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ZSU ztížení společenského uplatnění 
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WHO   Světová zdravotnická organizace  
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Úvod  

V rámci tématu diplomové práce „Aktuální otázky adhezního řízení“ se autorka této práce 

rozhodla zaměřit nikoliv na samotnou procesní úpravu adhezního řízení, ačkoliv i o ní bude krátce 

pojednáno, ale spíše na téma náhrady nemajetkové újmy v tomto řízení. Jelikož je však předmětná 

problematika náhrady nemajetkové újmy značně rozsáhlá a v rámci rozsahu diplomové práce by 

ji nebylo možné řádně zpracovat, bude tato práce zaměřena pouze na téma náhrady nemajetkové 

újmy při ublížení na zdraví a náhrady nemajetkové újmy při usmrcení a zvlášť závažném ublížení 

na zdraví v adhezním řízení.  

Zvolené téma představuje bezesporu zajímavou, avšak nelehkou problematiku, která 

propojuje oblast práva občanského a trestního. Autorce tak toto zaměření diplomové práce 

umožnuje propojit její zájem o trestní právo a právo zdravotnické, potažmo občanské, kdy se 

při zpracování diplomové práce může věnovat právní úpravě poškozeného, adhezního řízení i 

právní úpravě náhrad předmětných nemajetkových újem v OZ, z níž soudy v adhezním řízení 

při rozhodování o nárocích poškozeného na náhradu daných újem vycházejí. Současně je nutno 

dodat, že téma náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a nemajetkové újmy při usmrcení 

a při zvlášť závažném ublížení na zdraví lze považovat v oblasti adhezního řízení za téma značně 

aktuální. Je tomu tak proto, že po nabytí účinnosti OZ v roce 2014 došlo k zásadním změnám 

právě i v oblasti náhrady nemajetkové újmy, resp. náhrady nemajetkové újmy na zdraví a při 

usmrcení, a to zejména ve vztahu k pojetí těchto náhrad a způsobu určení jejich výše. Jelikož jsou 

soudy v adhezním řízení při rozhodování o soukromoprávním nároku poškozeného, jak již bylo 

výše naznačeno, povinny aplikovat ustanovení mimotrestních hmotněprávních předpisů (zejména 

OZ), měly tyto změny v občanskoprávní úpravě zásadní dopad i na oblast adhezního řízení.  

Předmětná diplomová práce má za cíl přiblížit a představit problematiku náhrady 

nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a náhrady nemajetkové újmy při usmrcení a zvlášť 

závažném ublížení na zdraví v adhezním řízení a její úskalí. Autorka v této práci shrnuje 

procesněprávní úpravu poškozeného a adhezního řízení, neboť tato nesmí v rámci zpracování 

daného tématu chybět. Převážně však svou pozornost zaměřuje na hmotněprávní úpravu náhrady 

předmětných nemajetkových újem zakotvenou v OZ. Teoretický výklad příslušné problematiky 

pak autorka na četných místech doplňuje svými vlastními názory. 

V první polovině práce, tedy v kapitole první a druhé se autorka věnuje právní úpravě 

poškozeného jakožto subjektu trestního, resp. adhezního řízení, a následně představuje i právní 

úpravu adhezního řízení samotného. Ačkoliv je cílem těchto kapitol spíše poskytnout teoretický 

podklad, rozhodla se zde autorka zamyslet nad několika problematickými otázkami dané úpravy. 
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Adhezní řízení je bezesporu charakteristické svými subjekty. Právní praxe se však neshoduje na 

tom, koho mezi tyto zařazovat. Je proto třeba v rámci této práce vyřešit otázku, kdo by měl být za 

subjekty daného řízení považován. Druhou problematickou záležitostí daného tématu je dle názoru 

autorky i úprava náhrady nemajetkové újmy v daném řízení, resp. omezení formy její náhrady 

zakotvené v ustanovení § 43 odst. 3 a § 228 odst. 1 TŘ. Autorka se proto v této práci vyjádří i k 

tomuto. Další velmi diskutovaná otázka adhezního řízení se týká problematiky trestního příkazu, 

neboť i tímto může samosoudce o nároku poškozeného za zákonem stanovených podmínek 

rozhodnout. S ohledem na současnou úpravu trestního příkazu, jíž se dotkla i nedávná novela TŘ 

č. 333/2020 Sb., se autorka pokusí odpovědět na otázku, zda došlo v důsledku této novely ke 

zlepšení postavení poškozeného ve vztahu k trestnímu příkazu a zdali zde současná právní úprava 

obsahuje prostor pro další vylepšení.   

Druhá polovina práce, tedy kapitola třetí a čtvrtá, je věnována náhradě nemajetkové újmy 

při ublížení na zdraví dle ustanovení § 2958 OZ a náhradě nemajetkové újmy při usmrcení a při 

zvlášť závažném ublížení na zdraví dle ustanovení § 2959 OZ.  

V rámci zpracování problematiky náhrady nemajetkové újmy při ublížení se autorka 

zaměřuje zejména na způsob stanovení výše náhrady předmětné nemajetkové újmy, resp. výše 

bolestného a náhrady za ZSU. Jak již bylo naznačeno výše, právě v této oblasti došlo v důsledku 

rekodifikace občanského práva ke značným změnám, neboť byla společně s OZ 1964 zrušena i 

vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského 

uplatnění, dle níž a jejího bodového systému hodnocení bylo možné relativně exaktním způsobem 

stanovit výši náhrady za vytrpěné bolesti a za ZSU. Nově ustanovení § 2958 OZ ponechává určení 

výše náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví zcela na úvaze soudu. Pro stanovování výše 

předmětné náhrady má tak velmi důležité postavení de iure nezávazný materiál – Metodika NS, 

jež stanoví podrobnější postup pro určení výše bolestného a náhrady za ZSU. Tato pomůcka by 

však měla v blízké době projít revizí1. Autorka se tedy pozastaví nad úpravou Metodiky NS 

týkající způsobu a postupu stanovení výše předmětných náhrad a pokusí se odpovědět na otázku, 

jaké případné nedostatky tato má. Autorka se též bude zabývat i otázkou znaleckých posudků 

vypracovaných znalci ze zvláštního odvětví, které Metodika NS výslovně doporučuje využívat 

 
1 ČTK, Ministerstvo chce upravit metodiku Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě, Česká justice [online]. [cit. 2021-

10-28] Dostupné z: Ministerstvo chce upravit metodiku Nejvyššího soudu k nemajetkové újmě - Česká justice 

(ceska-justice.cz) či KLOS, D., KRÁL, V. Jak dále při aplikaci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě 

nemajetkové újmy z pohledu znalce? Rychle na ni zapomenout! ADVOKÁTNÍ DENÍK. CZ [online]. [cit. 2021-

10-28] Dostupné z: Jak dál při aplikaci tzv. Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy z pohledu 

znalce? Rychle na ni zapomenout! - Články - Advokátní deník (advokatnidenik.cz) 

 

https://www.ceska-justice.cz/2019/11/ministerstvo-chce-upravit-metodiku-nejvyssiho-soudu-k-nemajetkove-ujme/
https://www.ceska-justice.cz/2019/11/ministerstvo-chce-upravit-metodiku-nejvyssiho-soudu-k-nemajetkove-ujme/
https://advokatnidenik.cz/2020/06/19/jak-dal-pri-aplikaci-tzv-metodiky-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-z-pohledu-znalce-rychle-na-ni-zapomenout/
https://advokatnidenik.cz/2020/06/19/jak-dal-pri-aplikaci-tzv-metodiky-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-z-pohledu-znalce-rychle-na-ni-zapomenout/
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jako důkazy v soudních sporech, resp. nezbytností jejich zpracování pro řádné ohodnocení bolesti 

a ZSU.   

Jak již bylo výše naznačeno, diplomová práce se též věnuje úpravě náhrady nemajetkové 

újmy při usmrcení a zvlášť závažném ublížení na zdraví, jež je v současném OZ zakotvena 

v ustanovení § 2959 OZ. Obdobně jako v ustanovení § 2958 OZ, i zde nově ponechává 

zákonodárce určení výše náhrady nemajetkové újmy zcela na posouzení soudu. V rámci rozboru 

této úpravy si autorka položí otázku, jak se zejména soudní praxe vypořádala s tímto novým 

způsobem stanovení výše předmětné náhrady.  

Na závěr lze pouze zdůraznit, že tato diplomová práce nevyčerpává téma náhrady 

předmětných nemajetkových újem v adhezním řízení, spíše se zabývá zajímavými otázkami dané 

problematiky. V diplomové práci autorka nejčastěji pracuje s komentářovou literaturou a soudní 

judikaturou.  

Diplomová práce vychází ze stavu právní úpravy účinné ke dni 16.11.2021. 
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1. Poškozený v trestním řízení   

Pro pochopení tématu adhezního řízení a jeho aktuálních otázek je zcela zásadní a nezbytné 

věnovat se problematice poškozeného, neboť poškozený oprávněný uplatnit svůj nárok na náhradu 

škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení je dle Látala2 základním subjektem 

adhezního řízení.  

Tato diplomová práce se zaměřuje pouze na obecnou právní úpravu trestního, resp. 

adhezního řízení obsaženou v TŘ, tedy na úpravu trestního řízení vedeného proti zletilé fyzické 

osobě. Případnou zvláštní úpravou obsaženou v zákoně č. 218/2013 Sb., o odpovědnosti mládeže 

za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, či odlišnou úpravou zakotvenou v zákoně č. 418/2011 Sb., o odpovědnosti 

právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů se tudíž tato práce nezabývá.  

1.1. Vymezení pojmu poškozeného v rámci trestního řízení  

Dle Jelínka3 je poškozený zařazován mezi subjekty trestního řízení.  Poškozený však není 

pouze subjektem trestního řízení, ale je v souladu s ustanovením § 12 TŘ i významnou procesní 

stranou. Z důvodu tohoto důležitého postavení poškozeného v rámci trestního i adhezního řízení 

je žádoucí, aby byl pojem poškozeného dostatečně osvětlen. 

Vymezení poškozeného jakožto subjektu trestního řízení zůstalo od přijetí TŘ v roce 1961 

dlouho neměnné. Poškozený býval definován v ustanovení § 43 odst. 1 TŘ jako „ten, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda“4. Nutno dodat, 

že tehdejší úprava TŘ taktéž opravňovala poškozeného pouze k uplatnění nároku na náhradu 

majetkové škody, nikoliv škody morální či jiné.5 Novela provedená zákonem č. 181/2011 Sb. však 

přinesla radikální změnu i tohoto ustanovení. Tato totiž za účelem posílení práv 

poškozeného, výchovného efektu adhezního řízení i sjednocení terminologie OZ 1964 a TŘ 

pozměnila výše uvedené vymezení pojmu poškozeného a rozšířila variaci nároků, jež je dnes 

poškozený oprávněn v adhezním řízení uplatnit, o nárok na náhradu nemajetkové újmy a vydání 

bezdůvodného obohacení.6 V důsledku předmětné novely TŘ tak byl poškozený nově vymezen 

jako „ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková 

újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.“  Poslední terminologickou 

 
2 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: SEVT, a.s., 

1994. s. 11 
3 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 189 
4  Ustanovení § 43 odst. 1 TŘ, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 181/2011 Sb. 
5 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: nakladatelství Karlovy Univerzity, 1998. s. 26 
6 Důvodová zpráva k zákonu č. 181/2011 Sb., jímž se mění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
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změnu legální definice poškozeného přinesla novela provedená zákona č. 193/2012 Sb. Od této se 

již zákonné vymezení poškozeného nezměnilo.  

Poškozený je tedy od účinnosti novely provedené zákonem č. 193/2012 Sb. definován jako 

„ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková 

újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“7. Pro správné a úplné 

pochopení definice poškozeného je nezbytné vyložit pojmy ublížení na zdraví, majetkové škody, 

nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení, přičemž tyto jsou vymezeny jak v trestních 

hmotněprávních předpisech, tak i v předpisech jiných právních odvětví. 

Pojem ublížení na zdraví vymezuje TZ v ustanovení § 122 odst. 1 TZ jako „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 lékařského ošetření“8. Za ublížení na zdraví se zde považuje i těžká újma na zdraví. 

Tato je definována v ustanovení § 122 odst. 2 TZ jako vážná porucha zdraví či jiné vážné 

onemocnění, přičemž TZ taxativně vymezuje konkrétní případy takové poruchy či onemocnění. 

Jde např. o zmrzačení, poškození důležitého orgánu, zohyzdění či mučivé útrapy9. 

Zákonodárce v dané legální definici poškozeného používá i pojem majetková škoda. Je 

nutno dodat, že předmětný pojem a jeho výklad nenajdeme ani v hmotněprávních trestních 

předpisech ani jiných předpisech (kupř. v OZ). Tento byl, jak již bylo naznačeno výše, součástí 

i původní definice poškozeného, přičemž poškozený byl do roku 2011 oprávněn domáhat se 

v adhezním řízení právě pouze majetkové škody. Dle rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu ČSSR 

č. Pls 1/196210 majetková škoda dříve zahrnovala majetkové i nemajetkové újmy (zejména bolest 

či ZSU poškozeného), které bylo možné dle příslušných právních předpisů zmírnit či nahradit 

v penězích či uvedením do původního stavu. Toto vymezení pojmu „majetková škoda“ zůstalo 

dlouho neměnné, v posledním desetiletí se však jeho význam značně proměnil a jeho původní 

výklad byl překonán. Předmětná změna tohoto pojmu byla ovlivněna jednak již výše zmíněnou 

novelou provedenou zákonem č. 181/2011 Sb., v jejímž důsledku byla pozměněna legální definice 

pojmu poškozeného, kdy byl v souladu s OZ 1964 zaveden do TŘ pojem nemajetková újma a 

bezdůvodné obohacení 11, jichž se jako nároků může poškozený nově také domoci, a jednak i 

přijetím a účinností OZ. OZ totiž zavedl v příslušné oblasti novou terminologii, kdy užívá pojmu 

 
7 Vizte ustanovení § 43 odst. 1 TŘ 
8 Vizte ustanovení § 122 odst. 1 TZ 
9 Vizte ustanovení § 122 odst. 2 TZ 
10 Rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu ČSSR sp.zn. Pls 1/1962 ze dne 4. 6. 1962 
11 Touto novelou byl též pojem „majetková škoda“ byl nahrazen pojmem „majetková újma“, nicméně o rok později 

byl tento pojem pozměněn zpět na pojem „majetková škoda“. 
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újma, jejž dále rozlišuje na škodu (újmu na jmění) a nemajetkovou újmu. Toto rozlišení újmy OZ 

respektují i trestní soudy v adhezním řízení, kdy o nárocích, jež OZ pojímá jako nároky na náhradu 

(odčinění) nemajetkové újmy (kupř. nárok na náhradu vytrpěné bolesti či náhradu za ZSU 

dle § 2958 OZ), rozhodují jako o nárocích na náhradu nemajetkové újmy ve smyslu TŘ, nikoliv 

jako o nárocích na náhradu majetkové škody12. S ohledem na výše zmíněné lze proto považovat 

pojetí majetkové škody jakožto kategorie zahrnující majetkovou i nemajetkovou újmu, jak již bylo 

v práci uvedeno, za překonané, přičemž tento pojem, jenž dnes zahrnuje pouze majetkovou újmu, 

lze vykládat ve smyslu pojmu škoda dle OZ. Lze poznamenat, že pojem škoda na jiných místech 

TŘ sám používá. Podobným způsobem toto dovozuje ve své rigorózní práci i Vincík.13 

Majetkovou škodou se tedy obdobně jako škodou ve smyslu OZ dle Gřivny rozumí „újma, která 

nastala v majetkové sféře poškozeného, je objektivně vyjádřitelná v penězích a reprezentuje 

majetkové hodnoty, které je třeba vynaložit, aby došlo k uvedení do původního stavu“.14 S ohledem 

na výše popsané autorka této práce navrhuje, aby do budoucna byl pojem majetková škoda 

nahrazen pojmem škoda. Lze dodat, pojmu škoda a majetková škoda dále v této práci bude užíváno 

jako synonym.  

Další pojem, se kterým legální definice poškozeného pracuje, je nemajetková újma. 

Nemajetkovou újmou v souladu s OZ, jenž tento pojem také používá, rozumíme takovou 

újmu, „která oproti škodě pokrývá nepříznivý dopad škodné události do jiných než majetkových 

hodnot.“15 Dle druhu práv, do kterých bylo zasaženo, se může jednat o nemajetkovou újmu 

spotřebitelskou, soutěžní, všeobecně osobnostní, vědeckou apod., přičemž ani souběh více druhů 

této újmy v různých sférách a právních vztazích není vyloučen, jak konstatuje Šámal16.  

Posledním pojmem, který je třeba osvětlit, je bezdůvodné obohacení. Bezdůvodným 

obohacením se rozumí dle ustanovení § 2991 odst.1 OZ takové jednání, kterým se osoba-

 
12 Vizte např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1309/2019 ze dne 31.10.2019, rozsudek Vrchního soudu  

v Praze sp.zn. 1 Tmo 1/2020 ze dne 13.2.2020 či usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 190/2017 ze dne 20.9. 

2017 (v případě bolesti a ztížení společenského uplatnění dle ustanovení § 2958 OZ pracují soudy v adhezním 

řízení s nárokem na náhradu nemajetkové újmy, nikoliv náhrady majetkové škody), dále kupř. usnesení 

Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1791/2016 ze dne 25.1.2017 ze dne 18.2.2016, usnesení Nejvyššího soudu sp. 

zn. 8 Tdo 45/2020 ze dne 31.3.2020 či rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 7 Tdo 1485/2019 ze dne 12.2.2020 (v 

těchto soud pracuje s nárokem na náhradu nemajetkové újmy v případě nemajetkové újmy spočívající v 

duševních útrapách při usmrcení blízké osoby dle ustanovení § 2959 OZ)  
13 VINCÍK, D. Adhézní řízení, Praha, 2021, Rigorózní práce, Karlova Univerzita, Právnická fakulta, vedoucí práce 

prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.  
14 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů. komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s.269 
15 VOJTEK, P., PÚRY, F. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy, 2017. č. 11-12. s. 346 
16 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

s. 512 
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obviněný17 bez spravedlivého důvodu obohatila na úkor jiné osoby – poškozeného. Tato osoba je 

pak povinna toto bezdůvodné obohacení vydat. Obohaceným je zejména osoba, jež „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“18.  

Výše byla osvětlena legální definice poškozeného. Předmětné zákonné vymezení pojmu 

poškozeného, jež by samo o sobě zahrnovalo relativně širokou množinu osob, je však doplněno a 

korigováno úpravou několika dalších ustanovení TŘ19. V této souvislosti je třeba zmínit 

ustanovení § 43 odst. 2 TŘ, jež bylo doplněno do TŘ novelou provedenou zákonem č. 265/2001 

Sb. účinným od 1.1.2002. Tento odstavec druhý daného paragrafu stanoví, že poškozeným není 

osoba, která se sice cítí být morálně či jinak poškozena trestným činem, nicméně vznik její újmy 

není v příčinné souvislosti s předmětným trestným činem či jí takto vzniklá újma není způsobena 

zaviněním pachatelem.20 Dle důvodové zprávy21 byla tato úprava do TŘ zavedena, neboť se 

zákonné vymezení pojmu poškozeného dle ustanovení § 43 odst. 1 TŘ před touto novelou 

v některým případech ukázalo jakožto příliš široké a zákonodárce se doplněním tohoto ustanovení 

pokoušel o zpřesnění v tom směru, aby toto vymezení nezahrnovalo osoby, jež jsou postiženy 

jednáním pachatele až zprostředkovaně, či se za poškozené jen sami označují.  

Ustanovení § 310a TŘ, které bylo též uvedeno do TŘ novelou provedenou zákonem 

č. 265/2001 Sb. a následně doplněno novelou provedenou zákonem č. 181/2011 Sb., je dalším 

ustanovením, jehož úprava koriguje výše uvedené vymezení poškozeného. V souladu s tímto 

ustanovením nepřísluší pro účely narovnání práva poškozeného osobě, na níž přešel nárok 

na vydání bezdůvodného obohacení či nárok na náhradu škody. Vyjma práv spjatých s institutem 

narovnání má však osoba, na níž přešly tyto nároky, postavení poškozeného ve smyslu ustanovení 

§ 43 odst. 1 TŘ.  

Nutno dodat, že oprávnění poškozeného nemůže v témže trestním řízení vykonávat dle 

ustanovení § 44 odst. 1 TŘ ani spoluobviněný. Jak uvádí Látal22, obviněný je totiž stranou řízení, 

vůči níž je řízení vedeno. Poškozený naopak vykonává svá práva vůči obviněnému a je v postavení 

 
17 V této diplomové práci bude pro osoby, proti nimž je vedeno trestní řízení, tedy pro podezřelého, obviněného, 

obžalovaného i odsouzeného užíván souhrnně jednotný výraz – obviněný.  
18 Vizte ustanovení § 2991 odst. 2 OZ 
19 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 261 
20 Vizte ustanovení § 43 odst. 2 TŘ 
21 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
22 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: SEVT, a.s., 1994. 

s.16 
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jeho odpůrce. Zájmy těchto stran jsou tedy protichůdné a z povahy věci je proto neslučitelné, aby 

se v daném trestním řízení u jedné osoby soustřeďovala práva poškozeného i obviněného.   

Za poškozeného je však nutné považovat osobu, jíž sice majetková škoda vznikla, ale 

pachatel, jenž tuto škodu způsobil, ji zcela nahradil, jak uvádí Jelínek.23 Takový poškozený sice 

není oprávněn uplatnit nárok na náhradu majetkové škody a s ním spojená práva, nicméně má 

ostatní obecná práva, kterými poškozený dle TŘ či jiného předpisu disponuje. 

1.2. Poškozený jako fyzická a právnická osoba a jejich 

zastoupení 

Jako poškozený je oprávněna v souladu s právní úpravou vystupovat v trestním řízení 

nejen osoba fyzická, ale i osoba právnická, přičemž obě tyto osoby mají v trestním a adhezním 

řízení stejné postavení. Právní úprava v tomto ohledu mezi nimi nečiní žádných rozdílů.  

Fyzickou osobou se rozumí osoba přirozená, je jí každý člověk24. Fyzická osoba, jež se 

hodlá zúčastnit trestního řízení jakožto poškozený, musí být vybavena takzvanou procesní 

způsobilostí neboli dle Fenyka25 způsobilostí v trestním procesu jednat samostatně, a to vlastním 

jménem. Dle tohoto autora je procesní způsobilost v trestním právu procesním upravena obdobně 

jako v právu občanském. Z tohoto důvodu lze usoudit, že procesní způsobilost fyzické osoby 

jakožto poškozeného v trestním řízení je odvozena od její hmotněprávní způsobilosti samostatně 

právně jednat. Pro určení, zda je osoba plně procesně způsobilá, či nikoliv, je tak rozhodující 

rozsah její svéprávnosti. Plné způsobilosti nabývat pro sebe svým vlastním jednáním práva a 

zavazovat se k povinnostem (plné svéprávnosti), a tedy i v důsledku tohoto samostatně právně 

jednat v trestním procesu a vykonávat samostatně svá procesní práva a plnit své procesní 

povinnosti (procesní způsobilost), nabývají fyzické osoby dosažením zletilosti (tedy dosažením 

18. roku věku), před dosažením zletilosti přiznáním svéprávnosti či uzavřením manželství.26 Je-li 

osoba nezletilá (nedovršila 18. roku věku) a neuzavřela manželství a ani jí nebyla soudem přiznána 

svéprávnost, je tato její způsobilost ze zákona omezena. U fyzických osob, jež by jinak byly dle 

právní úpravy plně svéprávné, lze taktéž v případě formulovaném v OZ omezit svéprávnost na 

základě rozhodnutí soudu.27  

 
23 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání. Praha: Leges, 2018. s. 261 
24 HENDRYCH, D., BĚLINA, M., FIALA, J., ŠÁMAL, P., ŠTENGLOVÁ, I., ŠTURMA, P. Právnický slovník. 

