele a prokázání jeho viny). 

Značně kriticky se k výše nastíněným změnám vyjádřil např. i J. Jelínek112, když 

uvedl, že: „Ačkoliv jde o novou základní zásadu trestního řízení, důvodová zpráva 

k vládnímu návrhu novely trestního řádu tento novelizační bod vůbec neodůvodňuje, což 

je jen dokladem, na jaké problematické odborné úrovni se česká trestní legislativa 

nachází.“ 

V kontextu výše citovaného názoru pak musím připomenout, že česká trestní 

legislativa již podobná ustanovení znala i před touto novelizací a to v ust. § 3 odst. 7 

zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, které zní: „Řízení podle 

tohoto zákona musí směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody způsobené 

protiprávním činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění.“ Citovaná 

zásada se pak dále promítá zejména do ust. § 45 zákona č. 218/2003 Sb.  

J. Jelínek pak k této dualitě obdobných ustanovení opět kriticky připomíná, že 

„…zákonodárce si nepovšiml, že obsahově podobně, i když užší ustanovení obsahuje již 

dlouho zákon o soudnictví ve věcech mládeže ve svém ustanovení § 3 odst. 7 jako 

základní zásadu řízení ve věcech mladistvých (…) a že se zákonodárci nepodařilo 

sjednotit obě zásady v jednom znění.“113 

Vedle výše uvedeného pak považuji za nezbytné připomenout, že ze stran 

odborné veřejnosti stále nebyly zákonodárcem vyslyšeny některé další návrhy na 

zlepšení, resp. prohloubení, ochrany poškozených z negativních důsledků probíhajícího 

trestního řízení.114 

                                                
112 Viz JELÍNEK,J.: Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu provedené 
zákonem o obětech trestných činů. Kriminalistika č. 3/2013, Ministerstvo vnitra ČR, str. 163 
113 Tamtéž. 
114 Např. využívání videokonferenčních zařízení k výslechům obviněných, případně výslech poškozeného 
v hlavním líčení bez přítomnosti obviněného a v neposlední řadě pak zajištění oddělených čekáren pro 
svědky u soudů; k tomuto blíže zejména viz JELÍNEK, J., GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť trestného činu 
z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha, Leges, 2012, resp. článek JUDr. Tomáše Durdíka: 
Využití institutů posilujících ochranu poškozených při jednání u soudu; str. 50-59  
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3.3 Právo na zajištění nároku poškozeného 

Další zásadní „ochranný“ institut pro poškozeného zakotvuje ust. § 47 a násl. tr. 

řádu, dle kterého lze nárok poškozeného zajistit na majetku obviněného, a to až do výše 

pravděpodobné výše škody či nemajetkové újmy, pokud je zde důvodná obava, že 

uspokojení samotného nároku by mohlo být zmařeno či ztíženo (viz ust. § 47 tr. 

řádu).115 

V tomto ohledu je nezbytné rozlišovat zmíněný institut od ostatních zajišťujících 

institutů, které trestní řád předvídá.116 Základním účelem tohoto postupu, resp. hlavním 

důvodem pro jeho nařízení je totiž zajištění takových podmínek, za kterých bude 

pojištěno, že nárok poškozeného bude moci být v budoucnu řádně uspokojen. Z jeho 

povahy pak vyplývá, že se toto oprávnění bude vztahovat výlučně k poškozenému 

s nárokem na náhradu škody dle ust. § 43 odst. 3 tr. řádu. 

Samotné zajištění majetku spočívá v omezení vlastnického práva obviněného 

k jeho movitému či nemovitému majetku, z něhož by mohl být nárok poškozeného 

případně uspokojován. Obviněnému tak sice zůstává plné vlastnické právo 

k předmětnému majetku, avšak podle ust. § 47 odst. 6  tr. řádu je mu odepřena možnost 

s ním jakkoliv disponovat, resp. veškeré případné dispoziční úkony musejí být nejdříve 

schváleny soudem či státním zástupcem. Pokud by takový souhlas chyběl, dovolá se 

poškozený neúčinnosti takového jednání (viz ust. § 47 odst. 7 tr. řádu). 

Uvedené vyplývá i z ust. § 47 odst. 4 tr. řádu, dle kterého součástí usnesení o 

takovémto zajištění majetku bude i zákaz, aby obviněný s příslušným majetkem 

jakkoliv nakládal s tím, že mu zejména bude zakázáno, aby předmětný majetek převedl 

na někoho jiného nebo ho zatížil. Současně mu bude uložena povinnost, aby příslušným 

orgánům sdělil, zda a kdo má k předmětnému majetku předkupní či jiná obdobná práva. 

O tomto zajištění podle ust. § 47 odst. 2 tr. řádu rozhoduje příslušný soud a to 

vždy jen na návrh státního zástupce či poškozeného. V takovém návrhu pak zjevně bude 

nezbytné náležitě popsat a doložit obavu, že uspokojení nároku může být zmařeno či 

ztíženo. Taková obava bude vždy odůvodněná, pokud poškozený doloží, že obviněný 

                                                
115 Tento institut byl do stávajícího trestního řádu zakomponován již v jeho původním znění z roku 1961. 
116 Tj. zejména viz ust. § 347 tr. řádu anebo viz ust. 78 a násl. tr. řádu. 
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již v průběhu dosavadního trestního řízení se svým majetkem disponoval zjevně 

účelově tak, aby tím znemožnil či ztížil uspokojení nároku poškozeného.117 

Z usnesení o zajištění majetku musí zřetelně vyplývat, který konkrétní majetek je 

zajišťován, a to zejména z toho důvodu, aby rozsah zajištění odpovídal alespoň 

pravděpodobné výši způsobené škody. Komentář k trestnímu řádu118 k tomuto uvádí, že 

„Stanovení pravděpodobné výše způsobené škody nečiní v praxi žádné potíže, neboť se 

vychází v přípravném řízení zejména z usnesení o zahájení trestního stíhání a v řízení 

před soudem z obžaloby či z rozsudku soudu I. stupně zpravidla ve spojení s uplatněným 

nárokem na náhradu škody ze strany poškozeného.“  

V tomto ohledu si opět troufám s citovaným závěrem polemizovat, neboť mám za 

to, že v praxi zdaleka ne tak frekventovaně dochází k situaci, kdy již ve fázi zahájení 

trestního stíhání, ba dokonce někdy ani ve fázi podání obžaloby, je známa (byť 

pravděpodobná) výše škody na straně poškozeného. Zákon poškozenému umožňuje se 

se svým návrhem připojit až do zahájení dokazování v rámci hlavního líčení před 

soudem s tím, že navíc může tento svůj nárok v průběhu celého následného řízení ještě 

upřesňovat. Musí tedy být primárně na poškozeném (případně na státním zástupci), aby 

v návrhu dle ust. § 47 odst. 2 tr. řádu náležitě objasnil jaká skutečná výše škody měla 

být trestným jednáním obviněného způsobena, a z jakého důvodu a tedy i v jakém 

konkrétním rozsahu by měl být majetek za účelem ochrany jejího uspokojení zajištěn.  

Byť totiž obviněný nepřichází o své vlastnické právo k zajištěnému majetku, stále 

se jedná o citelný zásah do jeho vlastnických práv, a proto by vždy mělo být důkladně 

posuzováno, do jaké konkrétní míry má být tento postup skutečně využit.119 120  

Je-li návrhu poškozeného na zajištění jeho nároku vyhověno, vydá soud či státní 

zástupce usnesení o zajištění, v němž bude obviněnému zakázáno jakkoliv disponovat 

s relevantním majetkem, případně mu bude konkrétně zakázáno, aby jej převedl na 

jinou osobu či jej nějak zatížil. Proti tomuto rozhodnutí je podle ust. § 49 tr. řádu 

                                                
117 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Pls č. 1/ 1962 ze dne 4. 6. 1962 
118 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, str. 557 
119 Shodně viz RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 255 
120 Zčásti právě z tohoto důvodu je v trestním řádu zakotveno i ust. § 48 odst. 2 TŘ, dle kterého je 
zajištění třeba omezit, pokud se ukáže, že ho není třeba v takovém rozsahu. 
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přípustná stížnost, jež však současně nemá odkladný účinek, resp. odkladný účinek má 

pouze taková stížnost, která směřuje proti rozhodnutí o zrušení či omezení zajištění.  

Pokud by návrhu poškozeného nemělo být ze strany orgánů činných v trestním 

řízení vyhověno, rozhodnutí se nevydává. Navrhovatel by však o tomto postupu měl být 

ze strany příslušných orgánů alespoň formálně vyrozuměn společně s náležitým 

odůvodněním. Jedinou zbývající procesní obranou poškozeného v takovém případě pak 

přichází v úvahu jen podnět k provedení dohledu nad postupem nižšího státního 

zastupitelství podle jednacího řádu státního zastupitelství.121 

3.3.1 Možný rozsah zajištění relevantního majetku 

Dále považuji za nezbytné rozebrat i okruh majetku, který může být tímto 

institutem zajištěn. Podle komentáře k trestnímu řádu122 se pro tyto účely majetkem 

obviněného rozumí: „…souhrn všech majetkových hodnot, tj. věcí, pohledávek a jiných 

práv a penězi ocenitelných hodnot, které náležejí obviněnému.“ 

Judikatura pak v minulosti tento okruh zpřesnila, když bylo zejména postaveno na 

jisto, že takto lze zajistit i ten majetek, jehož je obviněný spoluvlastníkem, jakož i ten 

který náleží do jeho společného jmění manželů. 123  Za zmínku stojí i specifické 

rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, dle kterého je v odůvodněných případech možné 

postupem podle ust. § 47 a násl. tr. řádu zajistit i vykonatelnou pohledávku 

obviněného.124 

Rozsah relevantního majetku pak zákon vymezuje i negativním výčtem, resp. v 

ust. § 47 odst. 5 tr. řádu uvádí, co zajišťovat podle ust. § 47 tr. řádu nelze. Jedná se 

zejména o věci, které nelze postihnout podle občanskoprávních předpisů pro výkon 

soudního rozhodnutí a dále specifický výčet příjmů obviněného (viz ust. § 47 odst. 5 tr. 

řádu). Judikatura dále v minulosti doplnila, že musí být vždy postaveno na jisto, že se 

                                                
121 Viz VÍTKOVÁ, M. a OBOŇOVÁ, K.: „Uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody ve světle 
novely a úprava zajištění nároku na náhradu škody v trestním řízení“; odborný článek ze dne 12. 04. 
2013; epravo.cz, a.s.; 1999-2016, ISSN 1213-189X 
122 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, str. 556 
123 Viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 To 38/76 ze dne 03. 12. 1976; a viz rozhodnutí 
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. Tpj 98/76 ze dne 27. 04. 1977 
124 Viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 27.10.2011, sp. zn. 6 To 58/2011 
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skutečně jedná o majetek obviněného, a že jej například nemá jen pronajatý.125 Zajistit 

dále z logiky věci nelze ten majetek, který obviněný získal trestným činem, neboť 

ohledně těchto věcí přichází v úvahu postup dle ust. § 78 a násl. tr. řádu.126 

3.3.2 Problematické aspekty vydání zajištěné věci poškozenému 

V této souvislosti se v praxi vyskytuje další problematická otázka a to způsob 

vydání, resp. vrácení, majetku poškozeného, který byl podle ust. § 47 a násl. tr. řádu u 

obviněného zajištěn. Z logiky věci by se na tento postup měl analogicky použít obdobná 

pravidla jako při vracení a vydávání věcí zajištěných podle ust. § 78 a násl. tr. řádu (viz 

zejména ust. § 79a odst. 3, anebo viz ust. § 80 a násl. tr. řádu). 

Zajímavá odborná diskuse na toto téma se v minulosti vedla ohledně situace, kdy 

dojde ke zrušení zajištění peněžních prostředků na účtu banky podle ust. 79a odst. 3 tr. 

řádu s tím, že majitelem tohoto účtu je obviněný, ale právo k těmto peněžním 

prostředkům uplatní poškozený.127 Nebylo totiž zřejmé, zda se toto zajištění musí 

nejprve zrušit či omezit (tj. ve smyslu znění ust. § 79a odst. 3 tr. řádu), následně podle 

ust. § 78 tr. řádu či § 79 tr. řádu předmětné peněžní prostředky obviněnému z účtu 

odejmout a teprve poté je vydat oprávněné osobě; anebo zda by bylo možné je rovnou 

vydat bez dalšího poškozenému, tj. postupovat analogicky podle ust. § 80 tr. řádu. 

I když se totiž rozhodovací praxe příslušných soudů128 dlouhodobě přikláněla 

k první a složitější variantě, vyřešil tuto debatu Nejvyšší soud ČR svým rozhodnutím129, 

dle kterého: 

„Pokud jde prokazatelně o peněžní prostředky náležející poškozenému, s nimiž 

pachatel trestného činu vůbec nedisponoval, není racionální důvod je nevrátit jejich 

majiteli, tedy poškozenému, a tak mnohem rychleji a efektivněji než jakýmkoliv jiným 

způsobem uspokojit jeho právo. V rámci trestního řízení tak lze učinit analogickou 

aplikací § 80 odst. 1 trestního řádu. Toto ustanovení (obdobně jako § 81 trestního řádu) 

                                                
125 Viz rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 3 To 213/2001 ze dne 05. 04. 2011 
126 Viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, str. 557  
127 Viz RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2007, str. 255 
128 Viz např. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 Tz 11/99 ze dne 18. 03. 1999; anebo obdobně 
rozhodnutí Krajského soudu v Plzni sp. zn. 6 To 406/2002 ze dne 10. 07. 2002 
129 Viz rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 Tdo 178/2004 ze dne 21. 04. 2004 
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sice mluví výslovně toliko o vrácení vydané nebo odňaté věci, jíž peněžní prostředky na 

bankovním účtu nejsou, nicméně jde o procesně právní normu, u níž není vyloučeno její 

analogické užití v situacích obdobných těm, na něž dopadá a na jejichž řešení trestní 

řád výslovně nepamatuje.“ 

Citovaný názor se pak promítl v novele trestního řádu č. 253/2006 Sb., která do 

něj zakotvila nové ustanovení § 81a tr. řádu, dle kterého se mimo jiné právě na postup 

při vrácení peněžních prostředků na účtu přiměřeně užijí § 80 a § 81 tr. řádu. 

V této souvislosti si dále pokusím nastínit obdobnou otázku a to způsob, jakým by 

se měla vydávat nemovitost zajištěná podle ust. § 47 a násl. tr. řádu. V současné době se 

totiž relativně zvyšuje frekvence páchání specifické trestné činnosti a to tzv. „krádeže 

nemovitostí“, kdy pachatel či pachatelé zfalšují podpis vlastníka (poškozeného) na 

převodních listinách, a to i včetně náležitého úředního ověření, a formálně, avšak bez 

jeho vědomí, převedou vlastnické právo k nemovitosti na jinou osobu (nejčastěji na tzv. 

bílého koně, který toto vlastnické právo převede obratem dále). V praxi je pak možné, 

že v průběhu tohoto trestněprávního jednání se o tomto poškozený dozví a, vedle jemu 

svědčících civilněprávních možností obrany, využije právě i zajišťovací institut podle 

ust. § 47 tr. řádu (případně ust. § 79d tr. řádu). Takový návrh pak omezí obviněného 

v jakémkoliv dalším nakládání s předmětnou nemovitostí s tím, že tak nebude moci 

ohrozit možnost poškozeného domáhat se zpět svého vlastnického práva. 