3. podstatně rozš. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 251 
25 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019. s. 124 a násl.  
26 Vizte ustanovení § 30 OZ 
27 Vizte ustanovení § 55 a násl. OZ 
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Pro případ, že poškozený není plně svéprávný, tedy nenabyl zletilosti, neuzavřel manželství 

a nebyla mu ani soudně svéprávnost přiznána, popřípadě byla jako svéprávnost soudně omezena, 

vykonává dle ustanovení § 45 TŘ práva, jimiž je poškozený v trestním řízení nadán, za 

poškozeného zákonný zástupce nebo opatrovník. Nemohou-li tyto osoby předmětná práva 

vykonávat či nebyl-li dotyčné osobě opatrovník ustanoven a hrozí-li nebezpečí prodlení, ustanoví 

předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce poškozenému usnesením neprodleně 

opatrovníka ad hoc.28 Tohoto institutu je využíváno kupříkladu při dlouhodobé hospitalizaci 

zákonných zástupců či při jejich dlouhodobém pobytu v cizině.29  Předmětné usnesení soudu lze 

napadnout stížností. Jak stanoví TŘ, ustanovit lze osobu jakožto opatrovníka pouze s jejím 

souhlasem. Výjimku z tohoto pravidla tvoří případ, kdy je jakožto opatrovník poškozeného 

ustanovován advokát, jehož souhlasu k takovému ustanovení není třeba.30  

Osobou právnickou dle OZ rozumíme „organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má 

právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná“31. Poškozenými mohou být jak 

právnické osoby soukromého, tak i veřejného práva či stát. Jelikož opět platí, že úprava procesní 

způsobilosti právnické osoby jakožto poškozeného zrcadlí úpravu způsobilosti samostatně jednat 

dle občanského práva, je nutné vycházet při určení této způsobilosti právě z obsahu 

občanskoprávních předpisů. Dle soukromoprávní úpravy není právnická osoba jakožto umělý 

konstrukt v souladu s fikční teorií schopna sama jednat.32 Z tohoto důvodu se procesní způsobilost 

právnické osoby odvíjí od svéprávnosti osob, jež za právnickou osobu jednají.33 Zákon stanoví, 

případně zakladatelské jednání určí, jakým způsobem a v jakém rozsahu za právnickou osobu 

členové jejích orgánů rozhodují a nahrazují její vůli.34 Za právnickou osobu jedná v souladu s OZ 

zejména statutární orgán či jeho členové, také ale i její zaměstnanci. Právnické osoby mohou též 

jednat prostřednictvím svých zástupců.35 V souladu s výše řečeným tedy budou uplatňovat 

procesní práva a plnit procesní povinnosti za právnickou osobu coby poškozeného v trestním 

 
28 Vizte ustanovení § 45 TŘ 
29 JELÍNEK, J. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované vydání. Praha: 

Leges, 2017. s. 674 
30 Vizte ustanovení § 45 TŘ 
31 Vizte ustanovení § 20 odst. 1 OZ 
32 LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M., FIALA, R., DRÁPAL, L. Občanský zákoník I. 

Obecná část (§1-654): Komentář. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2014. s. 139 
33  SVOBODA, K., SMOLÍK, P., LEVÝ, J., ŠÍNOVÁ, R. a kol. Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2013, s. 89 a násl.  
34 Vizte ustanovení § 161 a násl. OZ 
35 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 283 
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řízení výše zmíněného osoby, přičemž procesní způsobilost předmětné právnické osoby bude 

odvozena od svéprávnosti těchto osob jí zastupujících.   

Pro případ, že by právnickou osobu nemohla v trestním řízení zastoupit ani jedna z výše 

uvedených osob, jež by byla způsobilá činit úkony v trestním řízení, a hrozilo by nebezpečí 

prodlení, lze aplikovat stejně jako v případě fyzické osoby ustanovení o stanovení opatrovníka ad 

hoc.36 Dle Gřivny37 je toto ustanovení aplikovatelné zejména, nemá-li právnická osoba statutární 

orgán, či jsou-li zájmy právnické osoby v rozporu se zájmy tohoto statutárního orgánu. 

Lze tak shrnout, že poškozený-fyzická osoba může v trestním řízení vystupovat 

a uplatňovat svá práva osobně, případně prostřednictvím svého zákonného zástupce či opatrovníka 

nebo opatrovníka ustanoveného ad hoc. Poškozeného-právnickou osobu pak v adhezním řízení 

zastupuje buď statutární orgán, resp. jeho členové, její zaměstnanci nebo zástupci, případně jí 

ad hoc ustanovený opatrovník. Poškození jsou však také oprávněni nechat se zastupovat jinou 

osobou na základě smluvního zastoupení, přičemž takové zastoupení se prokazuje písemnou plnou 

mocí. 

V případě smluvního zastoupení zástupce poškozeného označujeme jako zmocněnce. Jak 

uvádí ustanovení § 50 TŘ, poškozeného může zastupovat jak osoba právnická, tak i plně svéprávná 

osoba fyzická. Jako zmocněnec poškozeného však dle ustanovení § 50 odst. 1 TŘ nemůže 

vystupovat osoba, jež by k veřejnému zasedání či hlavnímu líčení byla současně povolána jako 

tlumočník, svědek nebo znalec. TŘ však nestanoví žádné požadavky ohledně vzdělání zmocněnce. 

Na rozdíl od obhájce obviněného, jímž může být pouze advokát, případně pro určité úkony 

advokátní koncipient38, je výběr zmocněnce zcela ponechán na uvážení poškozeného s tím, že tato 

osoba zmocněnce musí splňovat výše uvedené předpoklady.  Nejčastěji si však poškozený jakožto 

zmocněnce volí právě advokáta, jak poznamenává Látal39. Dle ustanovení § 51 TŘ, zmocněnec 

zastupující poškozeného na základě plné moci je oprávněn činit za poškozeného návrhy a je taktéž 

oprávněn podávat za poškozeného žádosti nebo opravné prostředky. Zmocněnec se může účastnit 

i všech úkonů, kterých je oprávněn se účastnit poškozený. Další podrobnosti týkající se práv 

zmocněnce stanoví ustanovení § 51 TŘ. V souladu s ustanovením § 154 TŘ může poškozený vůči 

obviněnému uplatňovat i nárok na náhradu nákladů vzniklých přibráním zmocněnce.  

 
36 Vizte ustanovení § 45 odst. 1 poslední věta TŘ 
37 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 302 
38 Vizte ustanovení § 35 odst. 1 TŘ 
39 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: SEVT, a.s., 1994. 

s. 18 
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V této podkapitole je taktéž žádoucí, aby byl osvětlen i pojem společného zmocněnce. TŘ 

institut společného zmocněnce zavedl ve svém ustanovení § 44 odst. 2 TŘ pro případ, že v trestním 

řízení vystupuje velký počet poškozených, ať již právnických či fyzických osob. S velkým počtem 

poškozených se v trestních řízeních lze setkat především v oblasti hospodářské kriminality, a to 

např. u řízení ve věcech trestného činu podvodu či krádeže, jak uvádí Jelínek.40 Tímto institutem 

právní úprava umožňuje omezit účast jednotlivých poškozených ve prospěch zásady rychlosti 

řízení, přičemž jsou stanovena dvě základní kritéria pro jeho použití, a to mimořádně vysoký počet 

poškozených a skutečnost, že by výkonem práv jednotlivých poškozených mohl být ohrožen 

rychlý průběh trestního řízení.41 V případě splnění obou těchto kritérií rozhodne předseda soudu 

(v přípravném řízení na základě návrhu státního zástupce), že uplatnění práv poškozených bude 

možné pouze prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si poškození sami zvolí. Předmětné 

rozhodnutí soud, případně státní zástupce při přípravném řízení, oznámí poškozeným, kteří již své 

nároky v předmětném trestním řízení uplatnili. Zbylým poškozeným bude tato skutečnost 

oznámena při prvním úkonu, k němuž jsou předvoláni nebo o němž se vyrozumívají.  Společných 

zmocněnců však nesmí být v daném trestním řízení více než šest. V opačném případě, tedy když 

se poškození na takovém počtu společných zmocněnců nedohodnou, zvolí společné zmocněnce 

s ohledem na zájmy poškozených soud. Tento společný zmocněnec, obdobně jako zmocněnec, je 

oprávněn zastupovat tyto poškozené, uplatňovat a vykonávat jejich práva, včetně práva uplatnit 

nárok poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení42.  

1.3. Pojem oběť trestného činu a poškozený 

Jak poznamenává Jelínek43, ale i jak je obecně známo, pojem oběť je pojmem 

mnohovýznamovým, jímž se zabývá hned několik vědních disciplín, jako je např. kriminologie, 

psychologie či samotná viktimologie. Jelikož je tato práce zaměřena na problematiku procesního 

práva trestního, je třeba si objasnit pojem oběť tak, jak je definovaný relevantními právními 

předpisy. Předmětný pojem zavedl do našeho právního řádu již zákon č. 209/2007 Sb., 

o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní 

předpis a jeho obsah byl však v podstatné míře derogován pozdější úpravou. Pojem oběť a její 

postavení tak nově od roku 2013 upravuje ObTrČ.44 

 
40 JELÍNEK, J. Postavení poškozeného v trestním řízení – možnost zdokonalení právní úpravy nejsou vyčerpány.  

Kriminalistika. 2003. č. 2. s. 112 a násl. 
41 Vizte ustanovení §44 odst. 2 věta první TŘ 
42 Vizte ustanovení §44 odst. 2 TŘ 
43 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016. s. 256 
44 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019. s. 227  
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Obětí se rozumí dle ustanovení § 2 odst. 1 ObTrČ „fyzická 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“45. V tomto odstavci definovaný pojem a pojem 

poškozeného bývá velmi často laickou veřejností zaměňován. Z tohoto důvodu je nutné si vymezit 

základní rozdíly mezi těmito termíny.  

Nejprve si je nutné uvědomit, jak konstatuje Gřivna46, že oběť je dle ObTrČ pojímána jako 

subjekt hodný zvláštní péče státu. Poškozený je naopak chápán jako subjekt a strana trestního 

řízení nadaný procesními právy i povinnostmi.  

Tyto dva pojmy dle Fenyka47 jsou taktéž upraveny dvěma rozdílnými právními 

předpisy. S výrazem oběť pracuje výše uvedený ObTrČ, naopak TŘ využívá převážně pojmu 

poškozený, přičemž obsahuje několik ustanovení, v nichž se pojem oběť vyskytuje, jako např. 

ustanovení § 43 odst. 4 TŘ, nicméně zcela jasně v předmětné úpravě převažuje pojem poškozený 

jakožto termín práva procesního.   

Jak je vidno již ze samotné definice oběti, obětí podle ObTrČ může být pouze fyzická 

osoba, neboť jen ta je schopna pociťovat újmu jí způsobenou trestným činem. Tímto základním 

aspektem se odlišuje pojem oběť od pojmu poškozený, neboť poškozeným, jak již bylo výše 

vysvětleno, může být osoba fyzická i právnická, jak zmiňuje Fenyk48.  

Za oběť se v souladu s právní úpravou též považuje nejen osoba, jíž opravdu byla 

způsobena újma či ublíženo na zdraví či se na její úkor pachatel obohatil, ale i fyzická osoba, které 

taková výše zmíněná újma, ublížení na zdraví, popřípadě bezdůvodné obohacení mohlo být 

způsobeno. Osoba oběti mohla být pouze ohrožena vznikem újmy či ochuzení v důsledku jednání 

pachatele. Oběť je tedy v tomto ohledu pojem širší než pojem poškozený, neboť za oběť je 

považována i osoba, jež mohla být dotčena trestným činem, jehož pachatel se k jeho spáchání 

připravoval, eventuálně se o něj již pokusil, ale nedokonal ho, a k účinku v podobě újmy této osoby 

tak nedošlo, jak uvádí Vicherek49.  

Za oběť lze také dle ObTrČ považovat i některé osoby pozůstalé po oběti, jež v důsledku 

trestného činu zemřela. Tito pozůstalí se pro účely ObTrČ označují jako oběti nepřímé. Mezi 

 
45 Vizte ustanovení § 2 odst.1 zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
46 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s.26 
47 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019. s. 227 
48 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019. s. 227 
49 VICHEREK, R. Oběti trestných činů a jejich práva. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-02-18]  

Dostupné z: Oběti trestných činů a jejich práva | epravo.cz 

https://www.epravo.cz/top/clanky/obeti-trestnych-cinu-a-jejich-prava-92945.html
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nepřímé oběti ObTrČ zařazuje příbuzné v přímém pokojení, sourozence, osvojence, osvojitele, 

manžela, registrovaného partnera, druha či osobu, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat ke dni své smrti výživu.50 Je-li těchto osob více, je považována za oběť každá z nich. 

Za oběti však nejsou považování právní nástupci původní přímé oběti. Postavení oběti na jejího 

právního nástupce nepřechází ani ho není možné převést.51 U poškozeného však právní úprava 

tuto možnost právního nástupnictví připouští.  

Posledním rozdílem mezi předmětnými pojmy, u něhož je nutné se pozastavit, se týká 

újmy, jež je osobě oběti i poškozenému nahrazována. Poškozenému se nahrazuje pouze újma, jež 

vznikla v příčinné souvislosti s trestným činem, tedy pouze újma primární. Oběti je dle ObTrČ 

poskytována náhrada jak za újmu primární, tak i za újmu sekundární (druhotnou). 52 Újmou 

sekundární se dle Roubalové53 rozumí újma nebo následky, jež vznikají při sekundární viktimizaci, 

přičemž mají zejména psychologický nebo psychický charakter. Gillernová54 konstatuje, že 

sekundární viktimizace je zapříčiněna jako následek reakce okolí oběti na skutečnost, že byl na 

oběti spáchán trestný čin, popřípadě bylo jeho spáchání připravováno či se o něj pachatel pokusil. 

Ke vzniku sekundární újmy dochází např. při nesprávně vedeném výslechu, při němž absentuje 

takt policistů vůči oběti a objevují se náznaky nedůvěry nebo opovržení ze strany orgánů činných 

v trestním řízení. 

Na základě výše popsaného je tedy zcela jasné, že pojem oběť a poškozený jsou pojmy, jež 

by neměly být zaměňovány, neboť zde existují relevantní rozdíly, jimiž je lze odlišit. Takové 

konstatování však nelze chápat ve smyslu, že by fyzická osoba nemohla být zároveň obětí podle 

ObTrČ i poškozeným dle TŘ. Fyzická osoba může být považována současně za oběť ve smyslu 

ObTrČ i za poškozeného ve smyslu TŘ.  

ObTrČ přiznává obětem několik zvláštních práv. Mezi taková práva se řadí právo na 

poskytnutí odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, 

právo na ochranu před druhotnou újmou a právo na peněžitou pomoc. S postavením oběti dle 

ObTrČ jsou spjata i zvláštní práva obsažená v TŘ, např. právo učinit prohlášení o dopadu trestného 

činu na život oběť dle ustanovení § 43 odst. 4 TŘ. 

 
50 Vizte ustanovení § 2 odst. 3 ObTrČ 
51 GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený a oběť trestného činu z 

trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. s. 26 
52 GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů, JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený a oběť trestného činu z 

trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. s. 26 
53 ROUBALOVÁ, M. a kol. Oběti kriminality: Poznatky z viktimizační studie. Praha: Institut pro kriminologii a 

sociální prevenci, 2019. s. 28 
54 GILLERNOVÁ, I., BOUKALOVÁ, H. a kol. Vybrané kapitoly z kriminalistické psychologie. Praha: Nakladatelství 

Karolinum, 2006. s. 138 
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U výkladu problematiky oběti je taktéž třeba zmínit i zvláštní kategorii obětí, a to sice oběti 

zvláště zranitelné, mezi které jsou v ustanovení § 2 ObTrČ zařazeny např. oběti, jimiž jsou děti, či 

oběti trestného činu obchodování s lidmi. Z důvodu zvláštní zranitelnosti těchto osob je nutné 

v trestním řízení co nejvíce omezit a snížit nebezpečí další viktimizace a vzniku sekundární újmy 

(např. prohloubení citového zranění vyvolaného samotnou účastí v trestním řízení), jak konstatuje 

Vicherek. 55 ObTrČ tak přiznává těmto obětem zvýšenou ochranu a širší procesní práva56. 

1.4. Postavení poškozeného v trestním řízení 
Poškozený je, jak již bylo výše řečeno, řazen nejen mezi subjekty trestního řízení, ale je 

taktéž považován i za procesní stranu se samostatnými procesními právy a povinnostmi vystupující 

nezávisle v trestním řízení. Tuto nezávislost poškozeného je nutné zdůraznit zvlášť ve vztahu 

k postavení státního zástupce. Na rozdíl od státního zástupce poškozený nepodává obžalobu, jeho 

účast v trestním řízení není povinná a nesmí k ní ani být nucen. Jeho postavení je zcela 

samostatné.57 Konečně lze konstatovat, že ačkoliv jsou zájmy obou těchto procesních stran do jisté 

míry obdobné, v trestním řízení mohou nastat situace, při nichž se zájmy poškozeného a státního 

zástupce budou značně různit a mezi těmito dvěma procesními stranami následně vzniknou 

rozpory, a to zvláště v otázce skutkových okolností případu a jejich posuzování (např. ohledně 

míry zavinění obviněného a účasti poškozeného na vzniku jemu způsobené újmy).58 S ohledem i 

na tuto skutečnost je tedy nutné pokládat poškozeného za samostatnou stranu a nezávislou stranu, 

jež usiluje o vlastní satisfakci, ať již morální či materiální.59  

Jelikož se tato kapitola zabývá postavením poškozeného, je nutné vymezit, kdy poškozený 

toto své postavení získává. Dle Kučery60 nejčastěji nabývá osoba postavení poškozeného dvěma 

způsoby, přičemž v obou těchto případech o tomto rozhodují orgány činné v trestním řízení 

na základě své úvahy neformálním přípisem. První způsob je spjat se situací, kdy je poškozený 

oznamovatelem trestného činu. V souvislosti s oznámením trestného činu mohou orgány činné 

v trestním řízení poučit oznamovatele o tom, že naplnil výše popsané zákonem stanovené znaky 

 
55 VICHEREK, R. Oběti trestných činů a jejich práva. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-02-18]  

Dostupné z: Oběti  trestných činů a jejich práva | epravo.cz 
56 Mezi speciální práva zvlášť zranitelných osob lze zařadit kupř. právo na bezplatné poskytnutí odborné pomoci dle ustanovení 

§ 5 odst. 1 ObTrČ či právo být na základě žádosti oběti vyslechnut osobou stejného nebo opačného pohlaví, nebrání-li tomu 

zvláštní důvody, dle ustanovení § 19 odst. 1 ObTrČ či právo na obzvlášť citlivé provedení výslechu zvlášť zranitelné oběti 

dle ustanovení § 20 odst. 1 ObTrČ. 
57 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: SEVT, a.s., 1994. 

s. 11 
58 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: nakladatelství Karlovy Univerzity, 1998. s. 39 a násl.  
59 FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., GŘIVNA, T. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 

2019. s. 223 
60

KUČERA, M. Přiznání a odebrání postavení poškozeného v trestním řízení. EPRAVO.CZ [online].  

[cit. 2021- 03- 09] Dostupné z: Přiznání a odebrání postavení poškozeného v tres | epravo.cz 

https://www.epravo.cz/top/clanky/obeti-trestnych-cinu-a-jejich-prava-92945.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/priznani-a-odebrani-postaveni-poskozeneho-v-trestnim-rizeni-100513.html
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poškozeného. Tímto úkonem a poznamenáním přípisu do trestního spisu předmětná osoba nabývá 

postavení poškozeného. O přiznání postavení poškozeného však mohou orgány v trestním řízení 

rozhodnout také až v návaznosti na návrh dotčené osoby.  

Postavení poškozeného může být osobě též odejmuto. Nejčastěji k tomuto v praxi dochází, 

dovolává-li se výše uvedených procesních práv osoba, jíž zřejmě předmětná práva nenáleží. 

Na toto pamatuje TŘ svým ustanovení § 206 odst. 3 či odst. 4 TŘ. V tomto ustavení formuloval 

zákonodárce povinnost soudu v takovém případě rozhodnout usnesením tak, že předmětnou osobu 

k hlavnímu líčení nepřipouští. Skutečnost, že bylo osobě postavení poškozeného odňato, však 

nebrání uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného 

obohacení v řízení před jiným příslušným orgánem.61  

TŘ přiznává poškozenému relativně širokou škálu procesních práv, přičemž ta, jak uvádí 

Císařová62, na rozdíl od práv přiznaných předcházejícím právní úpravou nejsou zaměřena pouze 

na vymáhání nároků poškozeného, ale jsou významná i z hlediska výchovy obviněného a prevence 

dalšího páchání trestné činnosti. 

Poškozené lze na základě skutečnosti, zda mohou či nemohou uplatnit svůj nárok na 

náhradu škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení, diferencovat do dvou základních 

skupin – na poškozené, jež mohou žádat náhradu své újmy v penězích, případně vydání 

bezdůvodného obohacení, a na ty, kteří toto oprávnění nemají.63 Na základě tohoto dělení, jak 

uvádí Jelínek64, lze rozdělit i práva poškozených na práva, jimiž jsou nadáni všichni poškození, a 

dále na práva, jimiž disponují pouze ti poškození, kteří mají dle zákona vůči obviněnému nárok 

na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení.   

Jako procesní práva, jež mohou vykonávat všichni poškození, si lze příkladem uvést 

následující práva: 

a) právo být poučen o svých právech a právo na to, aby mu byla poskytnuta plná možnost 

k naplnění těchto práv dle ustanovení § 46 TŘ;  

b) právo na to, aby bylo řízení vedeno vůči němu s potřebnou ohleduplností k jeho osobě a 

při šetření jeho osobnosti dle § 2 odst. 15 TŘ; 

c) právo, aby s poškozeným bylo jednáno při provádění úkonů trestního řízení v souladu 

s výchovným účelem a obecným významem trestního řízení, a aby byla šetřena jeho ústavně 

zaručená práva a osobnost dle ustanovení § 52 TŘ;   

 
61 Vizte ustanovení § 206 odst. 3 TŘ 
62 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený v československém trestním řízení. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 

s. 38 
63 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání, Praha: Leges, 2018. s.  265 
64 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: nakladatelství Karlovy Univerzity, 1998. s. 39 a násl.  
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d) právo dát podnět k zahájení trestního stíhání a žádat vyrozumění o provedených úkonech 

dle ustanovení § 59 a § 158 odst. 1 a 2 TŘ; 

e) právo dát v zákonem stanovených případech souhlas k trestním stíhání v 

souladu ustanovením § 163 TŘ;  

f) právo nechat se zastupovat zmocněncem dle ustanovení § 50 TŘ;  

g) právo účastnit se hlavního líčení dle ustanovení § 198 odst. 1 a 2 TŘ, přičemž poškozený, 

případně jeho zmocněnec musí být vyrozuměn o místě a době konání hlavního líčení při 

zachování zákonem stanovené lhůty; 

h)  právo činit návrhy na doplnění dokazování a právo vyjádřit se k věci před skončením řízení 

dle ustanovení § 43 odst. 1 TŘ; 

i) právo podat návrh, aby soud odsouzenému uložil povinnost uhradit mu náklady související 

s jeho účastí na trestním řízení dle ustanovení § 154 odst. 2 TŘ; 

j) právo požadovat, aby mu byly do vlastních rukou doručeny opisy rozhodnutí, proti nimž může 

podat opravný prostředek dle ustanovení § 64 odst. 1 písm. b) TŘ; 

k)  právo účastnit se veřejného zasedání o odvolání dle ustanovení § 233 TŘ, přičemž poškozený, 

případně jeho zmocněnec musí být vyrozuměn o místě a době konání veřejného zasedání při 

zachování zákonem stanovené lhůty. 

Jak již bylo poznamenáno, vyjma výše uvedených práv je zde i soubor procesních práv, 

kterými je vybaven pouze poškozený, jež může uplatnit svůj nárok na náhradu škody, nemajetkové 

újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Mezi tyto řadíme zejména: 

a) právo uplatnit nárok poškozeného dle ustanovení § 43 odst. 3 TŘ; 

b) právo navrhnout zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného dle ustanovení 

§ 47 odst. 1 až 4 TŘ a právo být dle ustanovení § 47 odst. 7 TŘ o takovém zajištění vyrozuměn; 

c)  právo podat stížnost proti rozhodnutí o zrušení zajištění nároku poškozeného s ohledem na 

složení peněžité jistoty dle ustanovení § 47a odst. 1 ve spojení s ustanovením § 47a odst. 4 TŘ 

a proti rozhodnutí o zrušení nebo omezení složené peněžité jistoty dle ustanovení 

§ 47a odst. 2 a § 47a odst. 4 TŘ; 

d) právo prostudovat v přiměřené lhůtě vyšetřovací spis a činit návrhy na doplnění vyšetřování 

dle ustanovení § 166 odst. 1 a 2 TŘ a právo být vyrozuměn policejním orgánem o odmítnutí 

jeho návrhů na doplnění vyšetřování dle ustanovení § 166 odst. 1 TŘ; 

e) právo být informován o skutečnosti, že nedostaví-li se k hlavnímu líčení bude rozhodováno 

o jeho nároku dle jeho již ve spise uložených návrhů, došly-li tyto před zahájením dokazování 

dle ustanovení § 198 odst. 2 TŘ; 



 

23 

 

 

f) právo podat návrh na rozhodnutí soudu o tom, že má poškozený nárok na právní pomoc 

poskytovanou bezplatně či za sníženou odměnu zmocněncem dle ustanovení 

§ 51a odst. 1 a 2 TŘ, případně právo podat stížnost proti usnesení soudu o zamítnutí výše 

uvedeného návrhu nebo usnesení o zproštění povinnosti zastupovat poškozeného 

dle ustanovení § 51a odst. 4 TŘ;  

g) právo podat odvolání proti rozsudku pro nesprávnost nebo absenci výroku o náhradě škody, 

nemajetkové újmy či bezdůvodného obohacení či pro porušení ustanovení o řízení 

předcházející danému rozsudku dle ustanovení § 246 odst. 1 písm. d) a odst. 2 TŘ; 

h) právo dle ustanovení § 154 TŘ na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nároku 

poškozeného včetně nákladů zapříčiněných přibráním znalce od odsouzeného, byla-li 

v rozsudku uložena obviněnému povinnost nahradit poškozenému škodu, nemajetkovou 

újmou či vydat bezdůvodné obohacení; 

Je však zcela jasné, že výše uvedené výčty práv jsou pouze demonstrativní a některá práva 

poškozeného ve výše uvedeném výčtu absentují. Lze však i z tohoto demonstrativního výčtu 

usoudit, že škála práv, které poškozenému TŘ přiznává, je dosti široká, což lze z pohledu 

poškozeného jen kvitovat. 

TŘ připouští, aby práva poškozeného náležející mu v souvislosti s nárokem náhradu škody, 

případně vydání bezdůvodného obohacení, přešla na jeho právního nástupce.65 Právním nástupcem 

v tomto případě dle Šámala66 rozumíme jak právního nástupce singulárního, tak i nástupce 

univerzálního. Jestliže tedy nastane situace, při níž do těchto práv původního poškozeného 

nastupuje nová osoba, je soud před vydáním rozhodnutí o nároku poškozeného povinen zjistit, zda 

a v jakém rozsahu přešel předmětný nárok na právního nástupce poškozeného ve smyslu § 45 odst. 

3 TŘ. 67 Dle Gřivny68 však není rozhodné, zda ke přechodu předmětných práv dojde již před 

zahájením trestního řízení či až v jeho průběhu. Právní nástupce totiž nastupuje do postavení 

poškozeného ze zákona a není tak povinován nároky a s nimi spjatá práva znovu uplatňovat. Je 

však nutné podotknout, že ustanovení o právním nástupnictví poškozeného se vztahuje pouze 

na práva spjatá s uplatněním nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení – další 

práva poškozeného na právního nástupce nepřecházejí, a to včetně práv spjatých s nárokem 

na náhradu nemajetkové újmy.  

 
65 Vizte ustanovení § 45 odst. 3 TŘ 
66 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

 s. 544 
67  Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 8 Tdo 1019/2005 ze dne 15.9.2005 
68  ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 303 a násl.  
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Poškozený je oprávněn se v souladu s ustanovením § 43 odst. 5 TŘ svých procesních práv 

vzdát, a to prostřednictvím výslovného prohlášení, jež sdělí orgánu činném v trestním řízení. Jak 

uvedla důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 265/2001 Sb.69, institut vzdání se 

procesních práv byl v minulosti zaveden a je dnes využíván, jelikož se v praxi objevují případy, 

v nichž poškození nechtějí vykonávat svá procesní práva, přičemž opakované plnění povinností 

orgánu činných v trestním řízení týkající se vyrozumívání a doručování písemností tyto osoby 

pociťují spíše jako příkoří. Jak popisuje Šámal70, skutečnost, že se poškozený svých práv může 

vzdát a také tak učiní, neznamená, že by v takovém případě absentovala povinnost orgánů činných 

v trestním řízení poučit poškozeného o jeho právech. Právě samotné poučení orgánů činných 

v trestním řízení učiněné před prohlášením umožní poškozenému zvážit, zda se svých procesních 

práv vzdát chce či nikoliv. Dle Šámala71 vyplývá z dikce zákona i z propojenosti jednotlivých 

procesních práv skutečnost, že procesních práv se nelze vzdát pouze zčásti. Podle názoru tohoto 

autora se však poškozený vzdává pouze svých práv procesních, nikoliv hmotněprávních. 

Poškozený se tak může vzdát procesního práva uplatnit předmětný nárok v trestním řízení, 

samotný nárok však tímto úkonem není dotčen. Jak vyjadřuje Jelínek72, poškozený může vzít 

předmětné prohlášení o vzdání se práv zpět a znovu začít svá práva uplatňovat. Tento postup je 

však možný pouze, jestliže opětovné uplatňování práv poškozeného přichází v úvahu z hlediska 

stavu trestního řízení a jestliže poškozený své zpětvzetí prohlášení výslovně sdělí orgánům činným 

v trestním řízení.  

Kromě procesních práv má však poškozený i několik procesních povinností. Příkladem si 

lze uvést povinnost dostavit se k výslechu a vypovídat dle ustanovení § 97 TŘ, pokud vystupuje 

poškozený v trestním řízení jako svědek, či povinnosti, jež mu vyplývají ze 

zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů jsou-li v předmětném trestním řízení projednávány utajované informace.73  

  

 
69 Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č 141/1961 Sb., o trestním 

řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony 
70 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

 s. 526 
71 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

 s. 527 a násl.  
72 JELÍNEK, J. Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou: zákon o soudnictví ve věcech mládeže, 

zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, advokátní tarif. 7. aktualizované vydání. Praha: 

Leges, 2017. s. 667 a násl. 
73 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 279 
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2. Adhezní řízení  

2.1. Adhezní řízení a jeho subjekty 
Pojem adhezní řízení označuje část trestního řízení, v rámci níž soud projednává 

a rozhoduje o nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného 

obohacení.  Toto řízení nepředstavuje samostatnou, ať již formálně, časově či jinak oddělenou část 

trestního řízení, ačkoliv by označení „adhezní řízení“ mohlo naznačovat opak. Adhezní řízení 

splývá s trestním řízením, a to především ve fázi dokazování.74 Pojem adhezní řízení nebo adheze 

však v textu TŘ nenalezneme. Jedná se o výrazy používané v právní praxi i odborné literatuře. 

Při výkladu a použití příslušných ustanovení TŘ se však bez těchto pojmů neobejdeme, jak uvádí 

Slunský.75 

Význam adhezního řízení spočívá především ve skutečnosti, že souběžně s trestním 

stíháním je objasněn i soukromoprávní nárok poškozeného. Poškozený v důsledku tohoto tak 

může dosáhnout jednodušeji a rychleji vydání exekučního titulu pro vymáhání jeho nároku či 

případné samotné brzké náhrady újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení76, aniž by byl nucen 

se za účelem přiznání předmětných nároků obrátit na další soud či jiný orgán v následujícím řízení. 

Dle Císařové 77 řádné a včasné rozhodnutí soudu o náhradě škody, a dnes i nemajetkové újmy a 

vydání bezdůvodného obohacení též vede k upevňování právního vědomí a posiluje výchovnou 

funkci trestního řízení, přičemž samotné nekompromisní vymáhání nároku poškozeného zvyšuje 

efektivitu trestního postihu.  

Uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení 

v adhezním řízení je z pohledu poškozeného v některých aspektech nesporně výhodnější 

oproti uplatnění téhož nároku v občanskoprávním řízení. Nespornou výhodou adhezního řízení dle 

Beranové78 je skutečnost, že poškozený je oprávněn všechny soukromoprávní nároky, o nichž lze 

v adhezním řízení rozhodovat, uplatnit u jediného soudu v rámci jediného řízení. Poškozený tak 

může učinit, neboť v adhezním řízení není na rozdíl od civilního řízení rozlišována věcná 

příslušnost soudu rozhodujícího o nároku poškozeného na základě povahy věci, tedy povahy 

soukromoprávního nároku poškozeného. Dle Růžičky79 kromě nesporně rychlejšího a 

 
74 ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 2. přepracované vydání. Praha: C.H.BECK, 2003. 

s.779 
75 SLUNSKÝ, P. Vazba adhezního řízení na občanské právo a civilní proces. Bulletin advokacie. 2001, č.3, s. 72 
76 GRUS, Z. Rozhodování o náhradě škody v adhézním řízení. Trestněprávní revue. 2004, č.7, s. 203 
77 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený v československém trestním řízení. Praha: Univerzita Karlova, 1982. 

s.42 
78 BERANOVÁ in JELÍNEK, J., IVOR, J. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a 

Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015. s. 351 a násl.  
79 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: Beck, 2007. s.455  
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jednoduššího vyřízení věci je adhezní řízení pro poškozeného výhodnější i z ekonomického 

hlediska, neboť po něm nejsou vyžadovány zvýšené výdaje ve formě soudního poplatku či nákladů 

právního zastoupení. Poškozený taktéž není v tomto řízení zatížen důkazním břemenem80. 

V případě, že neposkytne poškozený soudu dostatek důkazů, na základě kterých soud může uložit 

obviněnému povinnost náhrady škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, 

neztrácí poškozený spor jako takový, bude pouze odkázán na jiné příslušné řízení, přičemž 

předmětné rozhodnutí o odkázání poškozeného nepředstavuje překážku věci rozhodnuté.81 

Konečně se v adhezním řízení poškozený nachází v jednodušší důkazní situaci – za účelem 

prokázání výše a důvodu soukromoprávního nároku je oprávněn použít i důkazní prostředky, jež 

orgány činné v trestním řízení byly povinny vyhledat na základě zásady oficiality.82 

Jak již bylo výše uvedeno, v adhezním řízení dochází k projednání nároku na náhradu 

škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, tedy nároků soukromoprávních. 

Z tohoto důvodu je soud povinen vycházet při posuzování předmětných nároků z relevantních 

hmotněprávních norem jiných než trestních, v nichž je náhrada újmy či vydání bezdůvodného 

obohacení upravena a zakotvena. Soud rozhoduje nejčastěji na základě OZ, ZP, ale i další právních 

předpisů, přičemž je však nutno mít na paměti, že soud při svém rozhodování postupuje dle TŘ a 

rozhoduje o předmětném nároku v trestním řízení. Použití jiného procesního předpisu (např. OSŘ) 

či jeho jednotlivých ustanovení nebo jeho analogie je zásadně nepřípustné.83 

Adhezní řízení je charakteristické svými subjekty. Jelínek84 či Šámal85 uvádějí jako subjekt 

adhezního řízení poškozeného, který má dle zákona nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a 

vydání bezdůvodného obohacení. Beranová dodává86, že kromě výše uvedeného poškozeného, 

který uplatňuje svůj soukromoprávní nárok v adhezním řízení, případně jeho právního nástupce, 

lze do kategorie subjektů adhezního řízení řadit i osobu, jež má povinnost tyto nároky uspokojit 

(neboť má adhezní řízení charakter sporného občanskoprávního procesu), a dále i veřejnoprávní 

orgány jako soud či státního zástupce nebo policii. S tímto konstatováním se nelze než ztotožnit. 

 
80 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: Beck, 2007.                  

s. 455 
81 BERANOVÁ in JELÍNEK, J., IVOR, J. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a 

Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015. s. 351 a násl. 
82 BERANOVÁ in JELÍNEK, J., IVOR, J. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a 

Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015. s. 351 a násl. 
83 ŠÁMAL, P. Rozhodování o náhradě škody a nemajetkové újmy v trestním řízení in Zoufalý, V. XXVIII. Karlovarské 

právnické dny. Praha: Leges. 2021. s. 259 
84 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání. Praha: Leges. 2018. s. 269 
85 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

     s. 519 
86 BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue. 2016, č. 10,  

s. 221 
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Vycházíme-li z předpokladu, že je adhezní řízení součástí trestního řízení a v trestním řízení jsou 

subjekty definovány jako „činitelé, kteří mají a vykonávají vlastním jménem vliv na průběh řízení 

a kterým zákon dává k uskutečnění určitá procesní práva nebo ukládá určité procesní 

povinnosti“87, je zcela jasné, že by v souladu s touto definicí měly být do kategorie subjektů 

adhezního řízení zařazeny i veřejnoprávní orgány a konečně i obviněný, neboť i ty svými úkony 

ovlivňují průběh adhezního řízení. Též je nutno poznamenat, že autorka práce souhlasí 

i s konstatováním, že adhezní řízení má v podstatě charakter sporného civilního procesu. Prve 

nutno poznamenat, že je všeobecné známo, že adhezní řízení je jakési malé civilní řízení 

„přilepené“ do trestního řízení.88 V adhezní řízením vystupuje poškozený uplatňující své 

soukromoprávní nároky vůči obviněnému jako povinnému, který by tyto nároky měl splnit, 

přičemž tento jejich spor je rozhodován soudem jakožto nestranným arbitrem sporu. Výrok 

rozhodnutí o nároku poškozeného má deklaratorní charakter a účelem řízení je napravení porušení 

práva poškozeného stejně jako u civilního nalézacího sporného řízení.89 Spornou povahu 

adhezního řízení konečně potvrdil i Vrchní soud v Praze90. Nutno tedy dojít k závěru, že by 

vedle výše uvedeného poškozeného či jeho právního nástupce měly být za subjekty adhezního 

řízení považovány jak veřejnoprávní orgány, tak i obviněný.  

2.2. Návrh poškozeného na přiznání soukromoprávního 

nároku a jeho náležitosti 

Pro zahájení adhezního řízení a v konečném důsledku i pro přiznání soukromoprávního 

nároku poškozeného v odsuzujícím rozsudku je nutné, aby poškozený, případně další osoby (vizte 

níže) svůj nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení 

uplatnily. Tato část trestního řízení není ovládána zásadou oficiality a může být zahájena pouze 

na návrh.91 Jestliže poškozený vezme svůj návrh zpět, soud pokračuje v trestním řízení, jako by 

poškozený svůj návrh neuplatnil. 92  

Dle Látala93 je třeba předmětný návrh na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení 

uplatnit v určité formě a určitým způsobem, jenž nevzbudí pochybnost, že poškozený v trestním 

 
87 JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. 5. aktual. a dopl. vydání, Praha: Leges, 2018, s. 189 
88 KORBEL, F., FORST, A. Rozhodování o nemajetkové újmě v adhezním řízení a doporučení pro pojistitele, Pojistný 

obzor, 2020 č.3, s. 12 
89 WINTEROVÁ, A., MACKOVÁ, A. Civilní právo procesní. Část první, Řízení nalézací: soudy, notářství, 

advokacie, exekutorské úřady, sporné řízení soudní, nesporná (zvláštní) řízení, rozhodčí řízení, mediace. 8. 

vydání. Praha: Leges, 2015, s. 40 
90 Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp zn. 1 Tmo 1/2020 ze dne 13.2.2020. 
91 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer 2017 s. 360 
92 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer 2017 s. 365 
93 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: SEVT, a.s., 1994. 

s. 76 
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řízení požaduje náhradu jemu způsobené škody, dnes i nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného 

obohacení. Dle Gřivny94 musí ve svém návrhu poškozený výslovně uvést, že požaduje náhradu 

újmy, popřípadě vydání bezdůvodného obohacení. Za dostatečné se obecně nepovažuje např. 

pouhé vyčíslení škody, konstatování vzniku a výše škody či oznámení o připojení se do trestního 

řízení po zjištění pachatele. V případě, že poškozený neučiní svůj návrh v souladu s tímto 

požadavkem a vznikne-li pochybnost, zda svůj návrh na uspokojení svých nároků uplatnil či 

nikoliv, jsou povinny orgány činné v trestním řízení v souladu s ustanovením § 46 TŘ o takové 

skutečnosti poučit poškozeného s tím, že je třeba odstranit předmětnou závadu nejpozději před 

zahájením dokazování v hlavním líčení.  

Návrh na přiznání soukromoprávního nároku je oprávněn dle Látala95 učinit pouze 

poškozený sám, dále jeho právní nástupce, případně jeho jménem jeho zmocněnec, zákonný 

zástupce či jeho opatrovník, nikoliv jiný subjekt trestního řízení. V minulosti obdobný návrh mohl 

uplatnit i prokurátor, dnes státní zástupce, a to v případě, že si takový úkon vyžadovala ochrana 

zájmů společnosti, socialistických organizací či pracujících.96 Od roku 1990 mu však byla tato 

pravomoc novelou provedenou zákonem č. 178/1990 Sb. odňata.  

Poškozený, případně další osoby však musí svůj soukromoprávní nárok uplatnit včas, 

resp. v určité procesní lhůtě. TŘ neobsahuje výslovnou úpravu, jež by stanovila počátek předmětné 

lhůty. Jak však vyplývá z ustanovení § 59 odst. 4 TŘ, poškozený je oprávněn uplatnit svůj nárok 

již při podání trestního oznámení v přípravném řízení. Toto ustanovení totiž uvádí, že podává-li 

poškozený jakožto oznamovatel ústně trestní oznámení, musí být orgány činnými v trestním řízení 

vyslechnut ke skutečnosti, zda žádá, aby soud vydal rozhodnutí týkající se jeho soukromoprávního 

nároku. Dané ustanovení § 59 odst. 4 TŘ by však pozbývalo svého smyslu, kdyby by tímto 

způsobem uplatněný nárok neměl mít právní účinky, jež zákon s řádným uplatněním nároku 

spojuje. Z tohoto je nutné vyvodit, že návrh na přiznání soukromoprávního nároku učiněný již 

při podání trestního oznámení je nutno považovat za řádně uplatněný.97 Možnost uplatnit nárok se 

vztahuje na trestní oznámení učiněné ústně do protokolu, v písemné podobě, v elektronické 

podobě, telefaxem, telegraficky i dálnopisem.98 Jak dodává Beranová99, takto uplatněný návrh 

však bude mít právní účinky jen tehdy, dojde-li k zahájení úkonů trestního řízení.  

 
94 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 281 
95  LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: SEVT, a.s., 1994. 

s. 1994, str.80 
96 Vizte ustanovení § 43 odst. 3 TŘ dle znění před novelou provedenou zákonem č. 178/1990 Sb. 
97 Zpráva Nejvyššího soudu ČSSR, sp. zn. Pls 3/6 ze dne 22.2.1967  
98  ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 286 
99 BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue. 2016, č. 10,  
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TŘ výslovně stanoví, že poškozený je oprávněn svůj nárok uplatnit nejpozději před 

zahájením dokazování v hlavním líčení. O tomto musí být poškozený řádně v souladu 

s ustanovením § 46 TŘ poučen.100 Později uplatněný nárok poškozeného je pro soud 

neakceptovatelný. V souvislosti se včasným uplatněním návrhu výslovně 

ustanovení § 206 odst. 2 TŘ ukládá povinnost předsedovi senátu, případně samosoudci101 se po 

přečtení obžaloby v hlavním líčení dotázat poškozeného, který je přítomen u hlavního líčení,      

zdali navrhuje uložení povinnosti obviněnému nahradit škodu, nemajetkovou újmu či vydání 

bezdůvodného obohacení. Předseda senátu se takto dotáže poškozeného i v případě, že již svůj 

nárok řádně uplatnil, přičemž poškozený zpravidla pouze odkáže na svůj již dříve uplatněný návrh. 

Není-li poškozený přítomen, ale uplatnil již svůj nárok v trestním řízení, přečte tento návrh 

předseda senátu ze spisu.102 Pro řádné pochopení dané problematiky je třeba dodat, že rozlišujeme 

včasné uplatnění soukromoprávního nároku poškozeného od jeho pouhého upřesnění. „Uplatnil-

li poškozený včas nárok na náhradu škody (dnes již i nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného 

obohacení) způsobené trestným činem, nebrání nic tomu, aby později její výši upřesnil. Nárok na 

náhradu škody lze upřesnit až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě.“103  

Návrh poškozeného musí být vždy uplatněn vůči konkrétnímu obviněnému. Jedná-li se 

o řízení, které je vedeno vůči více osobám, musí poškozený dle Látala104 určit každého z nich, 

proti němuž se dovolává svého práva na náhradu jím způsobené škody, nemajetkové újmy nebo 

vydání bezdůvodného obohacení a též i určit, zda mají případně nahradit škodu rukou společnou 

a nerozdílnou či v závislosti na své účasti na způsobené újmě či bezdůvodném obohacení 

jednotlivými podíly.  

Mezi obligatorní náležitosti návrhu poškozeného též řadíme i uvedení důvodu a výše 

jednotlivých nároků uplatněných v předmětném návrhu, přičemž tyto je povinen poškozený 

doložit. Při specifikování důvodu vzniku příslušných nároků postačí pouze konstatování 

skutečnosti, že „skutkem uvedeným v žalobním návrhu mu (poškozenému) byla způsobena škoda 

nebo nemajetková újma nebo na jeho úkor bylo získáno bezdůvodné obohacení, a že tedy z tohoto 

důvodu uplatňuje svůj nárok“105. Ohledně výše jednotlivých nároků je praxí dovozováno, že 

poškozený buď může v návrhu uvést přesnou částku způsobené újmy či získaného obohacení, 

 
100 Vizte ustanovení § 43 odst. 3 TŘ 
101 Samosoudce má totiž dle § 314a odst. 3 TŘ stejná práva a povinnosti jako předseda senátu.  
102 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

 s. 2590 
103 Rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu ČSSR sp. zn. Pls 1/1962 ze dne 4.6.1962 
104 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: SEVT, a.s., 1994, 

s. 79 
105 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

 s. 520 
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postačí však i uvedení minimální peněžní částky, kterou poškozený požaduje nahradit či označení 

minimálního rozsahu toho, co požaduje vydat jako bezdůvodné obohacení, případně postačí i 

uvedení takových údajů, ze kterých přesná výše či rozsah těchto jednoznačně vyplývá 

(kupř.uvedení bodového ohodnocení bolestného).106 Za nedostačující je ale považován pouhý 

odkaz na budoucí vyčíslení újmy lékařskou zprávou či znaleckým posudkem apod.107 Nutno dodat, 

že je soud  předmětným návrhem vázán. Nemůže tedy osobě, jež nárok uplatnila, přisoudit více, 

než ve svém návrhu požadovala. Poškozený jej však může, jak již bylo výše uvedeno, po dobu 

hlavního líčení co do výše újmy či rozsahu bezdůvodného obohacení měnit, neboť na upřesnění 

výše a rozsahu uplatňovaného nároku má vliv průběh dokazování.108 Z tohoto důvodu je přípustné, 

aby poškozený svůj včas a řádně uplatněný nárok rozšířil a současně důkazně doložil až 

do okamžiku, kdy se soud odebere k závěrečné poradě, vždy však musí být obviněnému či jeho 

obhájci poskytnuta příležitost se k takovému rozšíření návrhu vyjádřit, případně k němu uplatnit 

námitku109.   