Zásadní problém v podobných případech pak totiž dle mého názoru nastává při 

okamžiku samotného vrácení zajištěné nemovitosti, resp. zejména v souvislosti s 

otázkou „určování vlastnictví“ k této věci. I když totiž trestní řád teoreticky umožňuje i 

v těchto případech postup podle ust. § 79d odst. 7 tr. řádu, resp. § 81a tr. řádu ve spojení 

s ust. § 80 tr. řádu, tedy, že se se předmětná nemovitost vydá zpět poškozenému, který 

nade vší pochybnost prokáže, že je skutečným vlastníkem této věci, tak pro úspěšné 

civilně-formální dokončení tohoto procesu (tj. pro opětovný zápis poškozeného do 

katastru nemovitostí, jako vlastníka nemovitosti) tento postup evidentně nestačí. 

Pro účely zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí je totiž nezbytné 

doložit náležitý právní titul vlastnictví, a tím v dosavadní rozhodovací praxi 

katastrálních úřadů není trestní rozsudek či usnesení příslušných orgánů činných 

v trestním řízení o vydání věci podle ust. § 80 tr. řádu, ale v tomto případě jediný 
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v úvahu přicházející rozsudek civilního soudu, kterým se určuje, že vlastníkem je 

poškozený. Taková praxe tak bohužel v současné době vede k tomu, že i přesto, kdy je 

předmětná nemovitost zajištěna podle úpravy trestního řádu, je poškozený nucen se i 

tak obrátit na civilní soud s návrhem na určení vlastnického práva s tím, že teprve zde 

musí (mj. i případně pravomocným trestněprávním rozsudkem anebo usnesením podle 

ust. § 80 tr. řádu) prokazovat a domáhat se svého vlastnického práva. Toho se pak 

finálně tímto způsobem domůže až v řádech měsíců či let po skončení trestního 

řízení.130 

Řešení zmíněné problematiky však evidentně ze své povahy neleží na výkladové, 

resp. rozhodovací, praxi trestních soudů, nýbrž na rozhodovací praxi příslušných 

katastrálních úřadů, které by ve výše nastíněných případech měly uznávat výsledek 

trestního řízení (a zajišťovacích institutů) i pro účely zápisů vlastnického práva do 

katastru nemovitostí.131 

3.3.3 Výkon zajištění majetku obviněného a jeho správa 

V souladu s ust. § 47 odst. 10 tr. řádu se na výkon rozhodnutí o zajištění nároku 

poškozeného, jakož i na postup při správě zajištěného majetku použije zvláštní právní 

předpis. Tímto předpisem je pak zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a 

věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o zajištění majetku“ 

či jen „ZoVZM“)132. 

Samotný výkon rozhodnutí o zajištění věci by měl být prováděn tak, že příslušné 

orgány činné v trestním řízení nejprve začnou zjišťovat rozsah relevantního majetku, 

                                                
130 Ještě více paradoxní situace může nastat v případě, kdy sám obviněný (jakožto velmi často již 
zmíněný tzv. bílý kůň) se navrácení předmětné nemovitosti do vlastnictví poškozeného nebrání a projeví 
vůli s ním v tomto ohledu spolupracovat. I přes takový přístup totiž oba (tj. obviněný a poškozený) 
nemají jinou možnost než se opět obrátit na civilní soud s určovací žalobou poškozeného s tím, že se 
k tomuto návrhu obviněný připojí a tím se pokusí rychleji domoci se náležité vkladové listiny. Jako určitá 
další teoretická možnost, je souhlasné prohlášení obviněného a poškozeného, na základě kterého se oba 
shodně obrátí na příslušný katastrální úřad s žádostí o uvedení zápisu v katastru nemovitostí do souladu 
se skutečností. 
131 Koneckonců ust. § 66 odst. 1, písm. d) katastrální vyhl. č. 357/2013 Sb. uvádí, že vkladovou listinou 
může být i „…potvrzení o vzniku, změně nebo zániku práva vydaného orgánem veřejné moci, pokud 
právo vzniklo, změnilo se, nebo zaniklo v důsledku jeho úkonu při výkonu veřejné moci…“. 
132 Je nezbytné připomenout, že tento zákon se vztahuje na všechny případy, kdy v rámci trestního řízení 
dojde k zajištění, zabrání či jiného zmocnění se určitého majetku do dočasné správy orgánů činných 
v trestním řízení. Bude se podle něho postupovat tedy zejména i v případech dle ust. § 78 a násl. tr. řádu, 
ale např. v případě ust. § 347 či § 441 tr. řádu. 
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který by mohl být takto zajištěn (viz ust. § 5 až § 8 ZoVZM). V souladu s ust. § 6 

ZoVZM se pak např. movité věci sepíší a uloží do úschovy soudu. V případě zajištění 

nemovitosti zašle soud usnesení o zajištění nemovitosti příslušnému katastrálnímu 

úřadu, který zapíše obsah sdělení soudu do katastru nemovitostí (viz ust. § 8 ZoVZM). 

Zákon o zajištění majetku dále ve své hlavě III. zakotvuje a upravuje podmínky a 

práva a povinnosti spojené se správou takto zajištěného majetku. Správu zajištěných 

věcí konkrétně vykonává ten, kdo o zajištění rozhodl, případně tím může být pověřen 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových anebo i soudní exekutor (viz ust. § 9 

ZoVZM). Hlavním cílem správy dle tohoto zákona (viz ust. § 8a a § 10 ZoVZM) by 

mělo být zamezení snížení hodnoty zajištěného majetku, resp. ochrana před jeho 

poškozením, ztrátou či zničením. Správce by dále měl s tímto majetkem nakládat 

hospodárně a to zejména tak, aby byl zachován původní smysl zajištění – tj. uspokojení 

nároku poškozeného.133 

Závěrem považuji za podstatné zdůraznit, že dle ust. § 8a odst. 3 ZoVZM přebírá 

správce veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zajištěné věci. V případě, že 

tedy bude v průběhu trestního řízení zajištěn či zabaven jakýkoliv majetek obviněného, 

a to ať už pro účely zajištění nároku poškozeného, či pro jiné účely trestního řízení, měl 

by správce tento majetek opatrovat s náležitou péčí řádného hospodáře, a to zejména 

proti jakémukoliv hrozícímu nebezpečí škody. Pokud by totiž ke vzniku nějaké takové 

škody došlo (např. nesprávným uskladněním zajištěné věci), mohl by se vlastník (a to i 

v případě, kdy by jím byl samotný obviněný) domáhat na státu náležitého odškodnění 

podle podmínek zakotvených v zákoně č. 82/1998 Sb.. 

3.4 Nárok poškozeného na náhradu jeho nákladů řízení  

Trestní řád ve svém ustanovení § 154 tr. řádu zakotvuje právo poškozeného 

požadovat po obviněném náhradu svých nákladů, které mu vznikly v souvislosti 

s předmětným trestním řízením, zejména (nikoliv však výlučně) pak v souvislosti 

                                                
133 Shodně viz např. VÍTKOVÁ, M. a OBOŇOVÁ, K.: „Uplatnění nároku poškozeného na náhradu 
škody ve světle novely a úprava zajištění nároku na náhradu škody v trestním řízení“; odborný článek ze 
dne 12. 04. 2013; epravo.cz, a.s.; 1999-2016, ISSN 1213-189X 
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s uplatněním jeho nároku na náhradu škody. Vzhledem k řadě problematických otázek a 

praktických zkušeností se tímto institutem budu v této práci dále zabývat hlouběji. 

3.4.1 Obecná úprava uplatnění nároku dle ust. § 154 odst. 1 tr. řádu 

Konkrétně je v ust. § 154 odst. 1 tr. řádu stanoveno, že „Byl-li poškozenému 

alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení, je odsouzený, jemuž byla povinnost k náhradě 

škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení 

uložena, povinen nahradit poškozenému též náklady potřebné k účelnému uplatnění 

tohoto nároku v trestním řízení, včetně nákladů vzniklých přibráním zmocněnce.“ 

Z výše citovaného ustanovení vyplývá, že uvedený nárok může poškozený po 

obviněném s úspěchem požadovat jen tehdy, byl-li obviněný uznán vinným a současně 

byl-li poškozenému přiznán uplatněný nárok na náhradu škody (byť i jen zčásti)134. O 

tomto nároku je pak možné rozhodovat jen na zvláštní návrh poškozeného, který může 

být učiněn jen v prekluzivní lhůtě 1 roku po nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku 

(srov. ust. § 155 odst. 4 tr. řádu). 

Rozhodnutí o tomto návrhu nikdy není součástí rozsudku ve věci samé, resp. 

není součástí výroku o povinnosti odsouzeného k náhradě škody poškozenému, ale vždy 

bude předmětem samostatného procesního rozhodnutí, jakožto výsledku zcela 

odděleného řízení, jehož předmětem bude oprávněnost nároku na náhradu nákladů 

řízení poškozenému. Stejně tedy jako pravomocný rozsudek s výrokem o náhradě 

škody, může takovéto usnesení o povinnosti nahradit poškozenému náklady trestního 

řízení být samostatným exekučním titulem v případě, pokud by v souladu s ním 

odsouzený řádně neplnil. 

                                                
134 Na tomto místě je nutné připomenout rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka 
Pardubice sp. zn 13 To 490/2006 ze dne 31. 10. 2006, dle jehož závěrů „…nelze uložit povinnost 
k náhradě nákladů poškozeného tomu obviněnému, u něhož bylo rozhodnuto o podmíněném zastavení 
trestního stíhání nebo o schválení narovnání.“ V této souvislosti vyvstává otázka, zda by se stejný princip 
měl aplikovat i na skončení trestního řízení formou dohody o vině a trestu podle ust. § 175a a násl. tr. 
řádu. 
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3.4.2 Uplatnění nároku dle ust. § 154 odst. 2 tr. řádu135 

V případě, že došlo k naplnění podmínek předvídaných v ust. § 154 odst. 1 tr. 

řádu, vzniká poškozenému nárok na úhradu jím domáhaných nákladů řízení. Jak již 

bylo výše naznačeno, tento zákonný nárok je však spojen výhradně se skutečností, že se 

poškozený připojil k trestnímu řízení se svým nárokem na náhradu škody a současně 

mu byl soudem tento nárok alespoň částečně pravomocně přiznán.  

Ust. § 154 odst. 2 tr. řádu však úpravu náhrady nákladů poškozeného rozšiřuje, 

když poškozenému zakládá možnost se tohoto nároku domáhat i v případech, kdy tento 

nárok nebyl soudem z jakéhokoliv důvodu přiznán. 136  Základní rozdíl od prvého 

odstavce příslušného ustanovení tedy je, že podle tohoto ustanovení právo poškozeného 

na náhradu jeho nákladů závisí výhradně na vlastní úvaze soudu, resp. nevzniká mu na 

něj jakýkoliv nárok. Zákon pak soudu k této úvaze poskytuje pouze obecné limity 

spočívající v konkrétních okolnostech případu a absenci spoluzavinění poškozeného.137 

Gřivna T. a Gřivnová, P.138 k této otázce navíc uvádějí, že: „S ohledem na článek 

7 Rámcového rozhodnutí máme za to, že toto ustanovení by mělo být aplikováno nejen 

na tyto případy, ale též na případy, kdy poškozený vůbec nárok na náhradu škody 

neuplatnil, popř. se jedná o poškozeného bez nároku na náhradu škody.“ K tomu pak 

pod čarou dodávají, že „Při akceptování tohoto závěru by však bylo nutné rozšířit okruh 

osob, kterým se doručuje rozsudek, také o poškozeného, který neuplatnil nárok na 

náhradu škody. V opačném případě by pro něho bylo obtížné uplatnit náklady řízení 

podle ust. § 155 odst. 2 tr. řádu ve lhůtě jednoho roku od právní moci odsuzujícího 

rozsudku.“ 

Výše citovaný názor Gřivny a Gřivnové pak byl v nedávné době shledán zcela 

oprávněným Ústavním soudem ČR, když ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 289/12 ze dne 9. 

října 2012 mimo jiné uvedl, že „Ustanovení § 154 odst. 2 trestního řádu je proto 
                                                
135 Předmětné ustanovení bylo do trestního řádu zakotveno novelou č. 283/2004 Sb. s účinností ke dni 01. 
07. 2004. Dalšího rozšíření se pak toto ustanovení dostalo účinností zák. č. 45/2013 Sb. o obětech 
trestných činů.  
136 Důvodem pro přijetí tohoto ustanovení měla být snaha dosáhnout stavu, aby se poškozenému jako 
oběti trestného činu dostalo pokud možno plného odškodnění či satisfakce ještě v rámci probíhajícího 
trestního řízení. 
137 I k této otázce se blíže vyjádřil Ústavní soud ČR ve dále citovaném nálezu sp. zn. II. ÚS 289/12 
138  GŘIVNA, T. JUDr., GŘIVNOVÁ, P. JUDr.: Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce 
poškozeného v trestním řízení, Bulletin advokacie č. 11-12/2005; str. 46-48 
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namístě vykládat tak, že poškozenému může být oproti odsouzenému přiznáno právo na 

náhradu nákladů poškozeného v trestním řízení i tehdy, jestliže poškozený nárok na 

náhradu škody nebo imateriální újmy nevznesl.“ 

Takové rozhodnutí lze dle mého názoru jen kvitovat, když příslušný soud pro 

tento svůj názor argumentoval právě v této rigorózní práci tolikrát opakovanou potřebou 

omezovat princip „upozaďování role poškozeného na úkor role obviněného“. 

3.4.3 Rozsah a výše náhrady nákladů poškozeného 

Za „náklady“ ve smyslu ust. § 154 tr. řádu se pak dle komentáře k trestnímu 

řádu 139  rozumí zejména „...všechny náklady poškozeného (...) vynaložené v přímé 

souvislosti s uplatněním nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy v penězích nebo 

na vydání bezdůvodného obohacení a s řízením o tomto nároku, pokud nejde o náklady, 

jejichž vynaložení bylo zřejmě zbytečné.“ Součástí těchto nákladů pak zcela jistě budou 

i tzv. hotové výdaje (jízdné, stravné, nocležné, poštovné), ale i případně ztráta na 

výdělku. 

Poškozený pak vedle výše uvedených nákladů může požadovat náhradu těch 

nákladů, které byl nucen vynaložit ke zjištění a prokázání přesné výše škody (případně 

nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení). V takových případech půjde zejména o 

náklady znaleckého posudku, ale například i o náklady mimořádné inventury v 

obchodě140. 

Pravděpodobně největší a nejčastěji účtovanou položkou však vždy budou 

náklady vzniklé v souvislosti s přibráním zmocněnce poškozeného, a to zejména za 

situace, kdy tímto zmocněncem bude advokát (srov. ust. § 50 odst. 1 tr. řádu). Obecně 

se pak takové náklady budou vždy sestávat z odměny zmocněnce za jeho právní služby 

a dále z jeho hotových výdajů.  

Podle aktuální rozhodovací praxe141 se pak v případech, kdy je zmocněncem 

advokát, má náhrada těchto nákladů stanovovat v souladu s pravidly vyhl. č. 177/1997 

                                                
139 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, str. 1852 
140 Shodně viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 11 To 26/85 ze dne 27. 03. 1985; obdobně pak 
také viz rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 8 To 83/2004 ze dne 04. 08. 2004 
141 Např. viz zejména nález Ústavního soudu ČR sp. zn. IV. ÚS 4913/12; shodně pak i sp. zn. III. ÚS 
2311/12;  shodně také viz MEJZLÍK, Jan, JUDr.: Zmocněnec; Zpravodaj; BKB - Sdružení pro pomoc 
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Sb., advokátního tarifu (dále „advokátní tarif“ či jen „AT“), a to konkrétně dle jeho ust. 

§ 10 odst. 5 AT. V následujících dvou podkapitolách si dovolím tento aktuální názor 

soudní praxe i odborné veřejnosti k principům stanovování a přiznávání náhrady 

nákladů zmocněnce poškozeného rozporovat. 

3.4.4 Možnost poškozeného účtovat reálně vynaložené náklady na jeho 

zmocněnce 

Předně je v této souvislosti nezbytné připomenout úpravu náhrady nákladů řízení 

v civilním řízení, resp. úpravu zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále 

jen „OSŘ“) a to konkrétně v jeho ust. § 137 odst. 1 a odst. 2, resp. ust. § 151 odst. 2 

OSŘ. Je zřejmé, že tento civilně-procesní zákon v obdobné úpravě náhrady nákladů 

řízení vzniklých v souvislosti s přibráním procesního zástupce (advokáta), sám přímo 

odkazuje na příslušný podzákonný předpis limitující rozsah takových nákladů. Jinými 

slovy, zákonodárce zde zcela konkrétně formou odkazujících právních norem určuje, že 

náklady právního zastoupení mají být v těchto případech vypočteny v souladu s limity 

advokátního tarifu. 

Stejný přístup pak zákonodárce použil i v případě náhrady nákladů trestního 

řízení, a to v případě nákladů obhájce obviněného, který mu byl ustanoven v souladu 

s ust. § 151 odst. 2 tr. řádu. Zákon zde opět přímo odkazuje na „zvláštní předpis“, 

kterým má zcela zřejmě být právě advokátní tarif a jeho úprava pro výpočet náhrady 

mimosmluvní odměny v případě obhajoby v trestním řízení podle ust. § 10 odst. 2 a 

odst. 3 AT. 

K aplikaci příslušného podzákonného předpisu lze dojít dokonce i v případě 

odměny ustanoveného zmocněnce poškozeného, když ust. § 151 odst. 6 tr. řádu přímo 

určuje, že úprava stanovení odměny obhájce dle tohoto ustanovení se přiměřeně použije 

i na rozhodování o výši odměny a náhradě hotových výdajů ustanoveného zmocněnce 

poškozeného. 

                                                                                                                                          
obětem trestné činnosti; str. 25-30; anebo viz FRANKOVÁ, Zuzana, Mgr.: Právní zastoupení 
poškozeného v trestním řízení. Časopis Policista, vydávaný Ministerstvem vnitra ČR, č. 1/2001, str. 13; a 
dále viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. §1 až 156. Komentář. 7. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, str. 
1853 
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V případě úpravy náhrady nákladů zvoleného zmocněnce poškozeného však 

žádná taková cesta k příslušnému zvláštnímu předpisu zákonodárcem do trestního řádu 

inkorporována nebyla. Jinými slovy, žádné z relevantních ustanovení trestního řádu 

neobsahuje přímý a ani nepřímý odkaz na advokátní tarif či jakýkoliv jiný právní 

předpis, když se toliko pouze omezují na určení, že „...poškozený má nárok náhradu 

nákladů (...) potřebných k účelnému uplatnění jeho nároku v trestním řízení, včetně 

nákladů vzniklých přibráním zmocněnce.“ (viz ust. § 154 odst. 1, poslední aliena tr. 

řádu); případně, že má nárok na „...jiné náklady související s účastí poškozeného 

v trestním řízení.“(viz ust. § 155 odst. 4 tr. řádu). K tomuto závěru koneckonců 

docházejí i Gřivna T. a Gřivnová P., když ve svém rozboru o výši odměny advokáta 

jako zmocněnce poškozeného přiznávají, že „Trestní řád neobsahuje žádné ustanovení, 

které by výslovně upravovalo odměnu a náhradu hotových výdajů zvoleného 

zmocněnce.“142 

Z uvedeného by se pak dle mého názoru mělo gramatickým výkladem dovozovat, 

že poškozený při vyúčtování svých nákladů trestního řízení, vzniklých v souvislosti 

s nutností přibrání jeho zvoleného zmocněnce, by nemusel být vázán limitem 

advokátního tarifu, a naopak by tak měl být oprávněn požadovat reálně vynaložené 

náklady na svého zmocněnce (tj. jemu skutečně uhrazenou smluvní odměnu). Soud by 

v takovém případě měl vždy pečlivě posuzovat, zda smluvená odměna mezi 

zmocněncem a poškozeným odpovídá obvyklé přiměřené odměně (tj. hodinové či 

úkonové sazbě), a to i s přihlédnutím k danému místu, času a povaze věci. 

Je nutné samozřejmě také zmínit, že advokátní tarif sice obsahuje ust. § 10 odst. 5 

AT 143 , v němž je obsažen mechanismus výpočtu odměny za jeden právní úkon 

zmocněnce poškozeného. Tato skutečnost však dle mého názoru nemůže nic změnit na 

                                                
142  GŘIVNA, T. JUDr., GŘIVNOVÁ, P. JUDr.: Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce 
poškozeného v trestním řízení, Bulletin advokacie č. 11-12/2005; str. 46. Je potřeba říci, že současně 
ohledně této otázky vycházejí z níže citovaného názoru Ústavního soudu v nálezu IV. ÚS 4913/12, když 
analogií de facto docházejí k závěru, že zákonem předvídaný princip u výpočtu odměny u ustanoveného 
zmocněnce by se měl použít i v případě zmocněnce zvoleného. Konkrétně zde k tomuto dodávají, že 
„Poškozený zde nemůže nárokovat více, než skutečně zmocněnci zaplatil, maximálně však tolik, kolik 
přísluší zmocněnci podle advokátního tarifu.“ 
143 Ust. § 10 odst. 5 AT konkrétně uvádí, že „Při zastupování poškozeného v trestním řízení ve věci 
náhrady újmy, jež byla poškozenému způsobena trestným činem, se považuje za tarifní hodnotu částka 10 
000 Kč; pokud byla poškozenému přisouzena jako náhrada újmy peněžní částka převyšující 10 000,-Kč, 
považuje se za tarifní hodnotu tato peněžní částka.“ 
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výše uvedeném závěru, neboť jde o ustanovení podzákonného předpisu, na který však 

zákon sám přímo neodkazuje. Toto ustanovení by tak mělo být využíváno výhradně pro 

zmocněnce ustanovené a nikoliv zvolené. 

Jak jsem však již výše nastínil, současná soudní rozhodovací praxe se s takovým 

výkladem neztotožňuje, když zejména Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. IV. ÚS 

4913/12 ze dne 12. 02. 2013 uvedl, že:  

„Předmětné pravidlo nepředstavuje mezeru v právu, neboť je v právním řádu 

obsaženo právě v ustanovení § 10 odst. 5 advokátního tarifu, a není proto důvod 

uvažovat o vyplnění mezery cestou analogie. Aplikace příslušné podzákonné normy na 

případ stěžovatele je obecnými soudy řádně odůvodněna a její interpretace 

nepředstavuje extrémní vybočení z kautel ústavnosti.“... „Pravidlo určení tarifní 

hodnoty pro výpočet odměny zmocněnce poškozeného v trestním řízení pro účely 

stanovení náhrady nákladů řízení je transparentně zakotveno v ustanovení § 10 odst. 5 

advokátního tarifu a lze uzavřít, že dané úpravě nelze z hlediska ústavní konformity nic 

vytknout.“144 

S tímto (doposud nezměněným) názorem Ústavního soudu ČR nemohu zásadně 

souhlasit, neboť předmětná otázka by se dle mého názoru neměla odvíjet od 

„konformity“ příslušného ustanovení podzákonného předpisu, ale od absence odkazující 

zákonné normy na takové ustanovení. Mám za to, že Ústavní soud se zde paradoxně 

sám dopouští analogie (byť ji v daném případě sám odmítá), neboť pro účely výpočtu 

výše náhrady nákladů trestního řízení poškozeného aplikuje principy, které jsou 

zakotveny zejména v civilním řízení, a to aniž by k tomu měl v trestním řádu jakoukoliv 

oporu. 

Dle mého názoru je tedy bezesporu de lege ferenda nezbytné, aby zákonodárce 

v budoucnu předmětnou úpravu doplnil o odkaz na příslušný zvláštní předpis, a tím 

sjednotil znění zákona s dovozovaným názorem odborné veřejnosti. Do té doby by se 

však daná úprava neměla vykládat s takovouto extenzivní analogií a mělo by 

poškozeným být umožněno, aby v rámci trestního řízení uplatňovali jejich skutečně 

                                                
144 Srov. obdobné právní názory v nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. III. ÚS 2311/12; či sp. zn. II ÚS 
2258/10 
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vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s účastí jejich zvolených zmocněnců 

v trestním řízení. 

3.4.5 Podmínky přiznání náhrady nákladů poškozeného 

Na rozdíl od úpravy institutu ustanoveného zmocněnce poškozeného si poškozený 

náklady svého zvoleného zmocněnce nese zprvu sám. Jedná se tedy o klasický model 

(odpovídající modelu zastupování v civilním řízení), kdy si poškozený (účastník řízení) 

přibere do tohoto řízení svého právního zástupce a hradí mu za to smluvenou odměnu. 

Podle výsledku předmětného řízení však následně může mít nárok, aby mu tyto náklady 

byly druhým účastníkem (obviněným) nahrazeny. Rozsah a výše těchto nákladů je pak 

zpravidla určován limity advokátního tarifu (k tomuto viz předcházející kapitola). 

Řízení o přiznání náhrady nákladů řízení je tedy i v trestním procesním právu 

řízením typicky návrhovým. Podmínkou jejich přiznání poškozenému tedy vždy bude 

kvalifikovaný návrh poškozeného, který zpravidla bude obsahovat jejich přehledné a 

konkrétní vyúčtování.145 V souladu s ust. § 155 odst. 4 tr. řádu pak o tomto nároku 

rozhoduje předseda senátu soudu prvního stupně s tím, že je tento nárok nutné uplatnit 

ve lhůtě jednoho roku od právní moci odsuzujícího rozsudku (resp. výroku o náhradě 

škody). V opačném případě tento nárok zanikne, resp. dojde k jeho prekluzi. Do této 

míry je tedy právní úprava, jakož i praxe soudů obdobná jak u civilního tak u trestního 

řízení. 

Zásadním (a bohužel opět dle mého názoru velmi nešťastným) rozdílem 

v současné rozhodovací praxi trestních soudů 146  je, dnes již v podstatě ustálený, 

požadavek soudů, aby poškozený v rámci svého návrhu na přiznání nákladů jeho 

zastoupení v trestním řízení, doložil, že mu tyto náklady skutečně vznikly. Poškozený je 

tak ze strany soudů v současné době nucen dokládat a prokazovat, že mu byly 

příslušným zmocněncem vyúčtovány (vyfakturovány) veškeré jím poskytnuté služby, a 

                                                
145 Shodně viz např. MEJZLÍK, Jan, JUDr.: Zmocněnec; Zpravodaj; BKB - Sdružení pro pomoc obětem 
trestné činnosti; str. 25-30  
146 Viz např. usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 1.10.2013, sp. zn. 1 T 100/2013; či usnesení 
Krajského soudu v Praze sp. zn. 12 To 392/2013 ze dne 30. 10. 2013 
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že mu je poškozený následně skutečně uhradil. Tento požadavek považuji za absurdní a 

opět za absolutně nepodložený žádným zákonným či podzákonným ustanovením147.  

I v případě rozhodování o nárocích na náhradu nákladů civilního řízení (o nichž je 

tedy rozhodováno společně s meritorním rozhodnutím) vyžadují příslušné civilní soudy 

pouze toliko náležité vyúčtování nákladů podle advokátního tarifu, ale rozhodně nikoliv 

už doložení, že tyto náklady danému účastníků skutečně vznikly. 

Tento můj názor pak zjevně sdílel i Krajský soud v Hradci Králové, když 

v jednom ze svých rozhodnutí uvedl, že „V řízení, v němž se poškozený zastoupený 

advokátem jako zmocněncem domáhá, aby odsouzenému byla uložena povinnost 

nahradit poškozenému náklady vzniklé přibráním zmocněnce, a požaduje náhradu 

nákladů ve výši odměny advokáta odvozené z počtu skutečně provedených úkonů právní 

pomoci a výše pravomocně přisouzené částky, není třeba při rozhodování o tomto 

nároku zjišťovat, v jaké výši skutečně poškozený odměnu advokátovi zaplatil.“148 

Předmětné požadavky by pak dle mého názoru mohly obstát např. v případech, 

kdy by zmocněnec poškozeného nárokoval přiznání náhrady jeho odměny v takové 

výši, která by nejenomže neodpovídala výši stanovené advokátním tarifem, ale navíc by 

jako taková zcela zjevně neodpovídala obvyklé ceně za právní služby (či by 

neodpovídala rozsahu a povaze předvídatelně provedených služeb). Ve světle výše 

nastíněné praxe odborné veřejnosti ohledně stanovování výše těchto nákladů podle 

pravidel advokátního tarifu (viz předcházející kapitola), mám však za to, že se tento 

požadavek skutečně jeví jako absurdní. Zmocněnec advokát je totiž nejenomže nucen u 

soudu žádat pro svého klienta, náhradu jen toliko jeho nákladů odpovídajících pouze 

úkonům podle ust. § 11 AT, ale navíc je povinen dokládat, že tyto úkony jeho 

zmocněnec skutečně učinil a že mu byly ze strany jeho klienta skutečně uhrazeny. 