Jak již bylo zmíněno výše, musí poškozený důvody a výši škody, nemajetkové újmy či 

bezdůvodného obohacení doložit důkazními prostředky, přičemž poškozený tak může učinit 

kdykoliv v průběhu dokazování, nikoliv již při uplatnění samotného návrhu. Mezi takto využitelné 

důkazní prostředky zařazujeme např. znalecké posudky, odborná vyjádření či doklady o zakoupení 

věci. Neposkytují-li vyjádření poškozeného a stav důkazů dostatečný podklad pro rozhodnutí 

o nároku poškozeného a nebrání-li tomu důležité důvody (především potřeba vyhlášení rozsudku 

či vydání trestního příkazu), soud povinnému sdělí, jakým způsobem může předmětné důkazy 

doplnit a poskytne mu k tomuto přiměřenou soudcovskou lhůtu.110   

2.3. Předmět adhezního řízení 

Předmětem adhezního řízení je rozhodování o nároku poškozeného na náhradu škody, 

nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení111. Poškozený v adhezním řízení však může uplatnit 

pouze ty své soukromoprávní nároky, jež by mohl uplatnit i v rámci civilního řízení. V rámci 

adhezního řízení tak nelze jednat kupř. o nároku na náhradu zkrácené daně, pojistného či jiné 

povinné platby. V rámci adhezního řízení lze však požadovat i regresní náhrady vznikající 

 
106 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s. 287 
107 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. s.362 
108 Rozhodnutí Nejvyššího soudu Slovenské socialistické republiky sp. zn. 4 Tz 31/79 ze dne 20.7.1979 
109 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. s.362 
110 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. s.363 
111 BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue. 2016, č. 10, 

 s. 221 
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především v souvislosti s pojištěním, zejména zdravotním pojištěním, přičemž předmětná 

pojišťovna uplatňující nárok na náhradu škody včetně příslušenství musí v takovém případě 

doložit, že poškozenému škodu způsobenou trestným činem zčásti, případně zcela uhradila.112 

Dle Šámala113 uložit obviněnému povinnosti nahradit újmu či vydat bezdůvodné obohacení 

je soud oprávněn, jen pokud předmětné nároky mají oporu v hmotněprávních předpisech. Jak již 

bylo výše naznačeno, nejčastěji soud vychází z OZ, ZP, ZOK, ale i dalších předpisů. 

Při rozhodování o nárocích poškozeného je povinen soud respektovat ustanovení těchto zvláštních 

předpisů, přičemž pro přiznání nároků je nutné, aby byla odpovědnost obviněného i výše újmy či 

bezdůvodného obohacení prokázána. Jelikož soudy v adhezním řízení nejčastěji aplikují jakožto 

hmotněprávní podklad pro svá rozhodnutí OZ, zaměří se autorka v následujících kapitolách právě 

na jeho úpravu.  

S přihlédnutím k úpravě OZ lze při respektování podmínek odpovědnosti 

škůdce - pachatele za trestný čin dovodit obecné předpoklady pro vznik odpovědnosti obviněného 

za náhradu škody, nemajetkové újmy a bezdůvodné obohacení, jež musí být naplněny, aby mohl 

být v důsledku poškozenému jeho nárok přiznán. Mezi tyto předpoklady řadíme protiprávní 

jednání obviněného, vznik újmy na straně poškozeného či získání bezdůvodného obohacení na 

jeho úkor, příčinnou souvislost mezi trestným činem jako protiprávním jednáním a vznikem újmy 

nebo získáním bezdůvodného obohacení a taktéž i zavinění obviněného, přičemž nutno zdůraznit, 

že i kritérium posledně zmíněné musí být přítomno vždy, neboť za účelem přiznání nároku 

poškozeného v adhezním řízení je vždy vyžadována odpovědnost subjektivní114. Všechny výše 

zmíněné předpoklady musí být za účelem uložení povinnosti nahradit újmu či vydat bezdůvodné 

obohacení splněny kumulativně, jak uvádí Šámal115.  

Autorka této práce se dovolí pozastavit u jednoho z předmětných předpokladů pro vznik 

odpovědnosti, a to u příčinné souvislosti. Za účelem přiznání soukromoprávních nároků totiž zde 

dle Beranové116 musí být dána příčinná souvislost jak z hlediska procesního, tak i z hlediska 

hmotněprávního. Příčinná souvislost v rovině hmotněprávní je zachována, pokud je zde příčinná 

 
112 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. s.361 
113 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

 s. 2835 
114 Subjektivní odpovědnost v adhezním řízení vyžadujeme, neboť se v rámci tohoto řízení vždy projednává újma či  

bezdůvodné obohacení, které byly způsobeny trestným činem, přičemž předmětný trestný čin musí být vždy za 

účelem vzniku trestní odpovědnosti i jeho projednání v trestním řízení zaviněn. Z tohoto lze vyvodit, že i újma 

či bezdůvodné obohacení musí být za účelem jejich projednání v adhezním řízení zaviněny. - ŠÁMAL in 

ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád I.: Komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. s 2847 
115 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád.: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H. Beck, 2013.  

  s. 2847 
116 BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue. 2016, č. 10. 

s. 221 
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souvislost újmy či bezdůvodného obohacení s trestným činem. V adhezním řízení tak není 

odškodňována pouze újma, která je následkem trestného činu, ale i jiná újma, jíž způsobil pachatel 

svým protiprávním činem.117 Příčinná souvislost je v rovině procesní zachována, pokud je 

předmětná újma či obohacení v příčinné souvislosti se skutkem, pro nějž je obviněný stíhán, jak 

tvrdí Beranová118. Rozhodný je však dle judikatury119 samotný skutek uvedený v žalobním návrhu, 

nikoliv jeho právní kvalifikace. Taktéž není podstatné, zda se všechny složky předmětného skutku 

projeví v právní kvalifikaci obsažené v obžalobě. Poškozený tak může uplatnit nárok na náhradu 

škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, jež byly způsobeny trestným činem, 

i když předmětný trestný čin není vyjádřen v právní kvalifikaci skutku, pro něž byl obviněný 

stíhán, neboť byl např. zkonzumován jiným trestným činem.  

Posledně lze zmínit, že přiznání soukromoprávního nároku nesmí bránit žádná zákonná 

překážka. Za takovou překážku považujeme kupř. promlčení nároku poškozeného v případě, že 

obviněný uplatní námitku promlčení, popřípadě prekluze, připouští-li to příslušný hmotněprávní 

předpis. Zákonodárce stanovil v ustanovení § 44 odst. 3 TŘ, že taktéž není možné rozhodnout 

o předmětném návrhu, pokud o něm rozhodl již jiný soud, případně jiný orgán. Jak uvádí Krajský 

soud v Českých Budějovicích120, ke vzniku překážky věci rozhodnuté postačí pouhé vydání 

rozhodnutí, nikoliv až jeho právní moc. Překážkou pro podání návrhu na přiznání 

soukromoprávního nároku však není pouhé podání žaloby u civilního soudu, TŘ totiž nezná 

překážku litispendence.  

Kromě samotné náhrady škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení je 

poškozený taktéž oprávněn dle Gřivny121 požadovat i příslušenství nároku, tedy zejména úroky 

z prodlení, ať již ve sjednané výši či ve výši dle nařízení vlády č. 142/1992 Sb., a taktéž náklady 

potřebné k účelnému uplatnění jeho nároku.  

Nejvyšší soud122 ve svém nedávném usnesení judikoval, že soud je povinen při svém 

rozhodování důsledně rozlišovat, zda poškozený uplatňuje nárok na náhradu škody, nemajetkové 

újmy či bezdůvodného obohacení. Na nutnost rozlišovat nároky poškozeného konečně upozornila 

již i dřívější judikatura123, podle níž má každý z těchto nároků své vlastní opodstatnění a výroky 

 
117 LÁTAL, J. Několik poznámek k pojmům „škoda způsobená trestným činem“ ve smyslu § 43 odst. 2 tr.ř. a  

„poškozený“ ve smyslu § 43 tr. ř. Socialistická zákonnost. 1985, č.2, s. 78 
118 BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue. 2016, č. 10,  

s. 221 
119 Rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu ČSSR sp.zn. Pls 1/1962 ze dne 4. 6. 1962 
120 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 3 To 489P/2003 ze dne 25.6.2003 
121 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 644 
122 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1309/2019 ze dne 31.10.2019 
123 Např. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn 8 Tdo 46/2013 ze dne 19.6.2013  
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týkající se těchto samostatných nároků je nutno považovat zá nároky oddělitelné. Nejvyšší soud 

ve výše uvedeném usnesení dále dodal, že soud musí otázku, který nárok poškozený uplatňuje, 

vyřešit již na počátku hlavního líčení, a to při uplatnění nároku poškozeným, resp. v návaznosti 

na dotaz předsedy soudu dle ustanovení § 206 odst. 2 TŘ, neboť její řešení má zásadní význam 

pro rozhodování o takovém nároku. S ohledem na důležitost jejich rozlišení je tedy záhodno si 

v této práci alespoň krátce jednotlivé nároky přiblížit. 

2.3.1. Náhrada majetkové škody 

Prvním z nároků, které může poškozený v adhezním řízení uplatnit, je náhrada majetkové 

škody. Majetkovou škodou se, jak již bylo výše uvedeno, rozumí „újma, která nastala v majetkové 

sféře poškozeného, je objektivně vyjádřitelná v penězích a reprezentuje majetkové hodnoty, které 

je třeba vynaložit, aby došlo k uvedení do původního stavu“.124 

Došlo-li v důsledku trestného činu k újmě v majetkové sféře poškozeného, může tento 

v souladu s ustanovením § 2952 OZ uplatnit nárok na náhradu skutečné škody (majetkové újmy 

spočívající ve zmenšení majetku) i ušlého zisku (majetkové újmy spočívající v neuskutečněném 

přínosu do majetku), přičemž tyto dvě formy škody jsou zásadně rovnocenné.125 Vznik a existence 

jedné formy není podmínkou vzniku a uplatnění formy druhé.126  

Dle ustanovení § 2951 OZ se obecně škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu,    

není-li to možné či požaduje-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. OZ tak dává přednost 

z hlediska způsobu náhrady škody restituci naturální před restitucí relutární. Pro účely adhezního 

řízení si však soudce musí být vědom limitu zakotveného v ustanoveních § 43 odst. 3 TŘ a 228 

odst. 1 TŘ, jež připouští jako formu náhrady škody v trestním řízení pouze náhradu v penězích. 

Naturální restituce je proto v adhezním řízení nepřípustná. 

Od novely TŘ č. 59/2017 Sb. je nově možné přisoudit poškozenému jako majetkovou 

škodu i dlužné výživné, dopustil-li se obviněný trestného činu zanedbání povinné výživy 

dle ustanovení § 196 TZ127. Je však nutno dodat, že takto soudy mohou učinit pouze za 

předpokladu, že o nároku poškozeného na dlužné výživné doposud nebylo rozhodnuto v civilním 

řízení, v opačném případě totiž byť i nepravomocné rozhodnutí civilního soudu představuje 

v souladu s obecnou zásadou ne bis in idem překážku podání návrhu poškozeného zakotvenou v 

 
124 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s.269 
125 ŠÁMAL, P. Rozhodování o náhradě škody a nemajetkové újmy v trestním řízení in Zoufalý, V. XXVIII. 

Karlovarské právnické dny, Praha: Leges, 2021. s. 259 
126 BEZOUŠKA in LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M., FIALA, R., DRÁPAL, 

L. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): komentář. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1705 
127 Vizte ustanovení § 43 odst. 1 poslední věta TŘ.  
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ustanovení § 44 odst. 3 TŘ a soud v jejím důsledku poškozeného s jeho návrhem dle ustanovení § 

206 odst. 4 TŘ k trestnímu řízení nepřipustí128.    

2.3.2. Náhrada nemajetkové újmy 

Dalším nárokem, jež může poškozený uplatnit v adhezním řízení, je nárok na náhradu 

nemajetkové újmy. Nemajetkovou újmou se dle rozsudku Nejvyššího soudu129 rozumí „příkoří, 

které se projevuje jinde než na majetku, např. v osobní sféře“. Karner130 tento pojem pojímá jako 

újmu, jíž není možné hodnotit a posuzovat v návaznosti na skutečném dění na trhu v majetkových 

hodnotách. Dle Vojtka131 se nemajetkovou újmou rozumí morální či imateriální škoda, která je 

pociťována osobou, jíž byla způsobena, jako obtíže, stres, nepohodlí či další jiné nežádoucí účinky, 

jež se projevují ve spojení se zásahem škůdce do základních lidských hodnot poškozeného. 

Jelikož se jedná o újmu morální, jež je vnímána čistě subjektivně, přičemž každý 

poškozený danou újmu pociťuje zcela odlišně, je velmi těžko objektivizovatelná, a tudíž i 

vyčíslitelná. Pro soudy je tak velmi obtížné o ní rozhodovat. V důsledku této povahy nemajetkové 

újmy panovaly v minulosti i dnes spory o tom, zda by taková újma měla být nahrazována, 

popřípadě jaká kritéria při jejím posouzení využívat a v jaké výši ji přiznávat132.  

Před samotným výkladem hmotněprávní úpravy OZ je třeba zdůraznit skutečnost, že TŘ a 

OZ používají v oblasti nemajetkové újmy jiné terminologie. TŘ používá pojem „náhrada 

nemajetkové újmy“ a OZ pojem „odčinění nemajetkové újmy.“ Rozdíly mezi těmito pojmy však 

nejsou dle Žďárka133 rozdíly zásadní ani věcné.  

Nemajetková újma se dle ustanovení § 2951 odst. 2 OZ odčiňuje poskytnutím přiměřeného 

zadostiučinění. Ačkoliv OZ upřednostňuje jiný způsob odčinění nemajetkové újmy, který je 

způsobilý skutečně a dostatečně účinně předmětnou újmu odčinit (např. formou omluvy), 

ustanovení § 43 odst. 3 a § 228 odst. 1 TŘ i zde připouštějí pouze na peněžitou náhradu. Dle názoru 

autorky této práce by však měl toto ustanovení zákonodárce upravit ve smyslu připuštění náhrady 

nemajetkové újmy v adhezním řízení i jiným způsobem než jen relutární náhradou. Ačkoliv 

peněžitá náhrada nemajetkové újmy je bezesporu významná, pro pocit plné satisfakce a odčinění 

 
128 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 8 Tz 20/2020 ze dne 17.2.2021 
129 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 1 to 31/2016 ze dne 25.8.2016 
130 KARNER, E. Náhrada ideálních škod podle rakouského návrhu reformy a principů evropského deliktního práva  

 in  TICHÝ, L., Vývoj práva deliktní odpovědnosti za škodu v České republice, Rakousku a Evropě: sborník 

referátů z konference Právnické fakulty UK Praha, konané ve dnech 5. a 6. června 2004. Praha: Vodnář, 2005. 

s. 122 
131 VOJTEK, P., PÚRY, F. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy, 2017, č. 11-12, s. 346 
132  PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020. s. 6 
133 ŽĎÁREK, R., TĚŠINOVÁ, J., ŠKÁROVÁ, M., WALTR, R., PÚRY, F. Metodika odškodňování imateriálních  

 újem na zdraví. Praha: C.H. Beck, 2015. s. 70 
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způsobené újmy poškozeného lze uvažovat i o dalších formách zadostiučinění, jako např. omluva. 

U odčinění nekalosoutěžní nemajetkové újmy v občanskoprávním řízení bývá ukládání odčinění 

nemajetkové újmy ve formě omluvy dokonce častou praxí.134 Svůj význam by však případná 

omluva, jež může obviněnému uložit soud vedle peněžité náhrady, i u některých jiných druhů 

nemajetkové újmy, kupř. u újmy na osobnostních právech, jako je právo na důstojnost 

poškozeného. Autorka této práce proto navrhuje změnu ustanovení § 43 odst. 3 TŘ tak, aby již 

nelimitovalo odčinění nemajetkové újmy pouze na peněžitou náhradu.  

OZ zakotvuje v ustanovení § 2894 odst. 2 OZ povinnost škůdce odčinit nemajetkovou 

újmu, jež způsobil poškozenému pouze, ujednali-li si to strany či stanoví-li to zvlášť zákon. OZ 

takto ukládá povinnost odčinit nemajetkovou újmu v ustanoveních § 2956 a násl. týkajících se 

nemajetkové újmy na přirozených právech člověka, přičemž ustanovení § 2958 a § 2959 OZ 

obsahují speciální úpravu náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a při usmrcení, dále 

v ustanovení § 2543 odst.1 OZ upravující nemajetkovou újmu z narušení dovolené, v ustanovení 

§ 2969 odst. 2 OZ zabývající se nemajetkovou újmou při poškození věci, v ustanovení § 261 OZ 

týkajícímu se nemajetkové újmy při porušení základních práv člena spolku závažným způsobem 

a v ustanovení § 2988 OZ věnujícímu se mimo jiné i nekalosoutěžní nemajetkové újmě.  

2.3.3. Vydání bezdůvodného obohacení 

Nárok na vydání bezdůvodného obohacení je třetím z nároků, jež může poškozený uplatnit 

v adhezním řízení. V našem právním řádu bezdůvodným obohacením rozumí zmnožení majetku 

obohaceného na úkor ukráceného, přičemž účelem práva ochuzeného na vydání bezdůvodného 

obohacení je právě odčerpání takového prospěchu obohaceného135. Dle Šámala136 lze nárok na 

vydání bezdůvodného obohacení uplatnit jak u trestných činů, jejichž znakem je újma i 

bezdůvodné obohacení (kupř. trestný čin porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle 

ustanovení § 248 TZ), tak u trestných činů, jejichž znakem je pouze bezdůvodné obohacení (kupř. 

trestný čin porušení práv k ochranné známce a jiným označením dle ustanovení § 268 TZ). Vyjma 

majetkových trestných činů lze dle Pelce 137 vydání bezdůvodné obohacení vymáhat i v případech 

trestných činů, při nichž dochází k výkonům, na něž obohacený nemá nárok, kupř. u trestného činu 

kuplířství dle ustanovení § 189 TZ.  

 
134 Kupř. rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 23 Cdo 4669/2010 ze dne 28.8.2012 či usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 

23 Cdo 2122/2018 ze dne 20.9.2018 
135 PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení, JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený a oběť 

trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s.88 
136 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013, 

s.2841 a násl. 
137 PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení, JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený a oběť 

trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s.89 
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Úprava vydání bezdůvodného obohacení je v OZ zakotvena, jak již bylo výše uvedeno, 

v ustanovení § 2991 a násl. OZ. Ustanovení § 2991 odst. 1 OZ obsahuje generální klauzuli 

bezdůvodného obohacení, jež obecně ukládá obohacenému vydat ochuzenému, oč se na jeho úkor 

bez spravedlivé důvodu obohatil. Tato obecná skutková podstata se aplikuje, pokud není možné 

řešený případ podřadit pod zvláštní skutkové podstaty zakotvené demonstrativně v odstavci 

druhém téhož ustanovení OZ. Dle ustanovení § 2991 odst. 2 TŘ se tedy bezdůvodně obohatí 

zejména ta osoba, jež „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“138.  

Ačkoliv zákonodárce v případě náhrady škody a nemajetkové újmy výslovně v ustanovení 

§ 43 odst. 3 TŘ omezuje formu jejich náhrady pouze na náhradu peněžní, formu vydání 

bezdůvodného obohacení v adhezním řízení výslovně neupravil. Užije se tak obecná úprava 

obsažená v ustanovení § 2999 OZ dle níž se upřednostňuje vydání věci, tedy předmětu 

bezdůvodného obohacení, a až následně, není-li to možné, se poskytuje peněžní náhrada. Je však 

nutné poznamenat, že bude-li poškozený požadovat vydání určité věci, je povinen ji ve svém 

návrhu na vydání bezdůvodného obohacení dostatečně přesně identifikovat a specifikovat.  

2.4. Rozhodnutí o nároku poškozeného  

O soukromoprávním nároku uplatněném poškozeným rozhoduje v adhezním řízení, jak již 

vyplynulo z výše popsaného, soud.  

Soud je oprávněn rozhodnout usnesením již před zahájením dokazování v hlavním líčení 

tak, že příslušného poškozeného či jeho nárok k hlavnímu líčení nepřipouští. Učiní tak v případech 

vymezených v ustanovení § 206 odst. 3 a 4 TŘ, popřípadě v případech, které byly za pomoci 

analogie pod tato ustanovení též podřazeny. Dle odstavce třetího předmětného ustanovení soud 

postupuje, uplatňuje-li procesní práva poškozeného osoba, které tyto zřejmě nenáleží (kupř. 

obviněný v témže řízení či osoba, jež není právním nástupcem poškozeného). V důsledku tohoto 

usnesení není dotyčná osoba vůbec připuštěna k hlavnímu líčení a nemůže vykonávat žádná práva 

poškozeného.139 Ustanovení § 206 odst. 4 TŘ stanoví, že dle odstavce třetího soud postupuje i 

tehdy, jestliže účasti poškozeného v hlavním líčení brání objektivní skutečnosti uvedené 

v ustanovení § 44 odst. 2 a 3 TŘ (kupř. je zde již vydané rozhodnutí v občanskoprávním či jiném 

příslušném řízení). V případě, že soud rozhodne usnesením dle § 206 odst. 4 TŘ, může poškozený 

stále vykonávat svá procesní práva dle § 43 odst. 1 TŘ, není však oprávněn v adhezním řízení 

 
138 Vizte ustanovení § 2991 OZ 
139 Vizte podkapitolu 2.4 „Postavení poškozeného“ 
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uplatnit či dále uplatňovat nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného 

obohacení.140 Je nutno podotknout, že při vydání předmětných usnesení musí být soudu zřejmé, že 

práva poškozeného dotyčné osobě nenáleží. Dospěje-li soud k závěru, že jsou zde jisté 

pochybnosti, zda osobě postavení poškozeného náleží či nikoliv, nesmí tato usnesení vydat.141  

Nerozhodne-li soud dle výše uvedeného ustanovení § 206 odst. 3 a 4 TŘ, je povinen, jak 

judikoval Nejvyšší soud142, rozhodnout nároku poškozeného, jenž byl uplatněn včas a řádně 

dle ustanovení § 43 odst. 3 TŘ, některým z postupů vymezených ustanovením § 228 nebo § 229 

TŘ a vyjádřit toto rozhodnutí vyjádřit též výrokem o náhradě ve výrokové části rozsudku. Je však 

nutné vzít v potaz skutečnost, jak uvádí Gřivna143, že o soukromoprávním nároku poškozeného 

soud dle těchto ustanovení rozhodne v hlavním líčení jen, nepostupuje-li v trestním řízení 

dle ustanovení § 221 TŘ až § 224 TŘ (tzn. nerozhodne o vrácení věci státnímu zástupci, 

o zastavení trestního stíhání, o přerušení nebo podmíněném zastavení trestního stíhání, 

o postoupení věci či o schválení narovnání). Na závěr lze dodat, že vydání předmětného rozhodnutí 

dle ustanovení § 228 a 229 TŘ vyjma výše uvedeného brání i skutečnost, že se poškozený vzdal 

svých procesní práv ve smyslu ustanovení § 43 odst. 5 TŘ či výslovně vzal jím uplatněný návrh 

zpět.144  

Výrok o nároku poškozeného dle ustanovení § 228 a 229 TŘ obsahuje, jak již bylo 

naznačeno výše, rozhodnutí ve formě rozsudku dle ustanovení § 225 a násl. TŘ či zjednodušeného 

rozsudku dle ustanovení § 129 odst. 2 TŘ. Rozhodování o předmětném nároku nemůže být 

vyhrazeno samostatnému rozhodnutí či usnesení mimo hlavní líčení.145 Lze dodat, že soud taktéž 

může o předmětném nároku rozhodnout kromě rozsudku mimo hlavní líčení i rozhodnutím 

ve formě trestního příkazu vydaného samosoudcem dle ustanovení § 314 odst. 1 písm. f) TŘ,  o 

tomto však bude pojednáno níže.146  

 
140 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: Beck, 2007.         

s. 471 
141 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: Beck, 2007.               

s. 466 
142 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 To 469/2015 ze dne 13.5.2015 
143 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s.635 
144 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer 2017 s.276 
145 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. s.639 
146 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013,           

s. 2831 a násl. 
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2.4.1. Rozhodnutí o nároku poškozeného rozsudkem 

Soudy jsou dle ustanovení § 228 a 229 TŘ oprávněny rozsudkem o včasně a řádně 

uplatněném soukromoprávním nároku poškozeného rozhodnout třemi způsoby – buď 

poškozenému jeho nárok zcela přiznají či ho odkáží s celým nárokem do jiného příslušného řízení, 

případně částečně poškozenému nárok přiznají a se zbytkem ho odkáží do jiného řízení.  