                                                
147 Současná judikatura vychází mimo jiné i z rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 To 22/79 ze dne 
31. 05. 1979, jehož závěry však z logických (dobových a novelizačních) důvodů dnes již nemohou obstát. 
I přesto z toho názoru vychází např. Krajský soud v Ostravě, dle jehož rozhodnutí ze dne 05. 06. 2015 sp. 
zn. 5 To 92/2015, je „Podle krajského soudu předpokladem pro přiznání povinnosti k náhradě nákladů 
poškozeného ve vztahu k výši nákladů potřebných k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody, je 
splnění povinnosti poškozeného tyto náklady prokázat (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 1 To 
22/79 ze dne 31. 05. 1979).“ 
148 Viz usnesení Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 13 To 190/2003 ze dne 20. 05. 2003 
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S tímto se nemohu zásadně ztotožnit a považuji tento přístup za zcela nesouladný se 

zákonem.149  

Takový požadavek by mohl narážet na povinnost mlčenlivosti advokáta plynoucí 

z ust. § 21 zák. č. 85/1996 Sb., o advokacii. Za účelem úspěšného domožení se 

rozhodnutí o přiznání příslušných nákladů trestního řízení pro svého klienta, je totiž 

advokát nucen soudu dokládat nejenom klientovi vystavené faktury, jejichž součástí je i 

přehled provedených úkonů, ale leckdy dokonce i potvrzení o úhradě těchto faktur 

(většinou výpisy z bankovních účtů klienta či advokáta). Nejvíce problematická situace 

pak může nastat v případě, kdy tento advokát příslušného klienta nezastupuje jen pro 

dané trestní řízení, ale i v jiných jeho záležitostech. Advokát pak tyto své veškeré 

služby samozřejmě neúčtuje zvlášť, nýbrž většinou měsíčně souhrnně v rámci jedné 

faktury, kterou však následně je nucen jako celek doložit na vyžádání soudu a tím 

v podstatě založit do příslušného spisu značně důvěrný klientsko-advokátní materiál.150 

Mgr. Zuzana Franková k problematickým otázkám souvisejícím s náhradou 

nákladů řízení dále připojuje i otázku reálné možnosti vyplacení přiznaných nákladů 

poškozeného, a to zejména s ohledem na situace, kdy obviněný byl v předcházejícím 

trestním řízení odsouzen k výkonu trestu odnětí svobody, když konkrétně uvádí: 

„Odsouzený totiž nemá povinnost při výkonu trestu odnětí svobody pracovat, 

nedisponuje tedy zpravidla pravidelným příjmem a vydobytí příslušné částky se tak 

stává téměř nemožné. Dalším ztěžujícím faktorem je složitost a zdlouhavost samotného 

vykonávacího řízení, které nese znaky občanskoprávního, to znamená, že aktivita leží na 

bedrech poškozeného, který musí iniciovat jeho zahájení a předložit soudu veškeré 

nezbytné dokumenty a podklady pro exekuci.“151 

 

                                                
149 Mimo jiné s ohledem na ústavní princip zákonnosti zakotvený v čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR 
150 Tuto skutečnost nadto zhoršuje i fakt, že v souladu s ust. § 155 odst. 6 tr. řádu má proti předmětnému 
usnesení o přiznání náhrady nákladů trestního řízení právo podat si stížnost mimo jiné i obviněný. Soud 
tak paradoxně nutí poškozené, resp. jejich zmocněnce, aby osobám, kteří se na jejich právech dopustili 
trestného činu, předkládali doklady o tom, kolik hradili svým zmocněncům za jejich právní služby.  
151 Viz FRANKOVÁ, Zuzana, Mgr.: Právní zastoupení poškozeného v trestním řízení. Časopis Policista, 
vydávaný Ministerstvem vnitra ČR, č. 1/2001, str. 13 
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4. Pojem oběti a vybraná procesní práva obětí trestných činů 

4.1 Mezinárodní úprava ochrany a procesního postavení obětí  

Pojem oběti a minimální standard pro zacházení s oběťmi byl z právního 

hlediska poprvé vymezen v „Deklaraci základních principů spravedlnosti pro oběti 

trestných činů a zneužití moci z roku 1985“152. Tato deklarace primárně zakotvila 

základní doporučení, aby se k obětem trestné činnosti přistupovalo s pochopením, 

soucitem, a aby se pro ně zabezpečoval přístup ke spravedlnosti a k přiměřené náhradě 

škody. Jednotlivým členským státům OSN tímto dokumentem bylo dále doporučeno, 

aby obětem trestné činnosti byly v průběhu celého trestního řízení poskytovány 

potřebné informace a pomoc, a dále aby bylo přihlíženo k jejich názorům a 

individuálním potřebám.  

Problematikou ochrany obětí, včetně snahy o snížení negativního procesu 

sekundární viktimizace se dále na evropské úrovni zabývala i řada doporučení Výboru 

ministrů Rady Evropy153. Na této úrovni je pak nezbytné připomenout i klíčovou 

„Evropskou úmluvu o odškodňování obětí násilných trestných činů“154 z roku 1983. 

4.2 Úprava práv a ochrany obětí na úrovni Evropské unie 

Konkrétně v rámci legislativy Evropské Unie byla tato problematika historicky 

upravena zejména „Rámcovým rozhodnutím Rady Evropské Unie o postavení obětí 

v trestním řízení“155 z roku 2001 s tím, že však tento předpis byl následně nahrazen 

pěticí klíčových směrnic Rady Evropské Unie, které dnes vytvářejí základní euro-unijní 
                                                
152 Deklarace OSN č. 40/34 ze dne 29. 11 1985, v orig. znění Declaration of Basic Principles of Justice 
for Victims of Crime and Abuse of Power. United Nations, General Assembly A/RES/40/34.; Tato 
deklarace je v praxi také často nazývána „Deklarací OSN o obětech (ang.: UN Victims Declaration)“. 
153 Nejvíce pak připomínám např. Doporučení (85) 11 Výboru ministrů Rady Evropy o postavení oběti 
v rámci trestního práva a trestního procesu ze dne 28.6.1985, v originálním znění Reccomendation Rec 
(85) 11 E of the Commitee of Ministers to Member States on the position of the victim and the 
Framework of criminal law and procedure; případně též Doporučení (91) 11 Výboru ministrů Rady 
Evropy o sexuálním vykořisťování, pornografii, prostituci a o obchodování s dětmi a mladými dospělými 
ze dne 9.9.1991, v originálním znění Reccomendation Rec (91) 11 E of the Commitee of Ministers to 
Member States concerning sexual exploitation, pornography and prostitution of, and trafficking in, 
children and young adults. 
154 Úmluva č. 141/2000 Sb. m.s, ze dne 24. 11. 1983, účinná dne 01. 01. 2001, v orig. znění „European 
Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes“ 
155 Rámcové rozhodnutí Rady EU č. 2001/220/SVV ze dne 15. 03 2001, v orig. znění Council Framework 
Decision of 15 March 2001 on the standing of victims in criminal proceedings 
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právní rámec postavení obětí trestných činů, jejich zvláštní práv a postavení v trestním 

řízení, nutnosti zvláštního přístupu k nim s ohledem na konkrétní situaci a v neposlední 

řadě zakotvení speciálního práva na odškodnění státem.  

Tyto směrnice se pak jako takové víceméně promítly do našeho národního 

právního řádu v zákoně o obětech TČ a s ním spojené novelizaci trestního řádu. 

Konkrétně (chronologicky dle jejich přijetí) jedná se o: 

a) směrnici Rady EU o odškodnění obětí trestných činů z roku 2004156, 

b) směrnici EP a Rady o proti obchodování s lidmi z roku 2011157 

c) směrnici EP a Rady proti sexuálnímu zneužívání dětí z roku 2011158 

d) směrnici EP a Rady o evropském ochranném příkazu z roku 2011159 

e) směrnici EP a Rady o minimálních pravidlech na ochranu obětí z roku 

2012160161 

4.3 Analýza pojmů „oběť“ a „poškozený“ 

4.3.1 Komparativní analýza 

Vzhledem k tomu, že otázka ochrany a šetrného přístupu k obětem trestné 

činnosti v rámci trestního řízení je řešena napříč všemi státy, resp. jejich národními 

právními řády, nabízí se možnost určité komparativní analýzy chápání těchto dvou 

pojmů.  

                                                
156 Směrnice Rady č. 2004/80/ES, ze dne 29. 04. 2004, v orig. znění Council Directive of 29 April 2004 
relating to compensation to crime victims 
157 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/36/EU ze dne 5.4.2011 o prevenci obchodování 
s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady č. 2002/629/SVV 
158 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/93/EU ze dne 13.12.2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady 2004/68/SVV 
159 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/99/EU ze dne 13.12.2011 o evropském ochranném 
příkazu 
160 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2012/29/EU ze dne 25.10:2012, kterou se zavádí 
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady č. 2001/220/SVV 
161 Blíže k jednotlivým zmíněným i dalším mezinárodním, evropským a euro-unijním dokumentům viz 
zejména RŮŽIČKA, M, Púry, F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. 
Praha:C.H.Beck, 2007, Kapitola III. Oběť trestného činu z pohledu některých mezinárodních dokumentů, 
str. 29-58; dále pak JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. HERCZEG, J., NAVRÁTILOVÁ, J. SYKOVÁ, A. et al: 
Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014, kapitola č. 5 Práva a ochrana obětí trestných činů 
v Evropské unii, str. 281 až 298 
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K tomuto se již v minulosti vyjadřovala zejména D. Císařová162, když ve svém 

článku v tomto ohledu odkazuje na publikaci ruských právníků K. I. Kuchty a V. N. 

Machova 163  s českým názvem „Právní status oběti trestného činu (poškozeného) 

v trestním procesu USA“. Kuchta a Machov se zde zabývají postavením obětí trestných 

činů v trestních řízeních jednotlivých států USA s tím, že docházejí k závěru, že 

vzhledem k roztříštěnosti právních řádů jednotlivých států USA zde nelze jednotně 

stanovit pojem oběti (z angl.: „victim“), a to ani na úrovni federální. Obecně lze podle 

nich však říci, že ve Spojených státech Amerických jsou sice obětem zajištěna široká 

práva na ochranu jejich bezpečnosti a na zajištění jejich nároků, ale současně zde nejsou 

považovány za subjekty trestního řízení, čímž je jejich postavení poměrně oslabeno 

oproti postavení obětí v některých evropských státech.164  

Za podstatné považuji pak jejich terminologické zkoumání a odlišování ruských 

pojmů „potěrpěvšij“ (odpovídající našemu pojmu „oběti“) a „graždanskij istěc“ (což by 

naopak odpovídalo českému termínu „subjekt adhezního řízení“). V Ruské 

trestněprávní úpravě jsou totiž tyto subjekty svými procesními právy a povinnostmi 

odděleni a mají v ruském trestním řízení své specifické postavení.165 Vzhledem k tomu, 

že při vytváření nového konceptu českého trestního řádu v roce 1961 byla hlavní 

inspirací právě trestněprávní úprava tehdejšího sovětského svazu, je možné, že současné 

nesnadné rozlišování pojmů oběť a poškozený, by mohlo být způsobeno nesprávným 

překladem a výkladem ruského pojmu „potěrpěvšij“. 166 

                                                
162 CÍSAŘOVÁ, D.: K problematice právního statusu oběti trestného činu (poškozeného), Trestní právo 
č. 10/2008, LexisNexis s.r.o., str. 23-26 
163  KUCHTA, K.I., MACHOV,V.N.,: Právní status oběti trestného činu (poškozeného) v trestním 
procesu USA (v orig. znění: „Pravovoj statut žertvy prestuplenija (potěrpěvšego) v ugolovnom processe 
SŠA“), Moskva: Jurlitinform, 2008, 216 str.  
164 Na úrovni federální viz např. Victims Rights and Restitution Act z roku 1990 nebo z poslední doby 
zejména rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Federal Rule n. 60 Victims Rights, případně Crimes Victim’s 
Right Act z roku 2004 či Victims of Crime Act (VOCA) přijatý v roce 1984 a dále viz. trestní zákony 
jednotlivých států USA. 
165 Viz zmiňovaná publikace autorů K.I. KUCHTY a V.N. MACHOVA; a dále viz CÍSAŘOVÁ, D: 
Aktutální otázky statusu oběti trestného činu resp. poškozeného, uveřejněného ve sborníku Harmonizácia 
procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie: zborník materiálov z 
medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 1/0011/08 v Trnave dňa 
10.06.2009. 1. vyd. Editor Ivan Šimovček. Trnava: Právnická fakulta Trnavskej univerzity, 2009, str. 44 
166 Za další velmi podstatnou a přínosnou mezinárodní komparativní studii považuji sborník Victims and 
Criminal Justice (KAISER, Günther, Helmut KURY a Hans-Jörg ALBRECHT. Victims and criminal 
justice. Freiburg i. Br.: Criminological Research Reports by the Max-Planck-Institute for Foreign and 
International Penal Law, 1991, Vol. 51, 778 str.) vytvořený v rámci VII. Mezinárodního 
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Tento názor pak sdílí i D. Císařová, když ve výše citovaném článku právě 

v tomto terminologickém rozdílu vidí zdroj některých historických legislativně-

právních problémů, neboť do roku 1961 byl poškozený i v tehdejším Československu 

chápán jako samostatný subjekt adhezního řízení, kdežto po novele tr. řádu z roku 1961 

podle D. Císařové legislativní pojem poškozeného splynul s pojmem oběti a jeho 

postavení se tím de facto zúžilo na postavení svědka, jakožto pouhého zdroje cenných 

informací.167 

4.3.2 Trestněprávní analýza 

Uvedené vnímání pojmu poškozeného (jakožto samostatné strany trestního 

řízení se specifickým procesními právy a povinnostmi) splývající s pojmem oběti 

(jakožto samotného objektu trestné činnosti a hlavního zdroje důkazů), pak bylo zcela 

napraveno až přijetím zákona č. 45/2013 Sb. a s tím spojenou novelizací trestního řádu 

(viz níže).   

Důvodová zpráva k zák. o obětech TČ.168, se k tomuto v obdobném duchu 

vyjadřuje následovně: 

„...neexistuje přísné dělítko mezi pojmy poškozeného a oběti. Jde o různé 

pohledy. Hovoří-li se o poškozeném, má se na mysli především subjekt trestního řízení 

se všemi procesními právy, které mu trestní řád přiznává, především za účelem dosažení 

účelu trestního řízení. Mluví-li se o oběti, zdůrazňuje se fakt, že v důsledku trestného 

činu (činu jinak trestného) vznikla fyzické osobě újma, a proto by trestným činem 

postižená osoba měla mít taková práva, která zajistí, že s ní bude zacházeno s ohledem 

na způsobenou újmu (...) Proto může (a zpravidla bude) mít oběť i postavení 

                                                                                                                                          
viktimologického symposia konaného v Rio De Janeiru v roce 1991. Obsáhlý sborník je tvořen články a 
příspěvky systematicky rozčleněných do skupin a) týkajících se viktimologických průzkumů v určitých 
státech světa, jako např. Španělsko, Rakousko, Německo, Izrael apod., b) týkajících se otázek 
kompenzace a dohody obviněných a poškozených v rámci trestního procesu, a c) týkajících se otázek 
zvláštních obětí (jako např. dětí, mladistvých, starých lidí, žen, obětí násilných trestných činů apod.) 
167 D. Císařová (CÍSAŘOVÁ, D.: K problematice právního statusu oběti trestného činu (poškozeného), 
Trestní právo č. 10/2008, LexisNexis s.r.o., str. 25) pak tento názor opírá i o skutečnost, že protokol o 
jeho výslechu je brán jako protokol svědka, což snižuje jeho postavení jako rovnocenné strany trestního 
řízení. 
168 Důvodová zpráva k zákonu č. 40/2013 Sb. o obětech trestných činů; shodně pak také viz GŘIVNA, T., 
ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. Vydání. Praha : C. H. 
Beck, 2014, str. 13 
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poškozeného v trestním řízení.“  

J. Jelínek169 pak tyto dva pojmy odlišuje následovně: „Poškozený je pojem 

striktně procesní. V trestním právu jej používá trestní řád pro označení jednoho ze 

subjektů trestního řízení, který je zároveň stranou trestního řízení (…). Výkon práv 

poškozeného směřuje především k naplnění účelu trestního řízení a je tímto účelem také 

omezen….Ačkoli se oba pojmy částečně překrývají, neboť oběti např. náleží některá 

práva jako poškozenému v trestním řízení, je oběť nutno vnímat spíše jako subjekt 

(adresáta) zvláštní péče ze strany států než jako stranu v trestním řízení.“ 

Z výše uvedené analýzy již částečně vyplynulo, že termín „oběť trestné činnosti“ 

můžeme dále vymezit na jedné straně z hlediska trestněprávního s tím, že z pohledu 

trestního řádu se často jedná o očitého svědka předmětné trestněprávní činnosti, 

případně se jedná přímo o cíl útoku. V takovémto případě figuruje v trestním řízení jako 

důležitý zdroj cenných informací, který může svou výpovědí podstatně přispět 

k objasnění materiální pravdy, případně k identifikaci a dopadení pachatele. V tomto 

ohledu se však  o oběti mluví spíše jako o „poškozeném“ a opět dochází ke splynutí 

obou pojmů (viz výše opakovaně citovaný názor D. Císařové). 

4.3.3 Viktimologická analýza 

Oběť trestné činnosti je však na druhé straně odborností pojímána spíše i jako 

termín kriminologický, resp. viktimologický. Viktimologií se rozumí věda, která 

zkoumá oběti trestných činů, zejména pak jakým způsobem na jejich psychiku, chování 

a prožívání dopadá spáchání trestného činu vůči jejich osobě, ale současně také jakým 

způsobem se na samotné trestněprávní činnosti tato osoba spolupodílela.170  

D. Císařová171 v tomto ohledu tradičně třídí oběti do 3 základních skupin:  

                                                
169 JELÍNEK,J.: Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu provedené zákonem 
o obětech trestných činů. Kriminalistika č. 3/2013, Ministerstvo vnitra ČR, str. 163 
170 Blíže k definici viktimologie viz např. v ČÍRTKOVÁ, L.: Forenzní psychologie. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2004, str. 111; případně též viz ŠTEFÁNIK, O.: Oběti trestných činů a 
viktimologie. Státní zastupitelství č. 3/2010, str. 27-32 
171 CÍSAŘOVÁ, D.: Aktuální otázky statusu oběti trestného činu resp. poškozeného. Sborník příspěvků z 
teoretického semináře s mezinárodní účastí na téma "Trestněprávní prostředky boje proti kriminalitě", 
který se konal ve dnech 9.-10. října 2008 ve Františkových Lázních. Vyd. 1. Praha: Policejní akademie 
České republiky v Praze, 2008, 207 str. 19-27; srov. s CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený 
v československém trestním řízení, Praha, Univerzita Karlova, Iuridica Monographia, 1982, č. XXXVII, 
str. 54-55 
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• ty osoby, které jsou z titulu své společenské role „pozitivně“ vystaveny 

určitému vyššímu ohrožení (tj. zejména členi bezpečnostních složek, ale i 

poštovní doručovatelé apod.), dále  

• ty osoby, které jsou svým postavením „neutrální“, tj. náhodné oběti bez 

zvláštních vztahů k pachateli, a nakonec 

• ty osoby, které svým chování, určitým způsobem přispěli ke spáchání 

trestného činu, tj. sehráli určitou „negativní“ společenskou roli (např. oběť - 

provokatér, drogově závislý, alkoholik, prostitutka apod.).172 

L. Čírtková173 pak oběti dělí na dvě skupiny z hlediska povahy spáchaného deliktu a to 

na: 

a)  Oběti vztahových deliktů – tj. oběti takových trestných činů, u kterých jsou 

pachatel a oběť spojeny úzkými osobními či rodinnými vztahy (např. půjde o 

partnerské trestné činy, ale také i o trestné činy mezi pracovními kolegy či 

obchodními partnery). 

b)  Oběti nevztahových deliktů – tj. oběti takových trestných činů, které se 

odehrávají mezi pachatelem a obětí, které nepojí žádné interpersonální 

(intimní, přátelské, pracovní) vztahy (L. Čírtková jako příklad uvádí trestné 

činy typických sériových pachatelů v USA, případně v současné době 

rozšířené tzv. trestné činy z nenávisti). 

4.4 Definice oběti v české trestní legislativě 

Do českého právního řádu byl pojem „oběť“ poprvé zakotven zákonem č. 

209/1997 Sb. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti (dále jen „zák. č. 

209/1997 Sb.“)174, kterým zákonodárce zejména inkorporoval do české legislativy 

základní rámec ochrany obětí upravovaný ve výše citovaných mezinárodních 

předpisech.  

                                                
172 Toto je typické kriminologické třídění, které se v různých obdobných variantách objevuje v odborných 
publikacích. Jiné možné třídění viz např. NOVOTNÝ O., ZAPLETAL, J. a kol.: Kriminologie. Praha: 
Eurolex Bohemia, 2001, str. 148; a mnohé další. 
173 ČÍRTKOVÁ, L: Role oběti ve vyšetřování násilných trestných činů. Kriminalistický sborník č. 4/2001, 
str. 35 
174 Ve znění novel č. 265/2001 Sb, č. 204/2006 Sb., a č. 41/2009 Sb. 
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Konkrétně se pak podle ust. § 2 odst. 1 a 2 tohoto zák. č. 209/1997 Sb. za oběť 

měla považovat: „...fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na 

zdraví. Za oběť se považuje i osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu 

zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho 

smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat výživu.“ 

Primárním účelem zmíněného zákona bylo zakotvení podmínek, za nichž stát 

měl poskytovat finanční pomoc, jakožto částečné odškodnění těch, kterým v důsledku 

trestného činu byla způsobena vážnější újma na zdraví, a kteří objektivně neměli 

možnost v přijatelné lhůtě dosáhnout náhrady škody na pachateli.175 Tato pomoc podle 

ust. § 2 odst. 3 zák. č. 209/1997 Sb. měla spočívat v jednorázovém poskytnutí peněžité 

částky k překlenutí zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem. 

Ke dni 01. 08. 2013 byl zák. č. 209/1997 Sb. zrušen a nahrazen zák. č. 45/2013 o 

obětech trestných činů (dále jen „zák. o obětech TČ“ či jen „ZOTČ“). Ten pak ve 

svém ust. § 2 odst. 2 a 3 zakotvil novou definici oběti a to:  

„Obětí se rozumí osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na 

zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel 

trestným činem obohatil. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za 

oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo 

registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se 

za oběť každá z nich.“  

Z uvedeného vyplývá, že oběť je na jedné straně termín obsahově užší než 

termín poškozený, neboť obětí nemůže být právnická osoba - pachatel jí totiž, jakožto 

uměle vytvořenému právnímu subjektu, nemůže ublížit na zdraví, ani jinak nemůže 

pociťovat subjektivní újmu jako fyzické osoby 176 . Na straně druhé jej můžeme 

považovat za termín širší, neboť dle zmiňovaného ust. § 2 odst. 3 ZOTČ se za oběti již 

výslovně považují i pozůstalí oběti, zejména rodinní příslušníci a jiné osoby, které 

                                                
175 Důvodová zpráva k zákonu č. 209/1997 Sb.  
176 Literatura však dovozuje, že obětí ve smyslu zákona o obětech TČ může samozřejmě být i podnikatel 
– fyzická osoba, která je samostatně výdělečně činná a které byla újma způsobena v souvislosti s touto 
její podnikatelskou činností. 
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pociťují způsobenou újmu jako svou vlastní. Bude se vždy jednat o osoby, které jsou na 

oběti citově či jinak navázány, tedy o tzv. nepřímé (sekundární) oběti. 177 178 

4.5 Zvlášť zranitelná oběť 

Zákon o obětech TČ dále vytváří novou právní kategorii obětí a to tzv. zvlášť 

zranitelné oběti. Podle ust. § ust. § 2 odst. 4 ZOTČ do této kategorie patří děti (tj. osoby 

mladší 18 let), osoby postiženy fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem či 

smyslovým poškozením, dále oběti trestného činu obchodování s lidmi podle ust. § 168 

tr. zákoníku, a nakonec oběti trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti či 

trestného činu, který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním 

případě zvýšení nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, 

pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, 

rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo 

s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní. 

179 180 

Jedná se o rámcové vymezení kategorie osob, které vyžadují ještě více zvýšenou 

ochranu proti způsobování druhotné újmy či rizika pokračování trestné činnosti ze 

strany pachatele. Zákon pak z tohoto důvodu uděluje osobám, které patří do této 

kategorie další specifická oprávnění, jako např. právo na bezplatnou právní pomoc (ust. 

§ 5 odst. 1 ZOTČ), právo na provedení výslechu osobou stejného či opačného pohlaví 

(ust. § 19 odst. 1 ZOTČ) a provádění takového výslechu zvlášť citlivě (ust. § 19 odst. 2 

ZOTČ), jakož i právo na zabránění kontaktu s pachatelem (ust. 17 odst. 2 ZOTČ) či na 

zabránění bezprostředního vizuálního kontaktu s ním (ust. § 20 odst. 4 ZOTČ) atd. 

                                                
177 Viz GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. 
Vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, str. 30 
178 K úvahám zda a v čem je pojem oběti širší či užší než pojem poškozený více viz. RŮŽIČKA, M, Púry, 
F. Zezulová, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, str. 
597-604 
179 Zákonem uváděný výčet zvlášť zranitelných obětí přiměřeně odpovídá výčtu uvedeného v čl. 18 
Směrnice EP a Rady č. 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, 
podporu a ochranu obětí trestných činů a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV 
180 J.Jelínek a V.Pelc k tomuto uvádějí, že by sem měly být zahrnuty i oběti trestného činu svádění 
k pohlavnímu styku podle ust. § 202 tr. zákoníku – viz JELÍNEK, J. a PELC, V.: Zákon o obětech 
trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Systém ASPI. LIT162782CZ – poslední stav textu 
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Je nezbytné připomenout, že by výše uvedený výčet měl de iure být považován 

za výčet taxativní (tj. vzhledem k absenci slova „zejména“). Z čistě právně-teoretického 

hlediska by tedy nemělo být možno tuto definici ad hoc rozšiřovat a udělovat tak 

zmíněná zvláštní práva i jiným osobám, které nesplňují definici ust. § 2 odst. 4 ZOTČ. 

Na druhou stranu lze však říci, že primárnímu účelu tohoto zákona by se de facto 

nemělo bránit takovýmto přílišným restriktivním přístupem s tím, že orgánům činným 

v trestním řízení (či jiným subjektům do tohoto řízení zapojeným) v praxi nic nebrání 

poskytovat taková zvláštní práva i jiným osobám, pokud to samy uznají v dané situaci 

za vhodné. Takový postup by měl být samozřejmě jen kvitován a podporován a nikoliv 

omezován.V této souvislosti považuji za podstatné připomenout, že Poslanecké 

sněmovně a Vládě ČR byl již předložen první návrh181 novelizace zákona o obětech TČ 

(dále jen „novela ZOTČ“), který mimo jiné rozšiřuje katalog osob, které by mohly 

splňovat kritérium zvlášť zranitelné oběti (zejména má jít nově o osoby vysokého věku, 

oběti teroristického útoku, oběti tzv. trestných činů z nenávisti, případně oběti trestných 

činů spáchaných ve prospěch organizované zločinecké skupiny). 

4.5.1 Ochrana zvlášť zranitelných obětí v německé trestněprávní úpravě 

Považuji za relativně přiléhavé na tomto místě zmínit příspěvek E. Siegismunda, 

tehdejšího ministra spravedlnosti SRN, který v rámci 9. kongresu OSN konaného 

v Káhiře, Egyptě. E. Siegismund se v tomto svém příspěvku mimo jiné zaměřil na 

specifické postavení obětí – sexuálně zneužívaných dětí či mladistvých v rámci 

německého trestního řízení. Konkrétně se dle E. Siegismunda jedná zejména o 

následující práva: 

a) otázky vůči těmto obětem-svědkům, by měly být směřovány výhradně 

soudu; 

b) soud má možnost vyloučit přítomnost obviněného z hlavního líčení, pokud 

je to v zájmu dítěte a jeho výpovědi; 

                                                
181 Usnesení vlády č. 910 ze dne 9.11.2015 s názvem „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 
Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění 
zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony“ 
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c) veřejnost může být z hlavního líčení vyloučena, aniž by k tomu měl být dán 

jakýkoliv jiný důvod; 

d) měl by být pokud možno vyloučen opakovaný výslech dítěte před soudem; 

e) oběť-dítě by měla být vytěžována citlivým a šetrným způsobem s tím, že 

intimní a osobní otázky by měly být kladeny, jen pokud by to bylo 

nezbytné; 

f) veřejný žalobce by měl v rámci vedené trestního řízení brát zvláštní ohled 

na zájmy dítěte, resp. by měl zamezit tomu, aby dítě bylo probíhajícím 

trestním řízení stresově zatěžováno pokud možno co nejméně; 

g) celkově trestní řízení v těchto věcech by měly probíhat urychleně; 

h) soud má možnost vypustit výslech dítěte v těch případech, kdy se obviněný 

k činu dozná a není tak třeba dalšího dokazování; 

i) oběti-děti, které byly předvolány k soudu, by měly být pokud možno pod 

odborným dohledem a specializovaným dozorem; 

j) oběti-děti by měly být vytěžovány vždy přednostně před ostatními 

svědky.182 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že některá tato preventivní opatření jsou již dnes do 

českého právního řádu v obdobné podobě zakomponována (viz např. ust. § 101 a § 102 

tr. řádu). V leckterých by se však i dnes mohl zákonodárce stále inspirovat (viz zejm. 

písm. h) či i)). 

4.6 Sekundární viktimizace 

V rámci této práce již byl několikrát zmíněn termín „sekundární viktimizace“, 

jakožto negativní aspekt přímo spojený s úpravou postavení oběti a poškozených 

subjektů. Níže si jej dovolím blíže přiblížit, a to i ve světle zákona o obětech TČ. 