Soud v souladu s ustanovením § 229 TŘ odkáže poškozeného vždy na řízení ve věcech 

občanskoprávních, případně do řízení před jiným orgánem, jestliže zprostí obviněného 

obžaloby.147 V takovém případě nemůže poškozenému jeho nárok vůbec přiznat. 

I v případě odsuzujícího rozsudku však může soud na základě provedených důkazů 

dle ustanovení § 229 odst. 1 TŘ zcela poškozeného odkázat na jiné příslušné řízení. Dle TŘ soudy 

takto učiní, neposkytlo-li provedené dokazování dostatečný podklad pro přiznání nároku 

poškozenému anebo by bylo nutné provádět další rozsáhlé dokazování, jež by podstatným 

způsobem protáhlo trestní řízení.148 Odkázání poškozeného z důvodu průtahů v řízení je soudy 

využíváno zvláště v případě, že by dokazování v souvislosti s nárokem poškozeného vyžadovalo 

odročení hlavního líčení.149 Soud také v souladu s ustanovením § 229 odst. 2 TŘ odkáže 

poškozeného se zbytkem uplatněného soukromoprávního nároku na jiné příslušné řízení,       

přiznal-li soud uplatněný nárok poškozenému jen zčásti. Lze připomenout, že rozhodnutí o 

odkázání poškozeného do jiného řízení nezakládá překážku rei iudicate. Předmětný rozsudek též 

nelze považovat za rozhodnutí o postoupení věci.150  

Dle ustanovení § 228 odst. 1 věty první TŘ odsuzuje-li soud obviněného pro trestný čin, 

jímž poškozenému způsobil újmu či se na jeho úkor bezdůvodně obohatil, soud přizná 

poškozenému jeho soukromoprávní nárok, jestliže předmětný nárok včas uplatnil a není-li 

v zákoně stanoveno jinak. V souladu s tímto ustanovením tak soud přizná poškozenému jeho 

nárok jen, je-li v daném řízení pro takové rozhodnutí dostatečný podklad. V souladu 

s ustanovením § 228 odst. 1 věty za středníkem TŘ je pak povinen soud přiznat nárok na náhradu 

škody a vydání bezdůvodného obohacení poškozeného vždy, jestliže zde není zákonné překážky, 

je-li výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí skutku obsaženého v rozsudku a 

škodu v předmětné výši či bezdůvodné obohacení obviněný dosud poškozenému nevydal. 

U nemajetkové újmy však tuto povinnost neukládá.151 

 
147 Vizte ustanovení § 229 odst. 3 TŘ 
148 Vizte ustanovení § 229 odst. 1 TŘ 
149 ŠÁMAL in ŠÁMAL, P., GŘIVNA, T. Trestní řád: komentář. 7. dopl. a přeprac. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013.           

s. 2890 
150 DURDÍK in DRAŠTÍK, A., FENYK. A a kol. Trestní řád. Komentář. I. Díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. s.296 
151 Vizte ustanovení § 228 odst. 1 TŘ 
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Na rozsudek, resp. na výrok, v němž soud přiznává alespoň zčásti poškozenému nárok, 

klade TŘ zvláštní formální požadavky. Mimo obecných požadavků obsažených v ustanovení 

§ 120 a násl. TŘ, stanoví ustanovení § 228 odst. 2, případně odst. 3 TŘ další formální náležitosti, 

zejména povinnost v předmětném výroku přesně označit oprávněnou osobu a jí přiznaný nárok. 

Výrok týkající se nároku na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení musí být taktéž i 

náležitě odůvodněn. Konečně předmětný odsuzující rozsudek považujeme za řádný exekuční titul, 

jehož výrok o přiznání soukromoprávního nároku by měl splňovat požadavky kladené na obdobné 

výroky rozsudků vydaných v civilním řízení.152 Nutno poznamenat, že předmětný výrok je 

výrokem samostatným a oddělitelným. 153 

Proti soudem vydanému rozsudku je poškozený, jenž v souladu 

s ustanovením § 43 odst.3 TŘ řádně a včas uplatnil svůj nárok, nevzal tento svůj návrh zpět a 

nevzdal se svých procesních práv, oprávněn se bránit odvoláním. Odvoláním však může napadnout 

pouze výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, a to pro 

jeho nesprávnost anebo z toho důvodu, že takový výrok učiněn nebyl, ačkoliv učiněn měl být, 

popřípadě proto, že v důsledku porušení ustanovení o řízení předcházejícímu rozsudku je 

předmětný výrok vadný či nebyl vůbec učiněn.154  

2.4.2. Rozhodnutí o nároku poškozeného trestním příkazem 

Ve věcech, jež splňují zákonné podmínky dle ustanovení § 314a TŘ, rozhoduje 

samosoudce, přičemž tento samosoudce je oprávněn bez projednání věci v hlavním líčení 

rozhodnout trestním příkazem, pokud je skutkový stav věci dostatečně spolehlivě prokázán 

opatřenými důkazy.155 Trestní příkaz má vždy povahu odsuzujícího trestního rozsudku.156 

Společně s výrokem o vině a trestu může trestní příkaz obsahovat i výrok o náhradě škody, 

nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, a to toliko za předpokladu, že poškozený 

svůj nárok  před vydáním trestního příkazu v souladu s ustanovením § 43 odst3 TŘ řádně uplatnil. 

Učinil-li tak poškozený, je samosoudce v souladu s ustanovením § 228 a 229 TŘ oprávněn nárok 

poškozenému zcela nebo částečně přiznat, případně ho odkázat do jiného příslušného řízení, 

přičemž výrok, v němž alespoň zčásti přizná samosoudce poškozenému jeho nárok, musí splňovat 

stejně jako rozsudek náležitosti uvedené v ustanovení § 228 TŘ.  

 
152 Uvedené platí vyjma zjednodušeného rozsudku dle ustanovení § 129 odst. 2 TŘ. 
153 Vizte ustanovení § 121 odst. 1 písm. a) TŘ 
154 ŠÁMAL, ZEZULOVÁ a RŮŽIČKA in GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P, VÁLKOVÁ, H. Oběti trestných činů: komentář. 

2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020, s. 638 a násl. 
155Vizte ustanovení § 314e odst. 1 TŘ 
156 Vizte ustanovení § 314f odst. 1 písm. e) TŘ 
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Před poslední novelou absentovala v TŘ právní úprava ukládající samosoudci povinnost 

poučit poškozeného o skutečnosti, že by mohl být, případně bude vydán trestní příkaz, či povinnost 

vyzvat poškozeného k uplatnění soukromoprávního nároku před jeho vydáním. V důsledku této 

mezery v zákoně poškození nebyli vždy informování o možnosti uplatnění svého nároku či o této 

skutečnosti nebyli informováni včas.  Nově však byla do ustanovení § 46 TŘ vložena zákonem 

č. 333/2020 Sb. povinnost orgánů činných v trestním řízení upozornit poškozeného na možnost, 

že v daném případě může být vydán trestní příkaz, případně na skutečnost, že je nutné uplatnit 

nárok na náhradu újmy či vydání bezdůvodného obohacení do doby vydání tohoto příkazu. 

Autorka práce předmětnou změnu TŘ kvituje, neboť v jejím důsledku došlo k posílení postavení 

poškozeného jakožto rovnoprávného subjektu trestního řízení. Výše provedená změna v TŘ zajistí 

lepší informovanost poškozeného o jeho procesních právech, v důsledku čehož lze očekávat větší 

úspěšnost při uplatňování soukromoprávního nároků poškozeného a tím větší pravděpodobnost 

i plné satisfakce dotčených osob. Konečně poškozený bude nejen dostatečně informován o 

možnosti uplatnit návrh, ale bude mít i prostor a čas případně vyhledat odbornou pomoc, nebude-

li schopen nárok sám uplatnit. Tato změna je tedy dle názoru autorky z pohledu poškozeného jistě 

změnou k lepšímu.  

Co se však v případě trestního příkazu zdá být problematické, je skutečnost, že 

zákonodárce stále neumožnil poškozenému bránit se proti trestnímu příkazu opravným 

prostředkem.157 Poškozený je nejen samostatným subjektem, ale i stranou řízení, a ačkoliv 

primárním účelem trestního řízení je zjistit a spravedlivě potrestat obviněného, nelze na projednání 

a rozhodnutí o nároku poškozeného pohlížet jako na zcela druhořadou a bezvýznamnou záležitost. 

Poškozenému by měla být poskytnuta plná a řádná ochrana jeho práv a zájmů, ať již v standardním 

trestním řízení či ve zjednodušeném vyřízení věci vydáním trestního příkazu, čehož se však 

poškozenému při současné úpravě nedostává. Poškozený dle současné úpravy není oprávněn se 

bránit ani proti absentujícímu, ani proti nesprávnému výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy 

či vydání bezdůvodného obohacení158. Autorka tak považuje ochranu poškozeného v tomto ohledu 

za nedostatečnou a navrhuje, aby poškozenému bylo do budoucna umožněno odpor podat. Autorka 

však bere v potaz skutečnost, že hlavní výhodou trestního příkazu je právě rychlost jeho vydání 

a tím i rychlého vyřízení předmětné věci, není-li podán odpor, kterým se předmětné rozhodnutí 

zruší a je nařízeno hlavní líčení. V případě, že by poškozenému bylo umožněno podat standardní 

odpor pro nesprávnost výroku o jeho nároku či jeho absenci a v jeho důsledku by došlo ke zrušení 

celého příkazu a k zahájení hlavního líčení, mohla by tato forma odklonu předmětnou výhodu 

 
157 A contrario ustanovení § 314g TŘ 
158 ZŮBEK, J., VRBA, M. Poškozený a právo odporu, Trestněprávní revue, 2021, č. 9. s.195 
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pozbýt. Autorka se však domnívá, že ideálním řešením je východisko popsané Jelínkem159, jež 

navrhuje, že by do budoucna v důsledku podání odporu poškozeným došlo pouze ke zrušení 

výroku o jeho nároku, nikoliv celého trestní příkazu. Soud by pak dále projednával pouze návrh 

poškozeného, přičemž by zbytek trestního příkazu včetně výroku o vině a trestu řádně nabyl právní 

moci a vykonatelnosti.   

  

 
159 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: nakladatelství Karlovy Univerzity, 1998, s. 175 a násl. 
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3. Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví  

V rámci adhezního řízení je od roku 2011, jak již bylo výše zmíněno, poškozený oprávněn 

uplatnit v souladu s ustanovením § 43 TŘ i nárok na náhradu nemajetkové újmy a soud je o něm 

oprávněn a povinen za zákonem stanovených předpokladů rozhodnout. Poškozený tak může 

a zpravidla i učiní v případě, že mu byla trestným činem způsobena nemajetková újma na zdraví 

ve smyslu § 2958 OZ. Jelikož je problematika nemajetkové újmy na zdraví, resp. nemajetkové 

újmy při ublížení na zdraví dle § 2958 OZ v současné době velmi aktuálním a zajímavým tématem, 

rozhodla se autorka zaměřit v této kapitole právě na ni.  

3.1. Obecný úvod k náhradě nemajetkové újmy při ublížení na 

zdraví  

Ustanovení § 2958 OZ, věnující se náhradě nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, 

najdeme v části čtvrté, hlavě III, dílu 1, oddílu 3 a pododdílu 2 OZ. Předmětný pododdíl 2, jenž se 

týká náhrad při újmě na přirozených právech, na svém začátku obsahuje obecné ustanovení 

§ 2956 OZ, jež stanoví povinnost škůdce nahradit škodu i nahradit nemajetkovou újmu včetně 

duševních útrap, je-li poškozenému způsobena újma na přirozeném právu, jež chrání ustanovení 

první části tohoto zákona. Takovým přirozeným právem je ve smyslu ustanovení § 81 OZ i právo 

na ochranu tělesné a duševní integrity.160 Zákonodárce však tuto obecnou úpravu odčinění 

nemajetkové újmy považoval při ublížení na zdraví za nedostačující a zakotvil tak speciální úpravu 

v ustanovení § 2958 OZ, jež se věnuje výhradně náhradě nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. 

Duplicitní odškodnění téže újmy dle obecného ustanovení § 2956 OZ a zvláštního ustanovení 

§ 2958 OZ je vyloučeno.161  

Úprava náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví je tedy v OZ zakotvena 

v ustanovení § 2958 OZ, jež stanoví, že dojde-li k ublížení na zdraví poškozeného, škůdce odčiní 

újmu poškozeného peněžitou náhradou, jež plně vyváží vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. 

Jestliže poškozením zdraví vznikla překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí škůdce 

i ZSU. Není-li možné tímto způsobem určit výši předmětné náhrady, stanoví se dle zásad slušnosti.  

Jak vyplývá z výše uvedeného, ustanovení § 2958 OZ se zabývá náhradou nemajetkové 

újmy pouze při ublížení na zdraví. Definici pojmů zdraví či ublížení na zdraví, jež jsou pro výklad 

daného ustanovení nezbytné, však v OZ nenalezneme. Za účelem správného pochopení výše 

uvedeného ustanovení je tak vhodné, aby byly v úvodu kapitoly tyto pojmy osvětleny.  

 
160 ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník. komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 3081). 2. vydání 

Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1091 
161 RYŠKA in PETROV, J., VÝTISK, M., BERAN, V. Občanský zákoník: komentář. 2. vydání. V Praze: C.H. Beck, 

2019, s. 3116 
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S nejznámější a nejúplnější definicí zdraví pracuje Ústava Světové zdravotnické 

organizace přijatá již v roce 1946. Tato vymezuje pojem zdraví velmi široce, jako stav úplné 

fyzické, psychické a sociální (někdy též překládané i jako estetické162) pohody, a nejde tudíž pouze 

stav absence nemoci či churavosti163. Jak však uvádí Doležal164. je tato definice zdraví značně 

idealistická a pro právní potřeby obtížně použitelná, neboť z důvodu své šíře je s to vyvolat i 

zákonodárcem nechtěné možnosti dalších kompenzací. Lze však kvitovat, že tato definice 

pamatuje nejen na tělesné, ale i psychické, sociální a estetické aspekty zdraví165. Kadlubiec166 

navazuje a dodává, že pro účely práva a též i kompenzace nemajetkové újmy na zdraví je nutné 

spíše přistoupit k užšímu vymezení tohoto pojmu, dle nějž zdraví představuje pouze absenci 

nemoci či vady, neboť takové vymezení zdraví umožní nastavit únosný rozsah jeho právní ochrany 

a také zabrání tomu, aby byla tato ochrana zneužívána.  

Ublížením na zdraví ve smyslu § 2958 OZ rozumíme takový zásah do integrity člověka, 

v důsledku něhož dochází k porušení normálních tělesných či duševních funkcí, přičemž tato 

porucha znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného. Předmětné ublížení může spočívat 

nejen v zásahu do tělesné integrity poškozeného (kupř. zranění či onemocnění), ale i v zásahu 

do integrity psychické. V souladu s výše zmíněným lze konstatovat, že pojem ublížení na zdraví 

ve smyslu § 2958 OZ je širší než pojem ublížení na zdraví dle TZ, jež byl vysvětlen výše.167   

V rámci obecného výkladu náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví dle OZ si 

autorka dovolí poznamenat, že by soud měl při stanovení výše předmětné náhrady přihlížet nejen 

k ustanovení § 2958 OZ, ale i k obecnému ustanovení § 2957 OZ, jež nalezneme ve stejném 

poddílu OZ. Toto ustanovení demonstrativně168 vyjmenovává okolnosti zvláštního zřetele hodné, 

jež je třeba při určení výše a způsobu zadostiučinění, jímž odčiňujeme nemajetkovou újmu 

v případě zásahu do přirozených právech, vzít v potaz a které mají být příslušným zadostiučiněním 

 
162 DOLEŽAL, T. Jak odškodňovat nemateriální újmy na zdraví? Principy a východiska, Časopis zdravotnického  

práva a bioetiky. 2015 č. 2, s. 38 
163 „Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or  

         infirmity“ - Preamble to the Constitution of the World Health Organization as adopted by the International Health                  

        Conference, New York, 19-22 June, 1946. WHO [online]. Světová zdravotnická organizace [cit. 2021-10-9]  

        Dostupné z:  https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf 
164 DOLEŽAL, T. Jak odškodňovat nemateriální újmy na zdraví? Principy a východiska, Časopis zdravotnického  

 práva a bioetiky. 2015 č. 2, s. 38 
165 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s. 992 
166 KADLUBIEC, V., Kompenzace nemajetkové újmy na zdraví po 1.1.2014 – vybrané aspekty, Právní rozhledy,  

2015, č. 17, s. 593 
167 BEZOUŠKA in LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M., FIALA, R., DRÁPAL, 

L. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): komentář. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1705 
168 HRÁDEK, J., Otázky stanovení výše nemateriální újmy dle občanského zákoníku, ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, K., 

KÜHN, Z., BERAN, K., MARŠÁLEK, P., WINTR, J., ONDŘEJEK, P., TRYZNA, J., GERLOCH, A. Právo 

jako multidimenzionální fenomén: pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a 

nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, s.646 

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
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taktéž odčiněny. Mezi tyto okolnosti OZ řadí kupř. úmyslné způsobení újmy, násobení účinků 

zásahu v důsledku diskriminace poškozeného, obava ze ztráty života či vážného poškození zdraví 

apod. Jelikož se tato kritéria uplatňují obecně u stanovení zadostiučinění veškeré nemajetkové 

újmy na přirozených právech člověka, lze konstatovat, že tyto soud aplikuje a zohlední 

i při stanovení výše náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví dle § 2958 OZ či náhrady 

nemajetkové újmy při usmrcení či zvlášť závažném ublížení na zdraví dle § 2959 OZ.  

Na závěr této úvodní kapitoly je vhodné dodat, že poškozený, jemuž bylo ublíženo 

na zdraví, je oprávněn kromě nároku na náhradu jemu způsobené nemajetkové újmy uplatnit nejen 

v adhezním řízení i nároky majetkové, jež zahrnují nárok na náhradu léčebných nákladů 

dle § 2961 OZ, náhradu za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti dle § 2962 OZ, náhradu 

za ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti dle § 2963 OZ či náhradu za ztrátu důchodu 

dle § 2964 OZ.  

3.2. Rozsah náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví  

V souladu s ustanovením § 2958 OZ je oprávněn poškozený po škůdci požadovat náhradu 

za vytrpěné bolesti, náhradu za ZSU a náhradu DNÚ, přičemž poslední zmíněnou náhradu OZ 

zavádí zcela nově, původní úprava ji neznala.169 OZ však v předmětném ustanovení § 2958 OZ 

nevykládá pojmy jako bolest, ZSU či DNÚ, jejich výklad byl ponechán právní teorii a soudní 

judikatuře. Předtím, než bude v rámci této práce přistoupeno k vymezení těchto pojmů, je nutné 

poznamenat, že jednotlivé výše zmíněné složky náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 

jsou považovány soudní praxí za samostatné nároky, jež vznikají, zanikají a zcela samostatně se i 

promlčují, tudíž mohou být i samostatně uplatněny.170  

3.2.1. Bolestné  

V případě vzniku nemajetkové újmy na zdraví je poškozený oprávněn v souladu s § 2958 

OZ požadovat, aby mu škůdce poskytl náhradu za vytrpěné bolesti, tzv. bolestné (lat. pretium 

doloris neboli cena za bolest).  

 

 
169 Úprava předmětné problematiky byla dříve zakotvena v ustanovení § 444 OZ 1964, jež byl dál rozpracován 

vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, 

jež dříve upravovala způsob stanovení výše bolestného a náhrady za ZSU. 
170 Kupř. usnesení Nejvyššího soudu sp zn. 25 Cdo 2245/2017 ze dne 1.11.2017 či rozsudek Vrchního soudu v Praze 

sp. zn. 1 Tmo 1/2020 ze dne 13.2.2020 nebo usnesení Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3006/19 ze dne 30.6.2020 
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V rámci bolestného se vždy odškodňují fyzické bolesti neboli ty bolesti, jež člověk prožívá 

v souvislosti se zraněním, resp. s porušením tělesné integrity171. Na této skutečnosti panuje obecně 

v právní teorii i soudní judikatuře shoda. Konečně i pomůcka využívaná pro stanovení výše 

bolestného a náhrady za ZSU, Metodika NS, s tímto pracuje172. V odborné literatuře se však živě 

diskutuje o tom, jaké další újmy a obtíže by měly být v rámci tohoto nároku odčiňovány. Lze 

podotknout, že se v průběhu let v praxi objevily i názory, že v rámci bolestného má být 

nahrazována pouze bolest fyzická a další nemateriální následky ublížení na zdraví mají být 

odčiněny jinými náhradami, zejména náhradou DNÚ. 173  

K pojmu bolesti a bolestného ve smyslu ustanovení § 2958 se v roce 2017 vyjádřil 

i Nejvyšší soud174.  Tento judikoval, vycházeje z Metodiky NS a její úpravy, že:  „Smyslem 

náhrady za bolest je vedle samotného bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí, stresu 

či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou (viz též obavu ze ztráty života či vážného poškození 

zdraví ve smyslu § 2957 věty třetí o. z.), a to v rozsahu, v němž tyto zásahy do osobnostní sféry 

poškozeného z povahy věci souvisí s bolestí obvykle doprovázející stavy popsané v jednotlivých 

položkách bolestného v Metodice Nejvyššího soudu.“175 Dle jeho názoru nelze pojímat bolest 

ve smyslu ustanovení § 2958 OZ pouze jako bolest fyzickou bez souvislosti s duševními aspekty 

bolestivých stavů. V předmětném rozhodnutí též judikoval, že od vnímání fyzické bolesti rovněž 

nelze oddělit ani negativní vnímaní diskomfortu spojeného s léčením. Mezi újmy odškodňované 

v rámci bolestného tak zařadil i obtíže nevybočující z obvyklého způsobu léčby či dalších omezení 

vyplývajících z léčby, jako kupř. nemožnost vykonávat zaměstnání poškozeného, nemožnost 

věnovat se koníčkům a zálibám, strach z léčebných zákroků, nesamostatnost či závislost na péči 

třetích osob, odloučení od rodiny nebo obdobné nepříjemné okolnosti spojené s léčbou či 

hospitalizací. Dle názoru Nejvyššího soudu tak má být v rámci bolestného odčiněna bolest v širším 

smyslu zahrnující nejen bolesti fyzické, ale i výše popsaná duševní strádání spjatá s bolestí 

fyzickou a též i běžné obtíže spojené s léčením a omezeními z léčby plynoucími.  