Podle čl. 1.3. Doporučení Výboru ministrů Rady na pomoc obětem trestných činů 

č. 2006/8183 se sekundární viktimizací rozumí viktimizace, která se neobjevuje jako 

                                                
182 SIEGISMUND, E.: Victim protection in criminal proceedings.Příspěvěk v rámci devátého kongresu 
Spojených národů konaného v Káhiře, Egyptě ve dnech 28.04 až 08.5. 1995; vydáno Federálním 
Ministerstvem spravedlnosti Spolkové republiky Německo. duben 1995, ISSN 0172-7575   
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přímý důsledek trestného činu, nýbrž jako reakce na jednání institucí a jednotlivců vůči 

oběti. Obdobnou definici poskytuje např. O. Štefánik184, když za sekundární viktimizaci 

považuje „...újmy vznikající v důsledku reakcí formálních instancí sociální kontroly 

nebo neformálního sociálního okolí, například druhotné psychické poškozování oběti 

tím, jak na událost reaguje nejbližší okolí, nebo traumatizující projednávání před 

soudem, atd.“ 

Podle O. Novotného a J. Zapletala a kol.185 jsou nejčastějšími zdroji sekundární 

viktimizace: 

a) sám pachatel (např. tím, že nadále kontaktuje a zastrašuje oběť) 

b) sociální prostředí oběti (např. média či vyčítaví rodiče apod.) 

c) orgány činné v trestním řízení (tj. necitlivý přístup, opakované výslechy 

apod.). 

Z výzkumu občanského sdružení Bílý kruh bezpečí vyšlo najevo, že až 70% 

dotazovaných obětí trestného činu znásilnění považují za nejčastější zdroj jejich 

sekundární viktimizace kontakt se znalci (zejména psychology a psychiatry, ale také s 

gynekology). Druhým nejčastějším pak byly právě orgány činné v trestním řízení a 

teprve na třetím místě se „umístila“ rodina a známí.186 

Mimo jiné právě z důvodu takto rozšířeného negativního fenoménu jako je 

sekundární viktimizace obětí se odbornost187 a tím i zákonodárce snaží tomuto pokud 

možno zamezit, či jej alespoň co nejvíce zmírnit. V tomto ohledu je tedy opět nezbytné 

zmínit úpravu relativně nového zákona o obětech TČ, který se, mimo jiné i v důsledku 

těchto odborných debat, tímto aspektem rovněž zabývá s tím, že poprvé do českého 

právního řádu zavádí nový zákonný termín „druhotná újma“. 

                                                                                                                                          
183 V orig. znění: Reccommendation (2006) 8 of the Commitee of Ministers to member states on assitance 
to crime victims 
184 ŠTEFÁNIK, O.: Oběti trestných činů a viktimologie. Státní zastupitelství č. 3/2010, str. 29 
185 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL,J. a kol.: Kriminologie. Praha: Eurolex Bohemia, 2001 
186 Viz výsledky výzkumu prováděného v období let 2001 a 2002, zveřejněného v ČÍRTKOVÁ, L., 
VITOUČOVÁ, P. a kol: Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro pomáhající profese. 1. 
Vydání. Praha: Grada Publishing. 2007, str. 22 
187 Viz např. také POLMOVÁ, O: Právo oběti trestné činnosti na citlivé zacházení. Z kriminologického 
výzkumu č. 4/2009, str. 113-114; nebo také viz např. KVĚTENSKÁ, D.: Pomoc obětem mravnostních a 
násilných trestných činů v praxi. příspěvěk v rámci kolektivní monografie „Poškozený a oběť trestného 
činu z trestněprávního a kriminologického pohledu“. str. 129-138 
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Konkrétně ve svém ust. § 2 odst. 5 ZOTČ tento termín definuje jako: „...újma, 

která nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie 

České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, 

poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní.“ 

Ve stejném duchu je pak do tohoto zákona systematicky začleněn celý 5. oddíl 

s názvem „Právo na ochranu před druhotnou újmou“ obsahující ust. § 17 až § 22 

ZOTČ. Konkrétně tak zákon za účelem zajištění prevence před sekundární viktimizací 

zakotvuje nová specifická práva spočívající v zabránění kontaktu oběti s osobou, kterou 

označila za pachatele, s osobou podezřelou nebo s osobou, proti níž se trestní řízení 

vede“ (viz ust. § 17 ZOTČ), v šetrném podání vysvětlení a výslechu oběti (viz ust. § 18 

ZOTČ), v podání vysvětlení a výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví (viz ust. 

§ 19 ZOTČ), v podání vysvětlení a výslech zvlášť zranitelných obětí (viz ust. § 20 

ZOTČ), v právu obětí na doprovod důvěrníkem (viz ust. § 21 ZOTČ), a dále v možnosti 

prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život (viz ust. § 22 ZOTČ).  

 Většinu těchto práv, jakož i jejich praktické aspekty, včetně aktuálních 

odborných názorů na jejich zlepšení či zpřesnění, si dovolím blíže nastínit a rozebrat 

v následující podkapitole. 

4.7 Vybraná práva obětí trestných činů 

Jak již bylo výše nastíněno, hlavním účelem zákona o obětech TČ je jednak 

vymezení pojmu obětí a zvlášť zranitelných obětí v rámci trestního řízení, a jednak 

rozšíření katalogu jejich procesních práv. Vzhledem k již téměř tří-letému trvání 

účinnosti tohoto zákona si níže dovolím blíže nastínit a rozebrat některá tato práva a 

zejména jejich faktické využívání v praxi. 

4.7.1 Právo na informace 

Celý 2. díl zákona o obětech TČ je věnován prohloubení práv obětí trestné 

činnosti na informace a tomu odpovídající zvýšené povinnosti příslušných orgánů. Jako 

jakási generální klauzule k tomuto slouží ust. § 7 ZOTČ, dle kterého „Oběť má 
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v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup k informacím, které se týkají věci, v níž 

se stala obětí trestného činu.“ 

Ustanovení § 8 odst. 1, písm. a) až j) ZOTČ definuje katalog informací, které je 

policejní orgán povinen oběti poskytnout při prvním vzájemném kontaktu, a to i kdyby 

si o to sama nepožádala. Příkladem se jedná o informaci, u kterého orgánu může podat 

trestní oznámení, na který subjekt pomáhající obětem trestné činnosti se může obrátit, u 

kterého policejního orgánu získá další informaci o trestním řízení, za jakých podmínek 

má právo na peněžitou pomoc atd. Podle ust. § 8 odst. 3 ZOTČ je pak tento policejní 

orgán povinen na žádost oběti některé tyto informace srozumitelně vysvětlit. 

Zákon o obětech TČ pak katalog povinně sdělovaných informací ve svém ust. § 

11 odst. 1 ZOTČ rozšiřuje, avšak s tím, že o tyto si oběť už musí výslovně zažádat. 

Konkrétně takto policejní orgán oběti poskytne pravomocné rozhodnutí, kterým trestní 

řízení skončilo, případně informaci proč nebylo zahájeno, jakož i informaci o stavu 

probíhajícího řízení. Následující ustanovení § 11 odst. 3 až odst. 6 ZOTČ doplňují, resp. 

rozšiřují obdobné práva svědka zakotvené v ust. § 103a tr. řádu, tj. upravují katalog 

informací a podmínky jejich poskytování o výkonu trestu či vazby pachatele. 

Komentář k zákonu o obětech TČ obecně k této zákonné úpravě informační 

povinnosti uvádí, že česká úprava dostatečně nezohledňuje konkrétní potřeby a osobní 

situaci oběti, které mohou v dané chvíli existovat. Podle názoru autorů tak existuje 

nebezpečí, že výše uvedený katalog povinně uváděných informací bude obětem 

poskytován paušálně, resp. na předepsaném formuláři, bez ohledu na konkrétní 

okolnosti případu. Jinými slovy, že všem obětem budou informace podávány ve stejném 

rozsahu. 188 

Shodně se k tomuto pak vyjadřuje J. Jelínek a V. Pelc, když uvádějí, že: „Nutno 

však také říci, že množství a forma obětem poskytovaných informací nejsou pouze 

„zásluhou“ chybné právní úpravy. Současná standardní poučení sice prošla za dobu 

účinnosti zákona o obětech trestných činů určitými úpravami, ale stále jde o příliš 

dlouhé dokumenty, které jsou prakticky pouze kopiemi příslušných paragrafů zákona o 

                                                
188 JELÍNEK,J. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges, 
2014, str. 61 
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obětech trestných činů, přičemž oběti jsou zpravidla nuceny podepsat každou stranu 

takového poučení, což rovněž nedává rozumný smysl.“189 

V tomto mi opět nezbývá než se s touto obavou ztotožnit, neboť i z mé dosavadní 

zkušenosti plyne, že policejní orgány se přesně k této praxi uchylují a to zejména 

z důvodu administrativního urychlení a usnadnění příslušných vyšetřovacích pokusů. 

Konkrétně je obětem před započetím výslechu poskytnut předepsaný formulář, na němž 

jsou značně obsáhle a podrobně uvedeny veškeré relevantní, avšak obecné informace a 

práva oběti. Tento formulář pak nikdy není individualizován na konkrétní oběť, resp. na 

konkrétní situaci s tím, že pro tuto oběť případně podstatné informace pak nejsou 

zpravidla příslušným policejním orgánem oběti ani následně jakkoliv ústně 

vysvětlovány či popsány. Účinek je pak takový, že oběť tyto informace v podstatě 

ignoruje, a de facto se je tedy ani nikdy nedozví.190 191 

Řešením by i v tomto případě mohla být novelizace vnitřních procesních předpisů 

jednotlivých orgánů činných v trestním řízení, která by zakotvila povinnost větší 

individualizace přístupu těchto orgánů vůči obětem trestné činnosti. 

V této souvislosti považuji za podstatné připomenout, že výše zmíněná 

připravovaná novela ZOTČ, mimo jiné také obsahuje novelizované znění ust. § 13 

ZOTČ, které by nově mělo obsahovat větu: „...jednotlivé informace se oběti poskytnou 

v rozsahu, který odpovídá jejím konkrétním potřebám s ohledem na povahu a závažnost 

trestného činu.“, a dále by mělo nově obsahovat ustanovení, dle kterého může oběť 

výslovně prohlásit, že si nepřeje být o tomto informována s tím, že toto prohlášení může 

vzít kdykoliv zpět. 

                                                
189 JELÍNEK, J. a PELC, V.: Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Systém 
ASPI. LIT162782CZ – poslední stav textu 
190 V podstatě shodný názor zastává např. JUDr. Petra Carvanová – viz CARVANOVÁ, P.: Dostane se 
oběti právní pomoc včas?. Článek ze dne 05.01.2016 na serveru www.epravo.cz. Epravo.cz, a.s. 1999-
2016, ISSN 1213-189X 
191 Vzor poučení oběti o jejích informacích, z něhož by oběti dle mého názoru mnohem snáze a 
efektivněji mohli získat pro sebe relevantní informace nabízejí např. V.Pelc a K.Danková ve své 
publikaci „Právní pomoc obětem trestných činů“ – viz DANKOVÁ, K, a PELC, V.: Právní pomoc 
obětem trestných činů. CSSP Praha, 2014, str. 32-35  
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4.7.2 Právo na opětovné nepotkání se s pachatelem  

Toto právo zakotvuje ust. § 17 odst. 1 zákona o obětech TČ, dle kterého má oběť 

v kterékoliv fázi trestního řízení právo požádat, aby byla při úkonech, kterých se 

účastní, učiněna potřebná opatření k zabránění jejího kontaktu s pachatelem, resp. 

s osobou, proti které se vede trestní řízení. Za kontakt s pachatelem se dle komentáře 

k zákonu o obětech TČ rozumí „přímý fyzický kontakt anebo takový kontakt, který 

umožňuje vzájemné pozorování in natura.“192 

Pokud si o toto požádá oběť, která je současně zvlášť zranitelnou obětí, mělo by 

této žádosti být ze strany orgánů činných v trestním řízení vyhověno vždy, ledaže to 

vylučuje povaha prováděného úkonu (viz ust. § 17 odst. 2 ZOTČ)193. J.Jelínek a V.Pelc 

se k tomuto ustanovení opět vyjadřují kriticky, když uvádějí, že: „Problémem 

v konkrétním případě může být, že zvlášť zranitelnou obětí bude vždy osoba mladší 18 

let (...) a to bez ohledu na míru viktimizace a nebezpečí viktimizace sekundární. 

V případě, v němž bude např. 17letá osoba obětí bagatelního trestného činu 

spáchaného rovněž osobou mladistvou (např. krádež oblečení nebo mobilního telefonu, 

aniž by došlo ke kontaktu mezi obětí a pachatelem v době činu) půjde podle nás o 

nedůvodné omezení práva na obhajobu.“ 194 

Zjevným účelem tohoto ustanovení je tedy zabránit, aby docházelo k sekundární 

viktimizaci oběti, která by mohla být způsobována zejména opětovným kontaktem oběti 

s osobou, která se na ní měla dopustit prověřovaného trestněprávního jednání. Strach a 

stres, který by s tímto mohl být ze strany oběti spojen, pak může mít vliv i na její 

schopnost vypovídat nebo uplatňovat svá procesní práva. 

Z uvedeného vyplývá, že pokud si o to oběť požádá a náležitě odůvodní, měly by 

orgány činné v trestním řízení vyvinout maximální úsilí a aplikovat veškeré dostupné 

                                                
192 Shodně viz např. JELÍNEK,J. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. 
Vydání. Praha: Leges, 2014, str. 107 
193 Úkon, jehož povaha by takové omezení vylučovala, je např. konfrontace podle ust. § 104a tr. řádu. Na 
druhou stranu v případě provádění úkonu rekognice podle ust. § 104b tr. řádu o takový případ nejde, 
neboť pokud při rekognici dochází k identifikaci obviněného za jeho osobní přítomnosti (tj. nikoliv z 
fotografie), měl by tento úkon být vždy prováděn za pomoci polopropustného zrcadla, díky kterému by 
nemělo být možné, aby se pachatel s obětí potkal. 
194 JELÍNEK, J. a PELC, V.: Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Systém 
ASPI. LIT162782CZ – poslední stav textu 
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prostředky, aby bylo takovému kontaktu s osobou pachatele zabráněno. V tomto ohledu 

tak přicházejí v úvahu zejména zvláštní procesní prostředky jako např. výslechy 

prováděné prostřednictvím audiovizuálních zařízení, výslechy prováděné s využitím 

plenty oddělující osobu pachatele od osoby oběti, či v této práci již zmiňované oddělené 

čekárny pro oběti v soudních budovách.195 

Na tomto místě je také nezbytné připomenout, že trestní řád obsahuje ustanovení, 

které obdobným způsobem umožňuje poškozenému, resp. oběti trestné činnosti 

(případně jen svědkovi jako takovému), aby při jeho výpovědi před soudem nebyl 

přítomen obviněný (viz ust. § 209 odst. 1 tr. řádu). Na rozdíl od zde rozebírané úpravy 

zákona o obětech TČ pak tento procesní postup může být využit i bez návrhu 

samotného poškozeného, ale i na návrh znalce, případně z vlastní iniciativy soudce.  

V praxi k tomu však (i z mé zkušenosti) dochází zřídkakdy a to i přesto, že si o to 

sám poškozený požádá a důrazně na tom trvá.  

Konkrétně z vlastní zkušenosti si dovoluji uvést, že Krajský soud v Českých 

Budějovicích teprve po opakovaném naléhání zmocněnce poškozeného svolil k postupu 

dle ust. § 209 odst. 1 tr. řádu s tím, že při výpovědi poškozeného (který však současně 

byl obětí ve smyslu zákona o obětech TČ) nebyl obviněný přítomen v soudní síni. 

Vzhledem k tomu, že soud však současně trval na tom, aby poškozený osobně a na 

místě obviněného identifikoval jako pachatele, k bezprostřednímu kontaktu obou osob 

závěrem přeci jen došlo. V kombinaci se skutečností, že místní soud nedisponuje 

oddělenou čekárnou pro obviněné je tak zřejmé, že hlavní přání poškozeného (tj. 

opětovně se s pachatelem již nikdy osobně nepotkat) bylo zásadně upozaděno oproti 

zájmu příslušných orgánů činných v trestním řízení identifikovat a náležitě odsoudit 

pachatele. Obávám se, že tento příklad není v českém právním prostředí ojedinělým a 

proto mi nezbývá než věřit, že i s ohledem zde rozebírané ustanovení zákona o obětech 

TČ tuto situaci do budoucna zlepší. 

                                                
195 Srov. čl. 19 odst. 2 Směrnice EP a Rady č. 2012/29/EU ze dne 25. 10. 2012, kterou se zavádí 
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestných činů a kterou se nahrazuje rámcové 
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV, dle kterého by tyto oddělené čekárny měly být součástí každé nově 
zbudované soudní budovy.; rovněž k tomuto více viz JELÍNEK, J., GŘIVNA, T.: Poškozený a oběť 
trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha, Leges, 2012, resp. článek JUDr. 
Tomáše Durdíka: Využití institutů posilujících ochranu poškozených při jednání u soudu; str. 50-59 
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4.7.3 Právo na doprovod důvěrníkem 

 Podle ust. § 21 ZOTČ má oběť dále právo, aby ji k úkonům trestního řízení 

doprovázel tzv. důvěrník. Důvěrníkem pak může být jakákoliv fyzická osoba způsobilá 

k právním úkonům, kterou si oběť k tomuto zvolí. V praxi se bude nejčastěji jednat o 

nejbližší osoby oběti, tj. jejich příbuzné či známé; obecně by post důvěrníka mohli 

zastávat i zástupci různých sociálních či zdravotních organizací.  

Důvěrník by měl mít možnost být přítomen kdykoliv během trestního řízení po 

boku oběti či v její blízkosti, leda by jeho přítomnost narušovala průběh úkonu či by 

mohla ohrozit dosažení účelu úkonu (viz ust. § 21 odst. 4 ZOTČ). Komentář k zákonu o 

obětech TČ k tomu uvádí, že taková situace může nastat jednak z důvodu nevhodného 

chování důvěrníka, ale zejména také v případě, kdy dosažení účelu úkonu by mohlo být 

zmařeno pro samotnou přítomnost osoby důvěrníka u takového úkonu. Autoři v tomto 

smyslu narážejí na zcela jistě velmi pravděpodobnou situaci, kdy by např. přítomnost 

rodiče při výslechu jejich potomka, jakožto oběti např. sexuálně motivovaného 

trestného činu, mohla znatelně ovlivnit podobu samotného jeho výpovědi. 196 

Hlavním smyslem institutu důvěrníka by tedy měla být psychická pomoc oběti, 

což může být podstatné zejména v případech zvlášť zranitelných obětí, či v případech 

obětí násilných či sexuálně motivovaných trestných činů. L. Herich197 k tomuto dále 

doplňuje, že institut důvěrníka představuje také: „...i pomoc celému trestnímu řízení, 

neboť důvěrník napomáhá tomu, aby se oběť zbavila obav a strachu ze soudního 

jednání, či z vyšetřování policií. Oběť, která bude mít podporu ze svého okolí, může být 

zbavena stresu a obav vypovídat tak, aby její vyjádření bylo více ku prospěchu celého 

trestního řízení a jeho zásadních rozhodnutí.“ 

Zavedení důvěrníka považuji samozřejmě za vhodné a žádoucí opatření a další 

z potřebných kroků k posílení postavení obětí a poškozených. I tak si však dovolím 

polemizovat nad praktickým využitím tohoto institutu, zejména ve vztahu k postupu 

orgánů činných v trestním řízení. 

                                                
196 JELÍNEK,J. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges, 
2014, str. 118 
197 HERICH, L., Mgr.: K některým ustanovením zákona o obětech trestných činů; Trestní právo č. 2/2014, 
str. 15 



77 

 

Jak již totiž bylo výše nastíněno, účelem důvěrníka by měla být jen psychická 

pomoc oběti, nikoliv právní. Důvěrník by primárně neměl být právní zástupce oběti, a 

proto by mu nemělo být umožněno jakkoliv zasahovat do průběhu úkonu (viz ust. § 21 

odst. 3 ZOTČ). Současně je však nutné připomenout, že podle ust. § 21 odst. 2, věty 

druhé ZOTČ může být důvěrník zároveň zmocněncem oběti. Dle mého názoru se tak 

nabízí otázka, jak by orgány činné v trestním řízení měly přistupovat k osobě, která 

bude za oběť vystupovat jednak jako její důvěrník, ale současně i jako její zmocněnec. 

Podle komentáře k zákonu o obětech TČ198 by např. sám důvěrník neměl mít možnost 

nahlížet přímo do spisu. Takové oprávnění však zmocněnec oběti, jakožto poškozeného 

subjektu trestního řízení, samozřejmě má. Je také otázkou, zda by měl tento zástupce 

oběti být vyloučen z hlavního líčení v případě postupu dle ust. § 200 tr. řádu (tj. 

vyloučení veřejnosti z důvodu ochrany utajovaných informací apod.).199 

Mám za to, že minimálně výše uvedené rozdílné pravomoci důvěrníka a 

zmocněnce by mohly být problematické z hlediska jejich vyžadování a dodržování před 

konkrétními orgány činnými v trestním řízení. Žádoucí by tak dle mého názoru bylo, 

aby se v tomto ohledu doplnili a novelizovali některé vnitřní jednací řády200 těchto 

orgánů tak, aby bylo pro jejich zástupce zřejmější jak k těmto důvěrníkům přistupovat. 

4.7.4 Právo na prohlášení o dopadu trestného činu na život oběti 

V souladu s ust. § 22 zákona o obětech TČ má oběť:„...právo v kterémkoliv stadiu 

trestního řízení učinit prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin na její 

dosavadní život. Oběť může učinit prohlášení i písemně.“ 201 Obdobně pak byl smysl 

tohoto ustanovení zakotven i v ust. § 43 odst. 4 tr. řádu (resp. § 212a tr. řádu). 

                                                
198 JELÍNEK,J. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges, 
2014, str. 116 
199 Na tomto místě považuji za vhodné upozornit na některá ustanovení zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví 
ve věcech mládeže, zejména pak ust. § 50 (zde se mluví o tzv. „důvěryhodné osobě“); anebo ust. § 54 
(zde se již mluví o „důvěrníkovi“) atd. 
200 Např. jednací řád státního zastupitelství č. 23/1994 Sb. ; Vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské 
a vrchní soud č. 505/2001-Org. anebo i zák. č. 273/2008 Sb. 
201 Oběti by v tomto prohlášení obecně měly uvádět zejména okolnosti o újmě na svém zdraví a 
případných trvalých následků; psychických dopadech trestného činu; změnách ve svém chování či obecně 
vedení svého života, vč. své finanční situace apod. 
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Dle důvodové zprávy k ZOTČ202 a dle komentáře k zákonu o obětech TČ203 se 

jedná o institut, jenž je v zahraniční již poměrně zažitý pod pojmem „victim impact 

(personal) statement“. Jedná se o jeden ze zvláštních institutů podporujících princip 

restorativní justice, ale i princip participace oběti na trestním řízení. 

Primárním smyslem by měla být možnost poškozeného – oběti vyjádřit se k tomu, 

jakým způsobem se spáchání určitého trestného činu podepsalo na životě této oběti, a to 

ať z psychického, fyzického či jen majetkového hlediska. Dle názoru L. Hericha204 celý 

proces prohlášení dále napomáhá k přijetí odpovědnosti za spáchaný čin u pachatele, 

který je totiž povinen naslouchat tomu, co svým jednáním způsobil a tím může být jeho 

odpovědnost a snaha po změně posílena. Důvodová zpráva k zákonu o obětech TČ pak 

hlavní smysl v tomto institutu spatřuje jednak v možnosti oběti se s negativní událostí 

vnitřně vyrovnat, a jednak určitou pomoc soudu při individualizaci trestu a při 

rozhodování o uplatněném nároku oběti na náhradu škody.205 

Z praktického pohledu se mi tento institut jeví jako nejvíce žádoucí zejména 

v trestním řízení před soudem, neboť poškození v pozici obětí by zde měly být soudem 

vybízeni, resp. dotazováni, právě na to, jaký dopad příslušné trestněprávní jednání mělo 

na jejich život. To dle mého názoru platí zejména v případech, kdy touto obětí jsou 

poškození s nárokem na nemateriální újmu, případně konkrétně pozůstalí po osobě, jež 

byla usmrcena v důsledku projednávaného trestního jednání. Tyto osoby totiž mohou již 

v rámci tohoto trestního řízení uplatnit svůj nárok na nemateriální újmu v podobě ztráty 

osoby blízké. Pro trestní soud by pak mělo být klíčové vyjádření těchto obětí jaký 

dopad na jejich život má skutečnost, že jim blízká osoba byla tímto jednáním usmrcena, 

jaká byla povaha a délka jejich vztahu, zda tuto osobu může někdo alespoň rámcově 

nahradit apod. Informace zjištěné z takovéhoto prohlášení mohou soudu následně 

sloužit nejenom pro úvahu nad konečnou výší nemateriálního zadostiučinění, které by 

jim mohl v rámci adhezního řízení přiznat, ale i k úvaze nad výběrem konkrétního trestu 

a jeho výše, který by měl být uložen obviněnému. 

                                                
202 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů 
203 JELÍNEK,J. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges, 
2014, str. 118 
204 HERICH, L., Mgr.: K některým ustanovením zákona o obětech trestných činů; Trestní právo č. 2/2014, 
str. 14 
205 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů 
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Pouze pro doplnění je pak možno uvést, že v zákoně o obětech TČ, ani v žádném 

jiném předpisu není vymezen obsah ani podoba tohoto prohlášení. Podle J. Jelínka a 

kol. by bylo žádoucí, aby Ministerstvo spravedlnosti ČR nad rámec zákonem 

stanovených povinností vydávalo vzorový formulář, který by obětem mohl při 

provádění prohlášení pomoci.206 

4.7.5 Právo na peněžitou pomoc 

Jak již bylo výše uváděno, zákon o obětech TČ mimo jiné nahradil do té doby 

platný zákon zák. č. 209/1997 Sb., jehož hlavním smyslem byla úprava podmínek, za 

kterých mají oběti trestných činů nárok na peněžitou pomoc od státu. Dnes je tato 

úprava tedy součástí zákona o obětech TČ, a to konkrétně v jeho Díle 6 s tím, že na 

dosavadní úpravu v podstatě (až na pár níže nastíněných výjimek) navazuje. 

Ust. § 23 odst. 1 zákona o obětech TČ pak opět zakotvuje jakousi generální 

klauzuli, když stanoví: „Oběť má za podmínek stanovených tímto zákonem právo na 

peněžitou pomoc, kterou jí poskytne stát.“ 

Hlavním cílem této peněžité pomoci by měla být pomoc od státu k překlenutí 

zhoršené sociální situace způsobené oběti trestným činem a to pokud možno co nejdříve 

po spáchání příslušného jednání. Ze znění ustanovení § 25 ZOTČ však je možné oproti 

předešlé úpravě dovodit i jiný účel a to částečná reparace újmy (a určitých prvotních 

nákladů), která byla oběti způsobena trestným činem. 

Ke zmíněným změnám v úpravě zákona o obětech TČ oproti původní úpravě lze 

zejména připomenout rozšíření okruhu možných příjemců pomoci (tj. nově mohou 

žádat i cizinci, kteří se stali oběťmi trestné činnosti spáchané na území České 

republiky), jakož i rozšíření možných žadatelů (právo na peněžitou pomoc má podle ust. 

§ 24 odst. 1, písm. d) ZOTČ i oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti, které vznikla nemajetková újma207). 

                                                
206 JELÍNEK,J. a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. Vydání. Praha: Leges, 
2014, str. 119 
207 Podle J.Jelínka a V. Pelce je však i přesto nezbytné, aby do této skupiny byl zařazen i trestný čin 
obchodování s lidmi podle ust. § 168 odst. 1, písm. a) tr. zákoníku – viz JELÍNEK, J. a PELC, V.: Zákon 
o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Systém ASPI. LIT162782CZ – poslední 
stav textu 
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Kvitovat lze dále nově zakotvenému ustanovení v § 26 odst. 2 ZOTČ, dle kterého 

může mít oběť za určitých podmínek právo na peněžitou pomoc i v těch případech, kdy 

je věc odložena anebo bylo trestní stíhání zastaveno (tj. zejména v těch případech, kdy 

je zjevné, že k trestnému činu došlo, ale jiné podmínky trestní odpovědnosti splněny 

nebyly). 

Podle důvodové zprávy k zákonu o obětech TČ byl tento institut doposud 

využíván poměrně zřídka s tím, že důvodem je pravděpodobně nízká informovanost či 

právně-administrativní zátěž spojená s příslušnou žádostí. Z tohoto důvodu dále v tomto 

zákoně dochází ke zvýšení paušální částek výše pomoci uvedených v ust. § 28 ZOTČ 

s tím, že oběti tak již nebudou toliko zatěžováni komplikovaným dokazováním svých 

nákladů, resp. nebudou tolik závislí na pomoci odborníků s těmito žádostmi. 

Za velmi chvályhodný a správný krok dále považuji zakotvení ust. 33 ZOTČ, 

podle kterého „Poskytnutím peněžité pomoci oběti přechází nárok oběti na náhradu 

škody nebo nemajetkové újmy vůči pachateli na stát, a to v rozsahu poskytnuté peněžité 

pomoci.“208  

Dřívější úprava zákona č. 209/1997 Sb. toto řešila tak, že oběti v těchto případech 

měly ze zákona povinnost poskytnout pomoc vracet, pokud se v následné době od jejího 

poskytnutí domohli náhrady své škody alespoň, co do výše této pomoci. Podle 

důvodové zprávy k zákonu o obětech TČ však toto ustanovení bylo prakticky mrtvé a 

nevyužívané. 