Jak však naznačuje Ústavní soud176, v daném usnesení Nejvyšší soud pod předmětný pojem 

výslovně nepodřadil duševní strádání či bolesti, jejichž příčina leží v psychice člověka a které 

vznikají nezávisle na fyzické bolesti a újmě na těle (kupř. posttraumatická stresová porucha). 

 
171 BEZOUŠKA in LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M., FIALA, R., DRÁPAL, 

L. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): komentář. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1706 a násl. 
172 Metodika NS 
173 BEZOUŠKA in LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M., FIALA, R., DRÁPAL, 

L. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): komentář. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1706 a násl.  
174 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 2245/2017 ze dne 1.11.2017. 
175 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2245/2017 ze dne 1.11.2017  
176 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1564/20 ze dne 9.2.2021 
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S ohledem na toto se vedly v praxi značné diskuse o jejich zařazení – někteří autoři se přikláněli 

k tomu, aby tyto byly nahrazovány v rámci DNÚ177, jiní autoři k tomu, že by měly být odčiňovány 

v rámci bolestného178. Nutno dodat, že v praxi pak několikrát byla tato strádání znalci hodnocena 

dle Metodiky NS a náhrada za ně soudy přiznávána v rámci bolestného.179 K danému problému se 

vyjádřil v nedávném nálezu i Ústavní soud180, které tyto výslovně podřadil pod kategorii DNÚ. 

Na závěr lze dodat, že posuzování výše bolestného je vždy založeno na medicínském 

posouzení, jež se provádí po stabilizaci bolesti, a to zpravidla na základě znaleckého posudku 

(vizte níže)181.  

3.2.2. Náhrada za ztížení společenského uplatnění 

Posledním nárokem, který může poškozený, jemuž byla způsobena nemajetková újma 

na zdraví, uplatnit, je náhrada za ZSU. Zákon přiznává poškozenému tuto náhradu, jestliže mu 

vznikla v důsledku poškození zdraví překážka lepší budoucnosti182. Výraz překážka lepší 

budoucnosti je však poněkud matoucí. Jak uvádí Šustek183, předmětná překážka nebrání „lepší“ 

budoucnosti, ale spíše budoucnosti, jež poškozený mohl mít, nedošlo-li by k předmětné újmě. 

V případě náhrady ZSU jde o „ztrátu „příležitosti zapojit se do různých sfér uplatnění v životě, a 

to trvale, z důvodu přetrvávajících zdravotních omezení“. 184 Jinak řečeno, účelem náhrady ZSU 

je poskytnout odčinění za nemožnost poškozeného žít plnohodnotný život.185 Touto náhradou tak 

odčiňujeme různorodé nemajetkové újmy, jež souvisí s trvalým poškozením zdraví, jako 

kupř. obtíže a nepohodlí poškozeného související s překonáváním zdravotních následků újmy, 

ztrátu schopností poškozeného, ztrátu životních příležitostí a možností, ale i útrapy spojené 

s trvalým narušením tělesné integrity.186   

 
177 Tichý, L. Ke čtyřem základním otázkám nemajetkové újmy. Právník, 2020. č. 8, s. 624 a násl.  
178 SMRŽ, I. Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu, Časopis zdravotnického práva a bioetiky  

[online]. [cit. 2021-09-26] Dostupné z: Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu.        

Psychological injuries and damages in civil law. | Smrž | Časopis zdravotnického práva a bioetiky (cas.cz) 
179 SMRŽ, I. Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu, Časopis zdravotnického práva a bioetiky  

 [online]. [cit. 2021-09-26] Dostupné z: Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu. 

Psychological injuries and damages in civil law. | Smrž | Časopis zdravotnického práva a bioetiky (cas.cz) 
180 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1564/20 ze dne 9.2.2021 
181 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1002 
182 Vizte ustanovení § 2958 OZ 
183 ŠUSTEK, P., HOLČAPEK, T. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 323  
184 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1093 
185 BEZOUŠKA in LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M., FIALA, R., DRÁPAL, 

L. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): komentář. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1709 
186 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1093 

http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/184/154
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/184/154
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/184/154
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/184/154
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Jak již bylo výše naznačeno, v rámci náhrady za ZSU se odčiňují trvalé následky poškození 

zdraví, nikoliv projevy poškození zdraví, jež v průběhu času vymizí. Tyto následky se mohou 

projevit ve sféře fyzické (kupř. viditelné poškození – zohyzdění či ztráta končetiny), psychické 

(kupř. depresivní stavy, fantomové bolesti) i psychosociální (např. možnost založit rodinu)187. 

V rámci ZSU se odčiňuje i bolest, již není možné odstranit léčbou, stane se bolestí chronickou a 

lze ji tak považovat za trvalý následek poškození zdraví bránící poškozenému v účasti 

na společenském životě.  

Hodnocení ZSU pro účely stanovení výše jeho náhrady je založeno obdobně jako 

u bolestného na medicínském posouzení po ustálení zdravotního stavu (vizte níže). Dle současné 

úpravy dochází k ustálení obvykle do jednoho roku od předmětného poškození zdraví, 

resp. u zvláštních případů do dvou let.188  

3.2.3. Náhrada dalších nemajetkových újem 

Dalším z nároků, jež může poškozený v adhezním řízení uplatnit v souladu s ustanovením 

§ 2958 OZ je nárok na náhradu DNÚ. Tento nárok je zcela novým nárokem, s nímž předchozí 

úprava nepracovala. Pojem DNÚ však, jak již bylo poznamenáno výše, ustanovení § 2958 OZ 

nevymezuje. Jelikož se jedná o nárok nový, jenž nebyl dosavadní literaturou ani soudní praxí 

interpretován, jako tomu bylo u bolestného a náhrady za ZSU, vedly se již od přijetí OZ živé 

debaty o tom, jak tento vymezit, resp. jak s ohledem na toto nové vymezení nároku na náhradu 

DNÚ definovat a vymezit složku bolestného a náhrady za ZSU. 

Švestka189 ve svém komentáři uvádí, že v případě DNÚ se může jednat o zbytkovou 

kategorii pokrývající nemajetkovou újmu na zdraví, kterou nelze podřadit ani pod bolest v širším 

smyslu, ani pod ZSU. Pod DNÚ by dle tohoto autora měly být podřazovány přechodné nebolestivé 

následky ublížení na zdraví.  

Doležal190 podobně jako Švestka podřazuje pod tuto kategorii následky, jež nejsou 

bolestivé, ale současně nejsou trvalého rázu, přičemž dodává, že nejčastěji půjde kupř. o zpomalení 

duševního vývoje, větší samotářství, uzavírání do sebe nebo větší plačtivost. Tento autor také 

navrhuje, že předmětný nárok může sloužit i k odškodnění újmy způsobené zásahy do jiných 

osobnostních práv člověka chráněných dle § 81 OZ, jako je např. právo na důstojnost.  

 
187 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s. 1003 
188 Metodika NS 
189 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1094 
190 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1004 
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Bezouška191 odlišně od ostatních autorů tvrdí, že v rámci DNÚ by měla být odčiňována 

veškerá psychická strádání, neboť bolestné je zaměřeno pouze na odškodnění bolesti fyzické.    

K vymezení pojmu DNÚ v roce 2017 přistoupil společně s vymezením bolestného (vizte 

výše) i Nejvyšší soud192. Pod tento pojem podřadil újmy spojené „se zásahem do zdraví, který 

nespočívá v přechodné bolesti ani ve fyzické či psychické újmě dlouhodobého (trvalého) 

charakteru; jde o specifické okolnosti vymykající se obvyklému průběhu léčby a stabilizace 

zdravotního stavu, tedy okolnosti, které nenastávají pravidelně, ale zvyšují intenzitu utrpěné újmy 

na zdraví nad obvyklou míru“193, přičemž jako příklad této kategorie uvedl nečekaně závažné 

komplikace spojeném s léčením a z nich plynoucí omezení či mnohatýdenní přišití končetiny 

v nepřirozené poloze při tvorbě a přenosu různých laloků při rekonstrukční chirurgii či potrat 

těhotné ženy vyvolaný psychickým otřesem. Taktéž pod tuto kategorii podřadil i odvozenější 

zásahy přinášející ztrátu různých životních příležitostí194, jako např. nemožnost zúčastnit se 

sportovního utkání, pracovní či studijní stáže či jiné plánované aktivity významné 

pro poškozeného. DNÚ jsou dle názoru tohoto soudu novou kategorií nároků, která má vystihovat 

nekonečnou variabilitu soukromého života a různých životních situací, jež nebyly do přijetí OZ 

odškodňovány. Nejvyšší soud též v tomto rozsudku apeloval na soudy, aby pojem DNÚ vykládaly 

nanejvýš restriktivně a zamezovaly tak nepřiměřenému rozšíření této kategorie nemajetkové újmy 

na úkor bolestného a náhrady za ZSU, jež by následně mohlo vést k nesystémovému stírání rozdílů 

mezi těmito jednotlivými nároky.  Z výše uvedeného je tedy jasné, že Nejvyšší soud pojímá DNŮ 

jako zvláštní subsidiární kategorii nároků zahrnující pouze mimořádné a excesivní potíže. 

Nejvyšší soud195 následně dalším svým rozsudkem pod tuto kategorii podřadil i psychické 

strádání akutního charakteru, které poškozený pociťoval, neboť se nemohl postarat o jinou osobu 

blízkou, jež byla závislá na jeho péči, doplněné o důvodnou obavu, že nebude o tuto závislou 

osobu postaráno ze strany jiných osob. Dále pod DNÚ podřadil i nemožnost strávit s osobami 

blízkými Vánoce. V tomto rozsudku Nejvyšší soud doplnil, že k prokázání DNÚ zpravidla nebude 

na rozdíl od bolestného a ZSÚ třeba vypracovat znalecký posudek. 

K již téměř zažitému výkladu DNÚ přijatému Nejvyšším soudem se v roce 2021 vyjádřil 

v novém nálezu i Ústavní soud196. Tento apeloval na širší výklad pojmu DNÚ, než jakým 

 
191 BEZOUŠKA in LAVICKÝ, P., HANDRLICA, J., SPÁČIL, J., HULMÁK, M., FIALA, R., DRÁPAL, 

L. Občanský zákoník I. Obecná část (§1-654): komentář. 1. vydání Praha: C.H. Beck, 2014, s. 1706-7 
192 Usnesení Nejvyššího soudu sp zn. 25 Cdo 2245/2017 ze dne 1.11.2017 
193 Usnesení Nejvyššího soudu sp zn. 25 Cdo 2245/2017 ze dne 1.11.2017 
194 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1094 
195 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 2635/2018 ze dne 2.5.2018 
196 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1564/20 ze dne 9.2.2021 
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způsobem to činí Nejvyšší soud, přičemž judikoval, že v rámci kategorie DNÚ by se mělo 

v souladu s principem plné náhrady újmy odčiňovat vše, co nebylo možné zahrnout pod bolestné 

či náhradu ZSU. Lze dovodit, že danou tento soud kategorii rozšiřuje zejména proto, aby do ní 

následně zařadil duševní strádání způsobená psychickou újmou (představovaná v dané věci 

posttraumatickou stresovou poruchou, depresivní reakcí na polytrauma a organickou kognitivní 

poruchou a jejich projevy). Ústavní soud se totiž domnívá, že daná strádání nejsou v současném 

přístupu Nejvyššího soudu i obecných soudů náležitě zohledňována a jsou z tohoto důvodu 

z hlediska jejich odčinění marginalizována. Na závěr tento soud zdůrazňuje, že pomocné materiály 

pro výpočet bolestného (zejména Metodika NS), na základě nichž soudy rozhodují, obsahují 

několik desítek položek podrobně vymezujících újmu na těle a s ní spojené strádání, žádnou 

položku vymezující duševní bolestivý stav zde však nenalezneme.  

Autorka se zde dovolí krátce pozastavit nad nárokem bolestného a DNÚ. Prve nutno 

poznamenat, že autorka se, obdobně jako Ústavní soud, domnívá, že je nutné, aby byla 

nemajetková újma, jež vznikla poškozenému při ublížení na zdraví, plně, řádně a spravedlivě 

odčiněna. Konečně se jedná o zásah do velmi citlivé oblasti každého člověka. Autorka se však 

neztotožňuje s názorem tohoto soudu ohledně rozšíření kategorie DNÚ. Ačkoliv ze zákonné dikce 

ustanovení § 2958 OZ nevyplývá, že by DNÚ měla být kategorií zahrnující pouze mimořádné a 

excesivní potíže, autorka se k tomuto jejímu pojetí přiklání. Domnívá se totiž, že pro jednodušší a 

jednoznačnější rozlišování jednotlivých nároků poškozeného při ublížení na zdraví je vhodnější, 

aby kategorie DNÚ zůstala transparentní kategorií mimořádných obtíží, jejichž náhrada je 

přiznávána individuálně a výjimečně. Konečně v některých případech by opačný přístup mohl vést 

k mísení jednotlivých nároků. Autorka se také domnívá, že daná psychická strádání vyvolaná 

duševní újmou, kterými se Ústavní soud v daném nálezu zabývá, by měla být odčiňována v rámci 

bolestného, jak se k tomu přikláněl již kupř. Smrž197. Konečně sám Ústavní soud ve svém nálezu 

judikuje, že je lhostejno, v rámci jakého nároku budou předmětná psychická strádání odčiněna, 

pokud budou nahrazena plně a spravedlivě.198 Lze dodat, že by však bylo záhodno do budoucna 

pozměnit Metodiku NS tak, aby na jejím základě opravdu mohla být daná strádání řádně odčiněna, 

kupř. ji doplnit o novou obecnou položkou zaštiťující duševní bolestivé stavy.  

 
197 SMRŽ, I. Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu, Časopis zdravotnického práva a bioetiky  

[online]. [cit. 2021-09-26] Dostupné z: Duševní újmy na zdraví a jejich odčiňování v civilním právu. 

Psychological injuries and damages in civil law. | Smrž | Časopis zdravotnického práva a bioetiky (cas.cz) 
198 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1309/2019 ze dne 31.10.2019 

http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/184/154
http://medlawjournal.ilaw.cas.cz/index.php/medlawjournal/article/view/184/154
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3.3. Určení výše náhrady nemajetkové újmy při ublížení na 

zdraví 

OZ přinesl do právní úpravy odškodňování nemajetkové újmy na při ublížení na zdraví 

velké změny. Do jeho účinnosti upravovala oblast náhrady bolestného a náhrady za ZSU vedle 

ustanovení § 444 OZ 1964 i vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění. Tato obsahovala výklad předmětných nároků a relativně 

podrobnou úpravu postupu určení výše bolestného a náhrady za ZSU. V přílohách této vyhlášky 

bylo možné najít tabulky, v rámci kterých byl jednotlivým chorobným stavům či poraněním 

přidělen určitý počet bodů. Při posuzování poškození zdraví v konkrétním případě se sečtením 

bodového ohodnocení všech relevantních položek a jeho následným vynásobením fixní hodnotou 

jednoho bodu vypočítala výsledná částka bolestného či ZSU.199 Lze dodat, že podkladem 

pro určení výše těchto náhrad byl lékařský posudek vypracovaný ošetřujícím lékařem, v němž bylo 

určeno bodové ohodnocení daného případu.200 S ohledem na výše popsané je možné konstatovat, 

že vyhláška č. 440/2001 Sb. pracovala se systémem, který dosti exaktním a snadným způsobem 

umožňoval vyčíslit výši bolestného i náhrady ZSU.201  

Při tvorbě OZ byl však tento přístup v občanskoprávním prostředí odmítnut jako 

nevyhovující. Zákonodárce byl totiž toho názoru, že je nutné opustit myšlenku, že by zákon či 

podzákonný předpis (kupř. vyhláška) měl určovat jakýkoliv sazebník náhrady nemajetkové újmy 

na zdraví. Tento přístup zdůvodnil tím, že soudce sám by měl v jednotlivých případech věc 

posoudit a rozhodnout a ani zákonodárná, ani výkonná moc by do této pravomoci pomocí předem 

stanovených sazebníků, a tedy i relativně rigidních pravidel, neměla zasahovat a stanovovat, jak 

má soud daný případ rozhodnout, a to ani za účelem jednoduššího rozhodování soudů. 

Dle zákonodárce tato pravidla v konečném důsledku limitují soudy v možnosti přiznat 

spravedlivou a dostatečnou náhradu.  Též zdůraznil i skutečnost, že nikdo nemůže sejmout ze 

soudce odpovědnost za spravedlivé rozhodnutí v jednotlivých případech a snaha o nivelizaci 

soukromého života, jež je nekonečně variabilní, vyvolá pouze rigor nesrovnávající se s povahou 

jednotlivých konkrétních případů.202 Z těchto důvodů se tedy zákonodárce rozhodl přístup 

k určování výše náhrady předmětné újmy zásadně změnit.   

 
199 KADLUBIEC, V. Vývoj právní úpravy výpočtu náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, Právní rozhledy, 2016 

č. 8. s. 267 
200 Vizte ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a 

ztížení společenského uplatnění 
201 VOJTEK, P., PÚRY, F. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. Soudní rozhledy, 2017, č. 11-12, s. 346 
202 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
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S účinností OZ pro výše uvedené důvody došlo k celkové koncepční změně právní úpravy, 

kdy byl v našem občanském právu opuštěn systém založený na obecně závazné podrobné právní 

úpravě náhrady bolestného a náhrady za ZSU, předmětná vyhláška č. 440/2001 Sb. byla zrušena 

a nově je stanovení výše konkrétní náhrady ponecháno zcela na posouzení soudu, kdy je třeba 

rozhodovat každý případ individuálně s ohledem na konkrétní okolnosti případu.203  

Od účinnosti OZ je tedy nově úprava náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 

zakotvena v ustanovení § 2958 OZ, jež deklaruje, že v případě ublížení na zdraví bude újma 

poškozenému odčiněna peněžitou náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti a taktéž i DNÚ a 

v případě, že vznikla poškozením zdraví poškozenému překážka lepší budoucnosti, bude mu 

nahrazeno i ZSU. Není-li možné tímto způsobem určit výši předmětné náhrady, bude stanovena 

dle zásad slušnosti. Určení výše bolestného, náhrady ZSU a DNÚ je tak nově založeno na 

požadavku plné náhrady a zásadách slušnosti. Zákon však v tomto ani jiném ustanovení tyto 

neurčité pojmy nevykládá a ani neobsahuje žádná další konkrétnější objektivizační kritéria, 

dle nichž by mohl být obsah jednotlivých pojmů, případně výše náhrady předmětné újmy 

posouzena a určena.204  

V důsledku absence dopracování výše uvedených východisek v praxi před účinností OZ 

panovaly obavy z velkého rozptylu v rozhodovací činnosti soudů a v jeho důsledku i z ohrožení a 

popření zákonného principu legitimního očekávání (a tak i právní jistoty) a předvídatelnosti 

judikatury zakotvené v ustanovení § 13 OZ.205 Za účelem zajištění budoucího uspokojivého 

fungování soudní i mimosoudní praxe tak bylo nezbytné nalézt alespoň dočasný způsob, 

prostřednictvím kterého by bylo možné určit výši náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví 

v konkrétním případě.206 Právě z výše uvedených důvodů byla vytvořena Metodika NS jakožto 

podpůrný návod pro stanovení výše bolestného a ZSU.  

3.3.1. Metodika NS  

Metodika NS je tedy vodítkem, které vzniklo na základě potřeb právní praxe a jež 

napomáhá při určení výše bolestného a náhrady za ZSU. Metodika NS se však nezabývá určením 

výše náhrady za DNÚ. Dle tvůrců Metodiky NS totiž v případě DNÚ, které tato pomůcka pojímá 

jako excesivní obtíže překračující obvyklou zátěž při podrobení se omezením vyplývajícím 

z léčby, není možné za účelem určení výše její náhrady pro různorodost situací, v nichž DNÚ 

 
203 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3122/15 ze dne 2.2.2016 
204 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L.T. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 365 
205 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L.T. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 365 
206 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 43 
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vznikají, předem vytvořit jakékoliv vodítko.207 Autorka se proto nadále v této práci náhradou DNÚ 

zabývat nebude.   

Metodiku NS vypracoval Nejvyšší soud ve spolupráci se zástupci pojistitelů, Společností 

medicínského práva, ale i dalšími odborníky působícími v oblasti medicíny a práva.208 Metodika 

NS byla vytvářena postupně mezi lety 2012 a 2014, přičemž občanskoprávní a obchodní kolegium 

Nejvyššího soudu následně přijalo dne 12.3.2014 doporučení, aby byl tento materiál používán 

obecnými soudy jako pomůcka při rozhodování ve sporech o náhradu za bolest a za ZSU dle 

ustanovení § 2958 OZ. Metodika NS byla publikována pod č. 63/2014 ve Sbírce soudních 

rozhodnutí a stanovisek a od 14.4.2014 je taktéž dostupná i na internetových stránkách Nejvyššího 

soudu.209 

Metodika NS je dělena do čtyř částí: 

A. Preambule 

B. Přehled bolesti 

C. Aktivity a participace 

D. Technická část  

V preambuli Metodiky NS tvůrci komentují změnu právní úpravy předmětné problematiky 

a její dopad do praxe, zdůvodňují potřebu podrobnějšího rozpracování zákonné dikce a povahu 

Metodiky NS. Preambule též obsahuje i obecný výklad bolestného, ZSU a DNÚ a způsobu 

hodnocení a určení výše náhrad za bolest a ZSU. Druhá část Metodiky NS obsahuje přehled bolesti 

a sazbu bodového ohodnocení pro její hodnocení, třetí pak obsahuje část Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví od WHO upravenou pro účely pro hodnocení ZSU. 

Technická část, jakožto část poslední, se věnuje převážně kvalifikaci znalců, kteří mají dle 

Metodiky NS nově hodnotit bolest a ZSU namísto ošetřujících lékařů (vizte níže), a samotné tvorbě 

posudků210. Lze pouze dodat, že tato pomůcka byla vypracována za účelem objektivizace a 

medicínské klasifikace utrpěných újem na zdraví, přičemž je založena i na principu personalizace 

výpočtem zjištěné částky s ohledem na konkrétní poměry poškozeného211. 

Metodika NS nemá povahu obecně závazného aktu (zákona či podzákonného právního 

předpisu), neboť zákon s ničím takovým ani nepočítá. Není tedy de iure závazná. Dle Metodiky 

NS samé se jedná pouze o materiál doporučují a pomocný, který má být dopracováním zákonné 

dikce ustanovení § 2958 OZ a jehož odborným podkladem je komplexní medicínsky pojatá 

 
207 Metodika NS 
208 Metodika NS 
209 Metodika NS 
210 Metodika NS 
211 Usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 6 Tdo 1791/2016 ze dne 25.1.2017 
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systematika zdravotních újem. Cílem této pomůcky je zabránit roztříštěnosti rozhodovací praxe. 

V praxi se však objevuje přesvědčení, že díky autoritativnímu postavení Nejvyššího soudu a jeho 

doporučení k používání získala Metodika NS jakousi faktickou závaznost212. Bez ohledu na toto 

je nutné poznamenat, že Nejvyšší soud hojně podporuje a prosazuje používání tohoto materiálu 

ve své judikatuře, kde ji již tento soud prezentoval jako naplnění principu slušnosti dle ustanovení 

§ 2958 OZ i požadavku legitimního očekávání dle ustanovení § 13 OZ a označil postup obecného 

soudu dle Metodiky NS jako postup „správným směrem“213. S ohledem na výše uvedený přístup 

Nejvyššího soudu a jeho postavení v soudní hierarchii je možné očekávat, že budou obecné soudy 

ve své praxi tento materiál využívat. Konečně předseda Nejvyššího soudu uvedl, že v obecné 

rovině je použití Metodiky NS v dané oblasti již ustálenou soudní praxí214.  