Tato úprava tedy jinými slovy znamená, že pokud bude oběti vyplacena určitá 

peněžitá pomoc podle tohoto zákona, přejde její nárok na náhradu škody (tj. který by 

musela komplikovaně na obviněném jinak sama vymáhat) v rozsahu té pomoci, na 

stát.209 Ten se pak s tímto svým nárokem může připojit k trestnímu řízení, případně si 

jej sám vymáhat v rámci civilního, resp. exekučního řízení.210 

                                                
208 Citovaná nová úprava v podstatě vychází z čl. 10 Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných 
trestných činů ze dne 24.11.2013 
209 V této souvislosti pouze okrajově připomínám, že dne 13.11.2014 byl předložen vládní návrh zákona o 
využití peněžních prostředků pocházejících z majetkových sankcí uložených v trestním řízení, dle kterého 
se má mimo jiné zavést nový rejstřík výše uváděných majetkových nároků poškozených přešlých na stát. 
210 J. Jelínek a V. Pelc k tomuto uvádějí, že: „Plné nahrazení nemajetkové újmy, újmy na zdraví nebo 
škody vzniklé v důsledku smrti způsobené trestným činem je (per argumentum a contrario) důvodem pro 
neposkytnutí peněžité pomoci.“ Viz JELÍNEK, J. a PELC, V.: Zákon o obětech trestných činů – jeho 
nedostatky a možnosti řešení. Systém ASPI. LIT162782CZ – poslední stav textu 
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Závěr 
Jak již bylo naznačeno v kapitole Úvod, cílem této práce měla být jednak 

identifikace a analýza vybraných procesních práv poškozeného a obětí a to zejména 

v porovnání s jejich praktickými dopady. Páteř této práce tvoří čtyři základní tematické 

celky, které se této otázce více či méně věnují či dotýkají. 

První část této práce se věnuje analýze samotného pojmu poškozeného a to 

zejména z hlediska jeho jednotlivých podkategorií definovaných podle jednotlivých 

typů nároků, s nimiž se poškozený může připojit k trestnímu řízení. Zejména pak u 

nároku na náhradu nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení jsem se 

snažil poměrně více rozebrat, do jaké míry mají poškození s tímto nárokem reálnou 

šanci se již v rámci adhezního řízení domoci těchto nároků.  

Do této první části jsem pak zařadil i kapitolu pojednávací o podmínkách 

omezování a vylučování účasti poškozeného na trestním řízení. Toto téma považuji za 

podstatné zejména z hlediska závěru Ústavního soudu ČR, jehož kontroverzní 

rozhodnutí jsem v Úvodu této práce popsal jako pro mé bádání klíčové. 

V druhé části této práce jsem se zaměřil na samotné adhezní řízení a to nejprve 

z hlediska jeho pojmu jako takového a principů, na nichž by dle teorie mělo být 

postaveno. V dalších podkapitolách se pak již konkrétněji věnuji jednotlivým aspektům 

adhezního řízení a to jednak podmínek, za nichž poškozený může uplatnit svůj nárok 

(tj. okamžik a náležitosti uplatnění, jakož i důsledky takového procesního kroku) a 

jednak podmínek, za nichž o něm soud může rozhodovat. Závěr této části jsem dále 

věnoval otázce přechodu práv poškozeného na jeho nástupce. 

Konkrétně podkapitola „Rozhodování soudu o nároku poškozeného“ pak byla 

dále rozčleněna na jednotlivé varianty rozhodnutí, které dle platné právní úpravy mohou 

nastat. V tomto ohledu bych zejména připomenul problematické aspekty spojené 

s odkazováním poškozeného s jeho nárokem do jiných příslušných řízení (viz kapitola 

č. 2.3.2), neboť k tomuto rozhodnutí se dle mého názoru české trestní soudy uchylují 

častěji než by bylo nutné a tím dle mého názoru poškozené nedůvodně zatěžují či jim 

někdy přímo odpírají jejich zákonná práva. 
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Třetí část této práce je věnována vybraným procesním právům poškozených a 

problematických aspektů s nimi spojených. Jak jsem již opět nastínil v Úvodu této 

práce, konkrétní výběr těchto práv jsem činil zejména s ohledem na mé vlastní praktické 

zkušenosti.  

Nejprve jsem se v této části zaměřil na právo poškozeného být zastoupen 

zmocněncem, jehož procesní práva doznala (novelizací spojenou s přijetím zákona o 

OTČ) značného rozšíření a tím se jeho postavení de facto více přiblížilo postavení 

obhájce obviněného. Takový krok zákonodárce jsem kvitoval. V další podkapitole jsem 

se pak věnoval otázce práva na šetrné zacházení a ochranu soukromí, jakožto další 

„novince“ v trestním řádu zakotvené po přijetí zákona o OTČ. Do popředí vstupuje toto 

práce zejména ve spojení s oběťmi trestných činů a je proto také více rozebráno dálo 

v příslušných kapitolách. 

Pro mě jedním z nejpalčivějších témat v této práci pak byla otázka zajištění 

nároku poškozeného, které se věnuji v podkapitole č. 3.3. V praxi jsem totiž při 

zastupování poškozeného v trestním řízení narazil na problematické aplikování tohoto 

institutu českými trestními soudy a to zejména v případech, kdy tato zajištěná věc byla 

nemovitost, kterou obviněný mému klientovi tzv. „ukradl“. Právě z důvodů v této 

podkapitole rozebíraných pak příslušný soud mého klienta (opět zcela nadbytečně) 

odkázal do civilního řízení a odmítl mu tuto zajištěnou nemovitost vydat tak, jako 

kdyby se jednalo o peněžní prostředky na bankovních účtech. 

Dalším z palčivých témat, kterým jsem se chtěl v této práci blíže věnovat, byl 

nárok poškozeného na náhradu jeho nákladů řízení. Kromě obecné úpravy zakotvené 

v trestním řádu jsem zejména chtěl blíže rozebrat otázku rozsahu a způsobu náhrady 

nákladů poškozeného. Dle mého názoru (který však není podpořen názorem odborné 

veřejnosti) totiž stávající zákonná úprava umožňuje poškozeným, resp. jejich 

zmocněncům, nárokovat skutečně vynaložené náklady související s jejich účastí na 

trestním řízení a s připojením se s jejich nárokem. Tento závěr dovozuji zejména ze 

skutečnosti, že v úpravě  náhrady nákladů poškozeného není nikde žádné ustanovení, 

které by se způsobem výpočtů těchto nákladů odkazovalo na advokátní tarif (tak jak je 

to např. v civilním řízení či u náhrady nákladů obhájce obviněného). Stejně tak jsem zde 

pojmenoval a analyzoval další pro mne nepochopitelnou praxi soudů, kteří po 
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poškozených po vyúčtování a uplatnění tohoto nároku (a to i přesto, kdy je vyúčtováno 

podle advokátního tarifu) vyžadují doklad o tom, že jim tyto náklady skutečně vznikly. 

Takový přístup je absolutně nelogický a dle mého názoru značně nesprávný. 

Čtvrtá a poslední část mé práce je pak věnována úpravě obětí trestných činů a 

jejich vybraných procesních práv. Vzhledem k tomu, že úprava ochrany obětí je 

otázkou, které zdaleka neřeší jen náš právní řád, považoval jsem za podstatné zmínit 

některé nejdůležitější mezinárodní dokumenty, které toto téma upravují. Pro účely 

našeho právního řádu pak z těchto vystupují do popředí zejména směrnice Evropské 

unie, které byly více či méně transponovány do našeho právního řádu v podobě zákona 

o obětech TČ a s ním spojené novelizace trestního řádu. I ve světle tohoto zákona pak 

bylo možné provést analýzu samotného termínu oběti, jeho odlišení od pojmu 

poškozeného, jakož i srovnávací analýzy se zahraničními termíny. 

Právě nový zákon o obětech trestné činnosti byl ústředním zdrojem celé této 

závěrečné části mé práce, neboť od nabytí jeho účinnost uběhlo již téměř tři roky a já 

měl tak možnost zanalyzovat některé konkrétní praktické dopady jeho ustanovení. Ve 

světle tohoto zákona tak bylo možné definovat nové pojmy jako je právě oběť trestného 

činu, ale i např. sekundární viktimizaci (jakožto termín odborností dávno zažitý, ale 

zákonodárcem doposud nevyužitý) či zvlášť zranitelné oběti (jakožto nové kategorie 

osob se specifickým katalogem různých procesních práv). Mimo jiné i u zvlášť 

zranitelných obětí jsem si dovolil provést menší komparativní analýzu s podobnou 

úpravou německého právního řádu. 

V závěru mé práce jsem se pak v rámci této části věnoval jednotlivým vybraným 

právům obětí trestných činů. Zejména pak právo na opětovné nepotkání se s pachatelem 

jsem opět podrobil menší úvaze o tom, do jaké míry je možné tato práva v praxi 

garantovat. Z vlastní zkušenosti totiž vím, jak málo jsou některé české trestní soudy 

ochotny omezovat trestní řízení ve prospěch zájmu poškozeného (tj. např. zájem již 

nikdy nevidět pachatele či nemuset vypovídat v jeho přítomnosti). Akcentuji přitom již 

dlouhodobě opakovanou výzvu odborné veřejnosti (ale i některých nadnárodních 

předpisů) k zavedení a využívání zvláštních prostředků, které by toto usnadnily (např. 

oddělené čekárny u soudů či audio-vizuální konferenční výslechy apod.). 
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Mám za to, že řada výše uváděných problematických aplikací zákonného rámce 

postavení a ochrany poškozených a obětí trestných činů, by měla být předmětem 

diskuzí vedených v rámci připravované rekodifikace trestního procesu. Některá by pak 

šla vyřešit jen částečnou novelizací stávajícího trestního řádu, jiná pak spíše jakousi 

„osvětou“ příslušných orgánů činných v trestním řízení. Jak to tak totiž bývá, námětů de 

lege ferenda na zlepšení předmětné právní úpravy je skutečně mnoho, ale cesta k jejich 

skutečnému zakotvení do právního řádu a zavedení v praxi je dlouhá a vydlážděná 

politickou vůlí na jedné straně a pílí příslušných zákonodárců na straně druhé. 
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Abstrakt 

Tématem této rigorózní práce je analýza postavení poškozeného a oběti 

v českém trestně-právním prostředí. Současně si pak tato práce klade za cíl identifikovat 

a z praktického pohledu zanalyzovat vybraná procesní práva poškozených a obětí 

zakotvená v českém právním řádu. Tato práce je pak rozčleněna do čtyř základních 

kapitol. První kapitola práce je věnována obecnému pojmu poškozeného a popisu jeho 

jednotlivých zvláštních nároků, které může v trestním řízení uplatňovat. Druhá kapitola 

obsahuje popis a analýzu adhezního řízení a dále zákonných podmínek, za nichž české 

soudy rozhodují o těchto nárocích poškozených. Třetí kapitola se věnuje vybraným 

procesním právům poškozených a to zejména z hlediska jejich problematické aplikace 

v praxi. Poslední kapitola pak upravuje jednak pojem obětí v českém právním prostředí 

a jednak opět jejich vybraná procesní práva, zejména ve světle relativně mladého 

zákona o obětech trestných činů. 

Abstract 

 The subject of this dissertation is the analysis of the position of an injured party 

and a victim in the Czech criminal legal environment. The aim of this thesis is also 

identification and practical analysis of particular procedural rights of injured parties and 

victims guaranteed to them by the Czech legislation. The dissertation has four main 

chapters. The first chapter is describing not only the general concept of an injured party 

but also particular claims that injured parties may exercises in the criminal proceedings. 

The second chapter contains not only description and analysis of adhesion proceedings, 

but also conditions under which claims of injured parties may be considered and 

decided by the Czech courts. The third chapter is devoted to the most problematic 

procedural rights of injured parties. The last chapter of this dissertation deals with the 

general concept of a victim and particular procedural rights of victims – mainly in the 

light of the “relatively young” law concerning victims of crimes. 
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Resumé 

Vybrané otázky postavení poškozeného a obětí v českém právním řádu 

Cílem této práce je rozbor postavení poškozeného a oběti v českém právním 

prostředí a dále identifikace a analýza jednotlivých procesních práv, která jsou jim 

českými zákony garantována. Tato analýza pak byla prováděna porovnáváním 

s dosavadními praktickými zkušenostmi odborné veřejnosti či se současnou 

rozhodovací praxí českých soudů. 

První část této práce se věnuje analýze samotného pojmu poškozeného a to 

zejména z hlediska jeho jednotlivých typů nároků, s nimiž se poškozená strana může 

připojit k trestnímu řízení. V závěru této části se pak věnuji i zákonným podmínkám, za 

nichž lze postavení poškozeného omezit či zcela vyloučit. 

V druhé kapitole se pak konkrétněji věnuji jednotlivým aspektům adhezního 

řízení a to jednak podmínek, za nichž poškozený může uplatnit svůj nárok (tj. okamžik 

a náležitosti uplatnění, jakož i důsledky takového procesního kroku) a jednak 

podmínek, za nichž o tomto nároku poškozeného může rozhodovat český soud. Závěr 

této části je dále věnován otázce přechodu práv poškozeného na jeho procesního 

nástupce. 

Třetí část této práce je věnována popisu vybraných procesních práv 

poškozených a problematických praktických aspektů s nimi spojených. Jednotlivé 

podkapitoly v této části jsou tak věnovány zejména postavení zmocněnce poškozeného, 

nového práva poškozeného na šetrné zacházení a ochranu jeho soukromí; dále práva na 

zajištění majetku poškozeného a závěrem právu poškozeného na náhradu jeho nákladů 

trestního řízení. 

Ve čtvrté a poslední kapitole se pak autor zaměřuje na pojem, postavení a 

vybraná procesní práva obětí trestných činů v českém právním prostředí. Autor se 

v tomto ohledu zaměřuje zejména na nově zakotvené definice v zákoně o obětech 

trestné činnosti. Závěr této části je pak věnován identifikaci vybraných procesních práv 

obětí a dále analýze jejich dodržování a garance ze strany příslušných orgánů činných 

v trestním řízení. 
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Summary 

Selected issues of the status of injured parties and victims in the Czech legal order 

The aim of this thesis is the analysis of the position of an injured party and a 

victim in the Czech legal environment, and further to identify and analyze particular 

procedural rights which guarantee to them the Czech laws. This analysis was performed 

by comparisons with practical experience of professional public or with current 

decision-making practice of the Czech courts. 

The first part of this thesis is devoted to the analysis of the concept of an injured 

party alone, in particular from the point of view of certain types of claims with which an 

injured party may join the criminal proceedings. In the final section of this part I 

focused also on legal conditions under which the status of an injured party may be 

limited or completely excluded. 

In the second chapter I more specifically deal with particular aspects of adhesion 

proceedings, and that not only with conditions under which an injured party may 

exercise its claim (i.e. the moment and elements of execution, as well as consequences 

of such procedural step), but also with conditions under which such claim may be 

considered and decided by the Czech courts. Further, the final section of this part 

considers the issue of devolution of the rights of an injured party to the procedural 

successor of such injured party. 

The third part of this thesis is describing some selected procedural rights of 

injured parties and problematic practical aspects relating to them. Single sub-chapters in 

this part are devoted especially to the position of a representative of an injured party, the 

new right of an injured to careful handling and protection of privacy; and further on the 

right securing property of injured, and finally the right of an injured to reimbursement 

of the costs of criminal proceedings. 

In the fourth and final chapter the author focuses on the concept, status and 

selected procedural rights of victims of crimes in the Czech legal environment. 

Conclusion of this part is then devoted to the identification of selected procedural rights 
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of victims, and further to the analysis of their observance and guarantee from the part of 

investigative, prosecuting and adjudicating bodies. 
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