Na závěr této kapitoly si i autorka dovolí vyjádřit se k ustanovení § 2958 OZ a k vytvoření 

a užívání Metodiky NS. Jak již bylo výše zmíněno, zákonodárce se rozhodl při tvorbě OZ ponechat 

určení výše náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví na soudcovském uvážení. OZ tedy 

zakotvuje úpravu náhrady předmětné nemajetkové újmy ve velmi obecně formulovaném 

ustanovení § 2958 OZ, které stanoví, že výše peněžité náhrady má plně vyvážit utrpěnou újmu, 

případně má být stanovena dle zásad slušnosti. Dané velmi obecné požadavky plné náhrady a zásad 

slušnosti však zákonodárce dále v OZ neosvětlil a ani nestanovil jakákoliv jednoznačnější kritéria 

pro objektivní zjištění výše újmy, případně neuvedl, kdo by tato kritéria měl stanovit.215 Nutno 

dodat, že zde není v současné době ani rozvinuté judikatury a jejího zpracování, jako kupř. 

v Německu, z něhož by mohly soudy vycházet216. V případě, že by zde po účinnosti OZ, ale i 

v současnosti nebylo žádné podrobnější pomůcky, by byli soudci obecných soudů nuceni pouze 

podle své úvahy a svého přesvědčení bez jakýchkoliv objektivizačních kritérií určovat či, možná 

lépe řečeno, odhadovat, jaká částka náhrady v konkrétním případě splňuje výše uvedené 

požadavky plného vyvážení újmy či zásad slušnosti. V takové situaci by však opravdu, dle názoru 

autorky, hrozil, jak zcela legitimně naznačují autoři Metodiky NS, obrovský rozptyl rozhodovací 

praxe. V důsledku tohoto by pak pravděpodobně v praxi nebylo možné naplnit požadavek 

předvídatelnosti rozhodovací praxe, a tudíž by došlo k ohrožení principu legitimního očekávání a 

 
212 MALIŠ, D. Nová Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví – zatím zčásti nehotová, ale  

 velmi užitečná, EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-05-10] Dostupné z: Nová metodika Nejvyššího soudu k náhradě 

nemajet | epravo.cz či KADLUBIEC, V. Vývoj právní úpravy výpočtu náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, 

Právní rozhledy, 2016 č. 8. s. 267 
213 kupř. usnesení Nejvyššího soudu sp.zn. 6 Tdo 1791/2016 ze dne 25.1.2017 či rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 6 

Tdo 1421/2015 ze dne 18.5.2016 
214 Zpráva o šetření veřejného ochránce práv sp. zn. 6709/2019/VOP ze dne 22.2.2021 
215 DOLEŽAL, T. Jak odškodňovat nemateriální újmy na zdraví? Principy a východiska, Časopis zdravotnického  

 práva a bioetiky. 2015 č. 2, s. 38 
216 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 45 

 

https://www.epravo.cz/top/clanky/nova-metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-zatim-zcasti-nehotova-ale-velmi-uzitecna-94311.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/nova-metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-zatim-zcasti-nehotova-ale-velmi-uzitecna-94311.html
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právní jistoty dle § 13 OZ, což lze jistě považovat za nežádoucí, a to zvlášť s ohledem 

na skutečnost, že předmětná oblast je oblastí velmi citlivou týkající se jedné z nejzákladnějších a 

nejdůležitějších hodnot každého člověka – jeho zdraví. S ohledem na výše popsané se autorka této 

práce domnívá, že výše uvedené ustanovení § 2958 OZ a jím nastavená kritéria jsou bez jejich 

dalšího rozpracování pro účely řádného fungování právní praxe příliš obecná a že za účelem 

posílení principu legitimního očekávání a právní jistoty dle ustanovení §13 OZ v této oblasti je 

žádoucí, aby zde bylo předmětné vodítko – Metodika NS, jež poskytuje nejen soudcům 

podrobnější návod pro posouzení předmětné nemajetkové újmy a určení výše bolestného a náhrady 

za ZSU v konkrétním případě. Konečně lze dodat, že ani důvodová zpráva sama nevylučovala, 

aby si soudní praxe vytvořila vlastní pravidla (tabulky, vzorce či klíče), jimiž by eliminovala 

dopady odstranění relativně exaktní úpravy podzákonného předpisu.217  

Na základě výše uvedeného je tedy autorka přesvědčena, že vytvoření Metodiky NS bylo 

správným krokem vpřed a že by ji v současné situaci soudy při svém rozhodování měly za účelem 

posílení výše uvedeného principu legitimního očekávání a předvídatelnosti soudní praxe 

dle ustanovení § 13 OZ používat. Je však třeba poznamenat, že by soudy vždy měly při 

rozhodování o dané újmě vycházet z dokazování a dostatečně zjištěného skutkového stavu 

s náležitým zřetelem k okolnostem konkrétní věci.218 Na závěr nutno dodat, že byl tento materiál 

tvořen ve značném spěchu, jak uvádí Mališ219, a z tohoto důvodu obsahuje i několik nedostatků, 

které je třeba v budoucnu napravit (vizte níže).  

3.3.1.1. Bolestné  

Tvůrci Metodiky NS za účelem vytvoření systému pro určení výše bolestného využili 

dosavadní zkušenosti nabyté soudní praxí při aplikaci vyhlášky ministerstva zdravotnictví 

č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, a za pomoci odborných 

lékařských společností byla zásadním způsobem zrevidována příloha č. 1 této vyhlášky. Metodika 

NS pro výpočet výše bolestného tak zaujala, stejně jako v minulosti vyhláška č. 440/2001 Sb., 

etiologický přístup k ohodnocení bolesti, kdy sazebník části B. Metodiky NS, tzv. Přehled bolesti, 

obsahuje podrobný výčet rozličných bolestivých stavů a poškození zdraví, jimž byla přiřazena 

bodová hodnota vyjadřující proporce mezi jednotlivými zdravotními poškozeními, přičemž tyto 

 
217 Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
218 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 3122/15 ze dne 16.2.2015 
219 MALIŠ, D. „Zásady slušnosti“ u občanskoprávní náhrady nemajetkové újmy na zdraví – jak postupovat při jejich  

výkladu? EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-07-14] Dostupné z: „Zásady slušnosti“ u občanskoprávní náhrady 

nema | epravo.cz 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zasady-slusnosti-u-obcanskopravni-nahrady-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-jak-postupovat-pri-jejich-vykladu-105903.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zasady-slusnosti-u-obcanskopravni-nahrady-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-jak-postupovat-pri-jejich-vykladu-105903.html
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hodnoty jsou založeny na medicínsky objektivním zhodnocení bolestivosti konkrétních poškození, 

jak uvádí Elisher220.  

Při posuzování bolesti vychází znalec ze zdravotnické dokumentace poškozeného, 

doplněné o faktické zhlédnutí poškozeného221, přičemž při hodnocení bolesti zváží a zhodnotí 

každý bolestivý stav, jenž je v příčinné souvislosti se škodnou událostí222. Vlastní posouzení a 

hodnocení bolesti poškozeného se provádí až ve chvíli, kdy je bolest stabilizována, přičemž je však 

posouzení založeno na hodnocení nejbolestivějšího okamžiku léčby, tedy akutní fázi bolesti. 223  

Za účelem zjištění výsledné bodové hodnoty, a tedy i výše bolestného, znalec sečte body 

z jednotlivých bolestivých stavů poškozeného a v jejich rámci též i z jednotlivých relevantních 

položek, které odpovídají vzniklé újmě.224 Absentuje-li v přehledu bolesti výslovná položka 

odpovídající poškození zdraví poškozeného, použije znalec bodové hodnocení té položky, jež se 

hodnocenému zdravotnímu stavu nejvíce přibližuje svou povahou a závažností.225 Výsledek 

celkového bodového součtu se následně vynásobí částkou vyjadřující hodnotu jednoho bodu 

odvozenou od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy, jež je přepočtena na počty 

zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok, 

přesněji řečeno bolest. K roku 2021 částka odpovídající jednomu bodu činí 356,1 Kč.226  

Znalec je dle Metodiky NS oprávněn upravit výši náhrady újmy, resp. zvýšit ji v závislosti 

na komplikovanosti zdravotního stavu posuzovaného poškozeného, jenž vyžaduje náročnější 

způsob léčby, a to ve vztahu k položkám, kterých se předmětné komplikace týkají. Může tak učinit 

v případě, že základní ohodnocení vyjádřené u těchto položek dostatečně nevystihuje závažnost 

posuzované újmy. Za účelem zjednodušení a sjednocení těchto znalcových modifikací rozlišuje 

Metodika NS stupně komplikací (lehká, středně závažná, závažná, těžká), přičemž každému stupni 

přiřazuje procentní zvýšení náhrady (kupř. u lehké komplikace může znalec zvýšit náhradu 

max. o 5 %).227 Popis a výklad jednotlivých stupňů komplikací, ale i další podrobnosti hodnocení 

zdravotního stavu lze nalézt v Metodice NS.  

 
220 ELISCHER, D., KOBLIHA, I., DOBIÁŠ, P., KOTTNAUER, A., KOBLIHOVÁ R.H., TULÁČEK, J. Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví 

a podle autorského zákona: praktická příručka. Praha: Leges, 2020, s. 169 
221 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s.  46 
222 Metodika NS 
223 ELISCHER, D., KOBLIHA, I., DOBIÁŠ, P., KOTTNAUER, A., KOBLIHOVÁ R.H., TULÁČEK, J. Náhrada 

majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce, v oblasti průmyslového vlastnictví 

a podle autorského zákona: praktická příručka. Praha: Leges, 2020, s. 169 
224 Metodika NS 
225 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L.T. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 368 
226 Metodika NS 
227 Metodika NS 
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Dle výše uvedeného postupu vypočtená výsledná částka představuje základní částku 

bolestného, z níž by mělo být při rozhodování o jeho výši vycházeno. Metodika NS však výslovně 

doporučuje soudu, aby bolestné modifikoval, jsou-li tu přítomny okolnosti zvláštního zřetele 

hodné zmíněné v ustanovení § 2957 OZ.  

Při stanovení výše náhrady Metodika NS též doporučuje určitou limitaci výše bolestného 

za účelem zamezení libovůle soudce a naplnění principu legitimního očekávání. Celková výše 

bolestného by tak dle Metodiky NS měla být přiměřená v komparaci s dalšími dílčími nároky, 

přičemž však tyto dílčí nároky nespecifikuje. Sadecký228 však dovozuje, že by přiměřenost nároku 

měla být posuzována pouze v kontextu nároků nemajetkové povahy, a to především ZSU, nikoliv 

nároků povahy majetkové. 

Na závěr této podkapitoly si autorka práce dovolí v krátkosti zamyslet nad úpravou 

Metodiky NS věnující se úpravě bolestného. Jak již bylo naznačeno, pro posuzování výše 

bolestného Metodika NS zaujala stejně jako v minulosti vyhláška ministerstva zdravotnictví 

č. 440/2001 Sb. systém bodového hodnocení bolesti, kdy její sazebník obsahuje přehled rozličných 

bolestivých stavů a poškození zdraví a jim přiřazené sazby bodového hodnocení.229 Sami tvůrci 

však potvrzují, že se nejedná o ideální systém, který je sice předvídatelný, ale zvláště 

problematický z pohledu nastavení proporcí  

mezi jednotlivými typy poškození, a proto plánují budoucí změnu tohoto systému.230 Jelikož však 

není jisté, kdy k takové změně dojde, autorka si dovolí učinit několik poznámek k systému 

stávajícímu. 

Prve autorka práce kvituje, že se autoři Metodiky NS nepokoušeli hodnotu jednoho bodu  

na rozdíl od naší původní úpravy vyjádřit exaktně pevnou částkou, ale rozhodli se obdobně jako  

ve slovenské úpravě231 odvozovat tuto hodnotu od jednoho procenta hrubé měsíční nominální 

mzdy, jež je přepočtena na počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok 

předcházející roku, v němž vznikl nárok či bolest. Metodika NS je tak schopna flexibilně reagovat 

na změny hrubých nominálních měsíčních mezd, v důsledku čehož dochází, jak doplňuje 

 
228 SADECKÝ, L. Další nemajetkové újmy dle § 2958 občanského zákoníku a případna existence limitu, dostupne 

dne 12.7.2021 na LIT261847CZ - Další nemajetkové újmy dle § 2958 občanského zákoníku a případná existence 

limitu | ASPI | Wolters Kluwer ČR, a. s. 
229 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s.45 
230 ŽĎÁREK, R., TĚŠINOVÁ, J., ŠKÁROVÁ, M., WALTR, R., PÚRY, F. Metodika odškodňování imateriálních  

újem na zdraví. V Praze: C.H. Beck, 2015, s. 22 
231 Vizte ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 437/2004 Zb.z., o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského 

uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom 

poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní 

rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 

https://www.aspi.cz/products/lawText/7/261847/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/7/261847/1/2
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Kadlubiec232, k automatické valorizaci hodnoty jednoho bodu. Tato nebude muset být opakovaně 

měněna a revidována, jak by tomu bylo, pokud by byla předmětná hodnota stanovena fixně. Díky 

dosavadnímu růstu hrubých mezd tak došlo ke zvýšení hodnoty bodu z 251,28 Kč (rok 2014) až na 

356,11 Kč (rok 2021), tedy o více než 40 %. Z výše uvedených důvodů se dle názoru autorky jedná 

o lepší přístup, než jaký byl zvolen v nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a 

ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, používaný 

ke stanovení bolestného a náhrady za ZSU v pracovním právu, které pracuje obdobně jako původní 

úprava s pevnou částkou hodnoty bodu233. Konečně podobný názor má na tuto úpravu, jak je 

naznačeno výše, i Kadlubiec234. 

Autorka práce se však domnívá, že samotný sazebník Metodiky NS je nedokonalý. Některé 

položky sazebníku by měly dle jejího názoru být rozpracovány podrobněji, případně by měly být 

doplněny. Kupř. u položky S025-ztráta zubu by autorka navrhovala, aby byla tato položka po vzoru 

výše uvedeného nařízení vlády č. 276/2015 Sb. rozdělena na více položek dle toho, zda dojde 

ke ztrátě zubu v přední či zadní části čelisti. Domnívá se, že zejména z hlediska estetického 

představuje ztráta zubu v přední části čelisti větší újmu než ztráta zubu v zadní části čelisti. 

Z tohoto důvodu by měla být tato položka do budoucna rozdělena a položka ztráty zubu v přední 

části čelisti by měla být bodově ohodnocena více než ztráta zubu v části zadní. Jak již bylo uvedeno 

a vysvětleno výše, předmětný sazebník by měl být dle názoru autorky též doplněn i o položku 

obecně zajišťující bolestivý duševní stav, která zatím v tomto zcela absentuje, v důsledku čehož 

není předmětná újma dostatečně odčiňována. 

3.3.1.2. Náhrada za ztížení společenského uplatnění 

Metodika NS upravuje i způsob určení výše náhrady za ZSU, přičemž tvůrci Metodiky NS 

na rozdíl do bolestného, jehož základ systému hodnocení nedoznal ve srovnání s vyhláškou 

ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. zásadnějších změn, zaujali u ZSU zcela odlišný přístup 

k jeho hodnocení. Metodika NS zavádí nový systém, v rámci něhož se nově vyjadřuje závažnost 

trvalého postižení poškozeného v procentech omezení životních příležitostí poškozeného. 

Neurčuje se tak na základě bodového hodnocení, jako tomu bylo dříve.235 Tento systém by tak dle  

 
232 KADLUBIEC, V. Vývoj právní úpravy výpočtu náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, Právní rozhledy, 2016 

č. 8. s. 267 
233 Vizte ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení 

společenského uplatnění 
234 KADLUBIEC, V. Vývoj právní úpravy výpočtu náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, Právní rozhledy, 2016 

č. 8. s. 267 
235 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 46 
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tvůrců Metodiky NS měl být na základě zhodnocení ztráty funkčních schopností poškozeného236 

schopen zohlednit lépe definovaný a zdravotní újmě přiřazený rozsah postižení ve všech oblastech 

lidského života, v nichž v důsledku trvalých zdravotních následků dochází k omezení či úplnému 

vyřazení poškozeného z možnosti společenského uplatnění, a to nejen ve vztahu k průměrnému 

poškozenému, ale i s přihlédnutím k individuálním odlišnostem každého případu. 237  

V rámci Metodiky NS se způsobu určení výše náhrady za ZSU věnuje zejména část 

C. Metodiky NS, do níž byla převzata modifikovaná komponenta (část) Mezinárodní klasifikace 

funkčních schopností, disability a zdraví, jež původně vypracovalo WHO, nazvaná „Aktivity a 

participace“, jež napomáhá definovat a identifikovat jednotlivé oblasti lidského života, ve kterých 

dochází vlivem trvalých následků poškození zdraví k omezení či vyřazení poškozeného z oblastí 

společenského uplatnění.238 V rámci části C. Metodiky NS jsou předmětné aktivity a participace 

(činnosti zapojené do života člověka239), rozděleny do devíti kapitol, jež dále členíme na tzv. 

domény, tedy na jednotlivé položky seznamu pokrývající všechny oblasti života poškozeného od 

základního učení až po interpersonální jednání či zaměstnání.240  

V rámci kapitol jsou hodnoceny dvě kategorie, tzv. kapacita a tzv. výkon. Nejdříve znalec 

posuzuje kategorii kapacity, jež vyjadřuje možnost vykonat určitou činnost bez využití jakýchkoliv 

kompenzačních pomůcek či nástrojů241, tzv. facilitátorů242, přičemž v této kategorii se nehodnotí 

aktuální kapacita, ale její snížení oproti stavu před poškozením zdraví. Předmětná kategorie je 

posuzována u všech podkapitol Metodiky NS, neboť v rámci nového systému jde primárně právě 

o zjištění celkové ztráty potenciálu dotyčného bez využití facilitátorů. Naopak kategorie výkonu 

vyjadřuje možnost či schopnost provést též činnost s využitím facilitátoru. Metodika NS 

doporučuje, aby byl kvalifikátor výkonu využit znalcem tam, kde za využití facilitátoru bude jeho 

 
236 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1028 
237 Metodika NS 
238 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1010 
239 ACHOUR, G., PELIKÁN, M. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích. 

Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 122 
240 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s. 992 
241 ACHOUR, G., PELIKÁN, M. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích. 

Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 128 
242 Facilitátory rozumíme pouze předměty plně hrazené ze zdravotního pojištění, případně prokazatelně zajištěné a 

poskytnuté ze strany škůdce. Za facilitátor se však nepovažuje ani třetí osoba ani kupř. invalidní vozík, jestliže 

jej na takový vozík musí jiná osoba přemístit, případně není schopen se za jeho pomoci s ním sám pohybovat –

ACHOUR, G., PELIKÁN, M. Náhrada škody a nemajetkové újmy v občanskoprávních a obchodních vztazích. 

Ostrava: Key Publishing, 2015, s. 128 
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hodnota odlišná od hodnoty kapacity, přičemž v případě využití obou kategorií se jako výsledná 

hodnota obtíže u dané položky uvádí průměr jejich hodnot.243  

Při posuzování trvalých následků znalec v souladu s výše popsaným zhodnotí podkapitoly 

Metodiky NS ve výše uvedených kategoriích, přičemž zjištěnou obtíž může charakterizovat a 

vyčíslit buď pomocí procentuálního vyjádření, nebo pomocí stupně (1 až 4). Je však nutné 

poznamenat, že pro účely hodnocení ZSU musí být hodnocení podkapitol vždy za účelem výpočtu 

náhrady za ZSU vyjádřeno procentuálně, tudíž je i jednotlivým stupňům přiřazena procentuální 

hodnota stanovená jako aritmetický průměr procentuálního rozpětí, pro který se daný stupeň 

používá (kupř. stupni jedna je přiřazena hodnota 14,5 %, stupni dva hodnota 37% atd.). Nutno 

dodat, že znalec posuzuje jen ty trvalé následky na zdraví poškozeného, jež vznikly v příčinné 

souvislosti s předmětnou újmou na zdraví nebo vedly k zásadnímu zhoršení změn zdravotního 

stavu, jež zde byly přítomny již před posuzovaným poškozením zdraví.244 

Samotný výpočet výsledného procenta obtíže, resp. procentuálního vyjádření ztráty lepší 

budoucnosti je stanoven pomocí metody váženého průměru. 245 Touto metodou tak znalec nejdříve 

zjistí procento obtíže za každou z devíti kapitol a následně i celkové výsledné procento obtíže246. 

Toto výsledné procento obtíže bude zpravidla nižší než 100 %, neboť 100 % představuje absolutní 

vyřazení poškozeného ve všech sférách jeho života.247 Nutno dodat, že váha jednotlivých kapitol, 

která je využívána při výpočtu procenta obtíží, byla prozatím tvůrci Metodiky NS stanovena 

jednotně (každá kapitola má tedy váhu 0,1111). Obdobně i všechny podkapitoly v rámci jedné 

kapitoly mají stejnou váhu (kupř. kapitola – d2 Všeobecné úkoly a požadavky obsahuje čtyři 

domény, každá doména má tudíž váhu 0,2500). Výsledný procentní podíl vyjadřuje základní 

ohodnocení imateriální újmy při trvalých zdravotních následcích, jimž by měla být odčiněna 

morální újma vyvolaná zásahem do fyzické integrity, frustrace z trvalého poškození zdraví, vypětí 

a stres z překonávání obtíží spjatých s trvalými následky apod. 

Po zjištění celkového procentního vyjádření ztráty životních příležitostí pohybujícího se 

ve škále 0-100 % lze přistoupit i k vyčíslení konkrétní částky představující náhradu za ZSU. 

Výslednou výši náhrady za ZSU zjistíme jako výsledek součinu celkového procentuálního 

vyjádření obtíže poškozeného a rámcové částky, jež vyjadřuje hodnotu zmařeného lidského života 

 
243 Metodika NS 
244 Metodika NS 
245 Znalcem určené procento u každé podkapitoly se vynásobí poměrem vůči celkovému počtu podkapitol v rámci 

kapitoly (koriguje se váhou této domény), přičemž výsledky tohoto součinu se v rámci kapitoly sčítají 

představujíc výsledné procento obtíže celé kapitoly. Součtem těmto kapitolám odpovídajících korigovaných 

procent získáme výsledné celkové procento omezení funkčních schopností dané osoby. – SVEJKOVSKÝ, J., 

VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L.T. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 370 
246 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L.T. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s. 370 
247 Metodika NS 
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v případě celkového absolutního (tedy 100 %) vyřazení poškozeného ze všech oblastí společenské 

aktivity.248 Tvůrci Metodiky NS se rozhodli, že by tato rámcová částka měla činit 400 násobek 

průměrné měsíční nominální mzdy, jež je přepočtena na počty zaměstnanců v národním 

hospodářství za rok předcházející roku, ve kterém došlo ke stabilizaci zdravotního stavu příslušné 

osoby.249 V roce 2021 tato částka činí 14.244.400,- Kč. 

Výše popsaným výpočtem dospěje znalec ke konkrétní základní částce náhrady za ZSU, 

již znalec předloží ve znaleckém posudku soudu a z níž bude soud pro své rozhodování vycházet. 

Tuto však soud opět může upravit tak, aby přiznaná částka odpovídala zásadám slušnosti ve smyslu 

§ 2958 OZ.250 Metodika NS z toho důvodu doporučuje při stanovení konečné částky zohledňovat, 

obdobně jako u bolestného, okolnosti zvláštního zřetele hodné demonstrativně vypočtené v § 2957 

OZ. Soud by taktéž měl vzít v úvahu kritérium věku a kritérium ztráty skutečně výjimečné lepší 

budoucnosti (kariéry). Metodika NS však explicitně doporučuje, že by měl soud být v případě 

modifikace základní částky náhrady za ZSU omezen v možnosti navyšovat znalcem stanovenou 

částku, a to na maximálně dvojnásobek základní výše náhrady za ZSU.251  

Na závěr této části práce si autorka práce opět dovolí nad způsobem určení výše náhrady 

za ZSU navrženým Metodikou NS zamyslet. Dle názoru autorky práce má Metodika NS v této 

oblasti prozatím jeden velký nedostatek, na který již upozorňovali Mališ252 či Doležal253, a to zcela 

nelogický způsob nastavení vah jednotlivých kapitol i domén, z nichž znalec vychází při výpočtu 

náhrady za ZSU.254 Předmětná váha je totiž stanovena u všech kapitol a v rámci kapitol i u domén 

stejně.255 Takové nastavení je problematické jako celek, nicméně zvlášť nesmyslné připadá autorce 

nastavení váhy jednotlivých domén. Autorka není s to porozumět tomu, proč byla stejná váha 

domén stanovena pouze v rámci kapitoly, do níž předmětná doména spadá, nikoliv v rámci celku 

(všech kapitol). Jak uvádí Mališ256, nejenže tak domény nejsou řádně ohodnoceny dle jejich 

 
248 SVEJKOVSKÝ, J., VOJTEK, P., ARNOŠTOVÁ, L.T. Zdravotnictví a právo. Praha: C. H. Beck, 2016, s.  370 
249 Metodika NS 
250 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 47 
251 Metodika NS 
252 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s. 1012 
253 MALIŠ, D. „Zásady slušnosti“ u občanskoprávní náhrady nemajetkové újmy na zdraví – jak postupovat při jejich  

 výkladu? EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-07-14] Dostupné z: „Zásady slušnosti“ u občanskoprávní náhrady 

nema | epravo.cz 
254 MALIŠ, D. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví potřetí – zákoutí a taje redakční  

opravy metodiky. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-08-03] Dostupné z: Metodika Nejvyššího soudu k náhradě      

nemajetkové | epravo.cz 
255 MALIŠ, D. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví potřetí – zákoutí a taje redakční  

opravy metodiky. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-08-03] Dostupné z: Metodika Nejvyššího soudu k náhradě      

nemajetkové | epravo.cz 
256 MALIŠ, D. „Zásady slušnosti“ u občanskoprávní náhrady nemajetkové újmy na zdraví – jak postupovat při jejich  

výkladu? EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-07-14] Dostupné z: „Zásady slušnosti“ u občanskoprávní náhrady 

nema | epravo.cz 

https://www.epravo.cz/top/clanky/zasady-slusnosti-u-obcanskopravni-nahrady-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-jak-postupovat-pri-jejich-vykladu-105903.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zasady-slusnosti-u-obcanskopravni-nahrady-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-jak-postupovat-pri-jejich-vykladu-105903.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-potreti-zakouti-a-taje-redakcni-opravy-metodiky-97885.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-potreti-zakouti-a-taje-redakcni-opravy-metodiky-97885.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-potreti-zakouti-a-taje-redakcni-opravy-metodiky-97885.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-potreti-zakouti-a-taje-redakcni-opravy-metodiky-97885.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zasady-slusnosti-u-obcanskopravni-nahrady-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-jak-postupovat-pri-jejich-vykladu-105903.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/zasady-slusnosti-u-obcanskopravni-nahrady-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-jak-postupovat-pri-jejich-vykladu-105903.html
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skutečného vnímání poškozeným, ale též v rámci celku nemají ani všechny stejné ohodnocení, 

jako je tomu u kapitol, jež by zajistilo alespoň jejich rovné postavení. Při současném uspořádání 

totiž váhu jednotlivých domén určuje jejich počet v rámci dané kapitoly (kupř. v rámci 

kapitoly d1– Učení se a aplikace znalostí se vyskytuje šestnáct domén, jednotlivé položky tak mají 

váhu pouze 0,0625, v rámci následující kapitoly d2 – Všeobecné úkoly a požadavky se vyskytují 

pouze čtyři položky, tudíž jejich váha činí 0,2500). Některé domény na základě výše popsaného 

systému tak mají nižší váhu jen proto, že jejich příslušná kapitola zahrnuje větší množství 

podkapitol oproti kapitolám jiným. Toto řešení je však dle autorky zcela nelogické a nepřijatelné. 

Konečně, jak však bylo naznačeno výše, celý systém rovného nastavení vah je nevyhovující, neboť 

v jeho důsledku znalec hodnotí stejně všechna omezení života poškozeného, aniž by bylo jakkoliv 

zohledněno, že některá omezení bude v praktickém životě poškozený vnímat jako závažnější a jiná 

jako méně závažná, jak naznačuje Doležal257.  

Autorka práce tak shrnuje, že dle jejího názoru tvůrci Metodiky NS učinili značně 

nelogický krok, když nejenže stanovili stejnou váhu všech kapitol a v rámci kapitol i domén 

bez ohledu na jejich význam a důležitost, ale za účelem „rovného startovního postavení“ vyrovnali 

pouze váhu kapitol, nikoliv váhu jednotlivých domén. V souladu s výše řečeným autorka této 

práce navrhuje nejen, aby byla váha jednotlivých domén vyrovnána, ale ztotožňuje se i s návrhem 

Mališe258, aby v souvislosti s poznatky praxe byly domény i kapitoly řádně ohodnoceny, a to 

z hlediska vnímání jednotlivých v Metodice NS vyjmenovaných omezení lidského života 

poškozenými. Konečně Metodika NS je užívána k určení náhrady za ZSU již sedm let, přičemž 

závěry dosavadní judikatury by mohly alespoň naznačit, jak váhu u jednotlivých kapitol a domén 

do budoucna stanovit.  

3.3.1.3. Znalecká činnost a Metodika NS 

Jak již vyplynulo z výše uvedeného, Metodika NS doporučuje, aby byly jakožto důkazy 

v soudních sporech, a tedy i v adhezním řízení užity znalecké posudky, jež by měly být 

vypracovány znalci ze specializovaného odvětví, jež Metodika NS navrhuje vytvořit.259  

V důsledku tohoto doporučení Metodiky NS Ministerstvo spravedlnosti přijalo vyhlášku 

č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké 

činnosti, na základě níž bylo vytvořeno v rámci oboru zdravotnictví nové odvětví znalecké činnosti 

 
257 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s..1012 
258 MALIŠ, D. Metodika Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví potřetí – zákoutí a taje  

redakční opravy metodiky. EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-08-03] Dostupné z: Metodika Nejvyššího soudu k 

náhradě nemajetkové | epravo.cz 
259 Metodika NS 

https://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-potreti-zakouti-a-taje-redakcni-opravy-metodiky-97885.html
https://www.epravo.cz/top/clanky/metodika-nejvyssiho-soudu-k-nahrade-nemajetkove-ujmy-na-zdravi-potreti-zakouti-a-taje-redakcni-opravy-metodiky-97885.html
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nazvané „stanovení nemateriální újmy na zdraví“. Název tohoto odvětví však nebyl dle Vojtka260 

zvolen vhodně, neboť znalec nestanoví konečnou výši nemajetkové újmy na zdraví, ale poskytuje 

soudu pouze podklad k jeho rozhodnutí. Ministerstvo spravedlnosti zřejmě vzalo v potaz tuto 

kritiku a v nové vyhlášce č. 505/2020 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví 

jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná 

profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví, jež původní vyhlášku č. 123/2015 

Sb. nahradila a jež byla přijata v souvislosti s novým zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, 

znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, toto odvětví nově označilo jako odvětví 

„hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví“.  

Za účelem jmenování znalcem daného odvětví je třeba, dle Metodiky NS a výše uvedené 

vyhlášky č. 505/2020 Sb., splnit mimo jiných podmínek i dva zvláštní kvalifikační předpoklady, 

a to získat specializovanou způsobilost ve vyhlášce vyjmenovaných lékařských oborech (kupř. 

v lékařském oboru cévní chirurgie, urologie, psychiatrie apod.) a úspěšně absolvovat specializační 

kurz zaměřený na hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách.261 Lze dodat, že tento 

specializační kurz pořádá jediná instituce, a to 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci 

se Společností medicínského práva. Dle evidence soudních znalců je ke dni 30.6.2021 zapsáno 

v rámci tohoto odvětví 88 znalců.262 Znalecké posudky je možné zpracovávat na webovém 

rozhraní www.nahradazsu.cz.  

S výše uvedeným doporučením Metodiky NS týkajícímu se znaleckých posudků a nového 

znaleckého odvětví vyjádřila již před přijetím první vyhlášky č. 123/2015 Sb. nesouhlas Česká 

lékařská komora. Ta se totiž domnívala, že k posouzení a hodnocení bolesti a ZSU dle Metodiky 

NS je nadále zcela kompetentní jakýkoliv ošetřující lékař nebo registrovaný všeobecný lékař.263  

K danému požadavku Metodiky NS se také vyjadřovala i soudní praxe. Prvním 

významným rozhodnutí v tomto ohledu je rozsudek Vrchního soudu v Olomouci264 z roku 2016, 

jenž judikoval, že k podání znaleckého posudku dle Metodiky NS je odborně způsobilý znalec 

z výše uvedeného odvětví, avšak pro jeho zpracování není nutná kmenová odbornost pro dané 

 
260 VOJTEK, P. Aktuální problémy náhrady nemajetkové újmy podle občanského zákoníku [cit. 2021-06-30] 

Dostupné z: Pracovní právo 2018 na téma Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při 

práci a aktuální otázky nemocenského pojištění (muni.cz) 
261 Vizte ustanovení § 5 a násl. zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve 

znění pozdějších předpisů 
262 Evidence znalců a tlumočníků [online] Ministerstvo spravedlnosti [cit. 2021-06-30] Dostupné z:   

datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm 
263 Zápis z jednání představenstva ČLK, konaného dne 12.června 2014 [online] Humpolec [cit. 2021-06-30]       

Dostupné z:  Zápis z jednání představenstva - červen 2014.pdf 
264 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 4 Tmo 2/2016 ze dne 2.5.2016 

http://www.nahradazsu.cz./
https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2018/files/002.html#_ftn19
https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2018/files/002.html#_ftn19
http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm
file:///C:/Users/plehe/Downloads/ZÃ¡pis%20z%20jednÃ¡nÃ%20pÅ�edstavenstva%20-%20Ä�erven%202014.pdf
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postižení. Tento závěr byl o dva roky později potvrzen i Nejvyšším soudem265, jenž dodal, že tento 

znalec musí učinit závěry o stupni obtíží poškozené osoby s oporou o diagnózu a zjištění 

příslušného odborníka. Zvláštně se pak k věci znaleckých posudků vyjádřil i Krajský soud v Praze 

v roce 2017266, neboť ten dovodil, že v případě sporu za vytrpěnou bolest se považuje za plně 

přijatelné, pokud posouzení bolesti dle Metodiky NS provede i znalec (lékař), jenž v předmětném 

oboru stanovení nemateriální újmy na zdraví zapsán není, bude-li respektovat principy odškodnění 

v Metodice NS, přičemž tento přístup zdůvodnil tím, že úprava stanovení výše bolestného se 

v podstatných rysech od úpravy vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění 

bolesti a ztížení společenského uplatnění, nezměnila. V roce 2020 se zajímavým způsobem k dané 

věci vyjádřil znovu i Nejvyšší soud267. Tento potvrdil, že by podkladem pro stanovení výše 

náhrady za ZSU a bolestného měl být zpravidla znalecký posudek vypracovaný znalcem z oboru 

zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, nicméně v jednoduchých věcech dle 

názoru tohoto soudu postačí jako podklad i odborné vyjádření.  

Na závěr se i autorka pozastaví nad problematikou dané úpravy. Prve lze poznamenat, že 

se autorka domnívá, obdobně jako Pavelka268, že posouzení charakteru poškození zdraví a jeho 

následků je odbornou medicínskou otázkou, k jejíž řádnému „zodpovězení“ je třeba odborných 

znalostí. Soud by proto tuto záležitosti neměl posuzovat sám. Lze tedy kvitovat skutečnost, že 

Metodika NS apeluje na to, aby soudy rozhodovaly na základě odborného podkladu. Otázkou však 

je, zda je nutné, aby bolest a ZSU posuzovali znalci, a to znalci ze specializovaného odvětví, anebo 

postačí, aby dané posoudili ošetřující či praktičtí lékaři.  

Autorka sama po prostudování Metodiky NS zastává názor, že v oblasti náhrady za ZSU a 

jeho nového systému se jedná o složitou a nejednoduchou problematiku, jejíž nastudování a 

pochopení je vskutku náročné. Jak uvádí i Vojtek269, znalec z předmětného odvětví musí při 

posuzování trvalých dopadů poškození zdraví ovládnout problematiku nikoliv pouze z oblasti 

medicíny, ale i práva. Je tedy dle autorky jasné, že ošetřující či praktičtí lékaři nedisponující 

žádným, případně pouze malým povědomím o předmětné problematice, nebudou pravděpodobně 

s to bez jakéhokoliv proškolení, na základě něhož by získali dostatečné znalosti o této oblasti, 

řádně problematiku ZSU pochopit a poškození zdraví a jeho trvalé důsledky posoudit. Nutno 

dodat, že případná proškolení všech lékařů, kteří by případně v budoucnu vypracovávali 

 
265 Usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tdo 1017/2018 ze dne 18.10.2018 
266 Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 25 Co 153/2017 ze dne 23. 5. 2017 
267 Rozsudek Nejvyššího soudu 7 Tdo 1485/ 2019 ze dne 12.2.2020 
268 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 40 
269 VOJTEK, P. Aktuální problémy náhrady nemajetkové újmy podle občanského zákoníku [cit. 2021-06-30] 

Dostupné z: Pracovní právo 2018 na téma Náhrada nemajetkové újmy v pracovním právu, ochrana zdraví při 

práci a aktuální otázky nemocenského pojištění (muni.cz) 

https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2018/files/002.html#_ftn19
https://www.law.muni.cz/sborniky/pracpravo2018/files/002.html#_ftn19
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předmětné posudky dle Metodiky NS, nelze prakticky zajistit. Konečně ani jiní znalci z oboru 

zdravotnictví nejsou bez daného školení (kurzu) pravděpodobně schopni kvalifikovaně ZSU 

ohodnotit. Dle názoru autorky je tedy požadavek Metodiky NS na to, aby dané posudky 

vypracovávali znalci z výše uvedeného speciálního odvětví, z hlediska posuzování ZSU 

pochopitelný a oprávněný. 

V rámci posuzování bolesti lze však akceptovat výše uvedený závěr Krajského soudu 

v Praze270, který připustil, aby posouzení bolesti dle Metodiky NS v případě sporu za vytrpěnou 

bolest provedl i znalec (lékař), jenž v předmětném oboru stanovení nemateriální újmy na zdraví 

zapsán není, bude-li respektovat principy odškodnění v Metodice NS. Předně lze upozornit, jak 

uvádí Mališ271, že většina ublížení na zdraví není příliš vážná a trvalé následky u poškozených 

nenastanou. Často jsou tedy znalecké posudky vypracovány pouze za účelem hodnocení bolesti. 

Znalci v takových situacích využívají systému bodového ohodnocení, který je již v praxi dobře 

znám, neboť obdobný systém, jak již autorka sama konstatovala, již používala v minulosti 

i vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Z tohoto 

důvodu by se i znalci (lékaři), kteří neabsolvovali výše uvedené školení, měli v tomto systému 

orientovat a být schopni řádně a kvalifikovaně bolest poškozeného posoudit a ohodnotit. Lze také 

dodat, že tento přístup je možno uvítat i s ohledem na současný malý počet znalců z výše 

uvedeného zvláštní odvětví a skutečnost, že jejich školení provádí jediná instituce, díky čemuž 

nelze očekávat rychlé navýšení tohoto počtu. Výše navržené řešení je tak značně praktické, neboť 

předchází situaci, kdy by případně mohl být z důvodu velké poptávky po znaleckých posudcích 

v oblasti bolestného a náhrady za ZSU znalců nedostatek. Konečně obdobným způsobem by bylo 

možné dospět i k závěru, že by posouzení bolesti mohl provést, bude-li respektovat principy 

odškodnění Metodiky NS, i praktický či ošetřující lékař v rámci odborného vyjádření, jak to 

naznačuje Nejvyšší soud ve svém usnesení z roku 2020. I oni by totiž měli být již z minulosti se 

systémem bodového hodnocení seznámeni. Nutno však znovu zdůraznit, že dle jejího názoru by 

posouzení ZSU ani v jednodušších případech neproškolení lékaři a znalci provádět neměli.  

Lze tedy shrnout, že se autorka domnívá, že požadavek Metodiky NS na to, aby předmětné 

znaleckého posudky vypracovávali pouze znalci, a to znalci ze zvláštního odvětví, je v současné 

situaci oprávněný, nicméně spíše ve vztahu k posuzování ZSU. Je-li však nutné posoudit pouze 

bolest, lze se dle jejího názoru spokojit i se znaleckým posudkem vypracovaným znalcem, jenž 

 
270 Rozsudek Krajského soudu v Praze sp. zn. 25 Co 153/2017 ze dne 23. 5. 2017 
271 MALIŠ, D. Co patří do tzv. dalších nemajetkových újem při ublížení na zdraví EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-

08-03] Dostupné z: Co patří do tzv. dalších nemajetkových újem při ublížení na zdraví? - Advokátní deník 

(advokatnidenik.cz) 

https://advokatnidenik.cz/2019/03/21/co-patri-do-tzv-dalsich-nemajetkovych-ujem-pri-ublizeni-na-zdravi/
https://advokatnidenik.cz/2019/03/21/co-patri-do-tzv-dalsich-nemajetkovych-ujem-pri-ublizeni-na-zdravi/
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není v rámci výše uvedeného zvláštního znaleckého odvětví zapsán, případně i s odborným 

vyjádřením praktického či ošetřujícího lékaře, a to zvláště v jednoduchých věcech, pokud budou 

tito při zpracování předmětného posudku respektovat principy odškodnění v Metodice NS.  
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4. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení a zvlášť 

závažném ublížení na zdraví  

OZ v rámci své úpravy kromě výše uvedeného ustanovení § 2958 OZ, jež se věnuje 

náhradě nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, obsahuje i zvláštní úpravu náhrady nemajetkové 

újmy při usmrcení či zvlášť závažném ublížení na zdraví přiznávané osobám blízkým zakotvené 

v § 2959 OZ, jíž se mohou tyto osoby jakožto poškození ve smyslu § 43 TŘ domáhat i v rámci 

adhezního řízení. Také tato náhrada imateriální újmy je tématem značně diskutovaným 

a aktuálním, a to zejména s ohledem na neustále se rozvíjející judikaturu spjatou s touto 

problematikou. Z tohoto důvodu se autorka této práce rozhodla zabývat v předposlední kapitole 

své diplomové práce právě jí.  

4.1. Obecný úvod k náhradě nemajetkové újmy při usmrcení a 

zvlášť závažném ublížení na zdraví  

Předmětné ustanovení § 2959 OZ nalezneme v části čtvrté, hlavě III, dílu 1, oddílu 3 

a poddílu 2 OZ. Tento paragraf stanoví, že v případě usmrcení či zvlášť závažném ublížení na 

zdraví primárního poškozeného odčiní škůdce duševní útrapy dítěti, manželovi, rodičům, případně 

jiné osobě blízké, a to relutární náhradou plně vyvažující jejich utrpění. Není-li možné tímto 

způsobem určit výši náhrady, soud stanoví tuto náhradu dle zásad slušnosti. 

Ustanovení § 2959 OZ přiznává plnou náhradu újmy způsobené duševními útrapami 

nikoliv osobám přímo poškozeným na zdraví, ale osobám třetím, tzv. osobám nepřímo 

poškozeným či tzv. sekundární obětem. Jejich újmu označujeme jako újmu reflexní.272 Je však 

nutno poznamenat, že nárok, který těmto osobám vzniká, je nárokem samostatným a originárním, 

nijak závislým na případném nároku primárního poškozeného.273 Z tohoto důvodu se dle Zůbka274 

na sekundární oběti neuplatní ustanovení § 45 odst. 3 TŘ týkající se právního nástupnictví, jež by 

případně vylučovalo jejich účast v adhezním řízení, a jsou bez dalšího považovány za poškozené 

ve smyslu § 43 TŘ. 

Mezi sekundární oběti dle předmětného paragrafu řadíme manžela osoby primárně 

poškozené, její děti, rodiče a další osoby blízké. Pojem osoby blízké, použitý v tomto ustanovení 

je třeba dle Pavelky275 chápat ve smyslu § 22 odst. 1 OZ. Osobou blízkou tak rozumíme příbuzného 

 
272 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s. 1020 
273 Rozsudek Nejvyššího soudu ze sp. zn. 4 Tz 63/2007 ze dne 29.8.2007 
274 ZŮBEK, J. K právu nástupce poškozeného na přiznání nemajetkové újmy v adhezním řízení. ASPI.CZ [online]. 

[cit. 2021-10-06] Dostupné z: LIT294527CZ - K právu nástupce poškozeného na přiznání nemajetkové újmy v 

adhezním řízení | ASPI | Wolters Kluwer ČR, a. s. 
275 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 75 

https://www.aspi.cz/products/lawText/7/294527/1/2
https://www.aspi.cz/products/lawText/7/294527/1/2
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v řadě přímé, sourozence, manžela nebo registrovaného partnera; další osoby v rodinném či 

obdobném poměru považujeme za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by jedna z těchto osob 

pociťovala v případě újmy druhé osoby takovou újmu jako svou vlastní. 

Ustanovení § 22 odst. 1 OZ taktéž vyjadřuje vyvratitelnou domněnku, že osobami blízkými jsou 

i sešvagřené osoby či osoby trvale spolu žijící. Lze konstatovat, že výše uvedený výčet 

sekundárních obětí je výčtem neuzavřeným a značně neurčitým, neboť není jasné, co se rozumí 

poměrem obdobným poměru rodinnému. Melzer276 uvádí, že za osoby, jež mají poměr obdobný 

poměru rodinnému, mohou být považovány osoby, kteří spolu mají intimní poměr. Pavelek277 

navrhuje, že takovými osobami blízkými by mohli být i celoživotní přátelé. 

OZ v předmětném ustanovení § 2959 OZ ukládá, aby škůdce relutární náhradou odčinil 

duševní útrapy sekundárních obětí, výklad pojmu duševní útrapy však ponechává na právní 

doktríně a praxi. Duševními útrapami se ve smyslu tohoto ustanovení dle Hánělové278 rozumí 

reflexní citová újma, jež byla vyvolána u sekundární oběti zásahem škůdce do fyzické integrity 

primárně poškozené osoby, resp. jejím usmrcením či zvlášť závažným ublížením na zdraví. 

Doležal279 doplňuje, že se může jednat kupř. o stavy smutku, podrážděnost, zvýšenou citlivost, 

obavy o budoucnost či nespavost. V případě této náhrady tak odčiňujeme utrpení sekundárních 

obětí, nejedná se však o náhradu za život toho, kdo o něj přišel, resp. touto náhradou 

nevyjadřujeme hodnotu života zemřelého.280 Nutno poznamenat, že duševní útrapy jsou ryze 

subjektivní újmou a z tohoto důvodu se velmi těžko objektivizují. Pro sekundární oběti by tak bylo 

velmi problematické v soudním řízení prokazovat jejich existenci. V praxi se proto dovozuje, že 

duševní útrapy jakožto citovou újmu v zásadě není nutné prokazovat.281 Vždy však bude nutné 

prokázat odchylky od běžného stavu věci, jež odůvodňují zvýšení či snížení náhrady pod obvyklou 

míru282 – kupř. odchylky od typického vztahu, od jeho intenzity či objektivní okolnosti mající vliv 

na prožívání utrpěného neštěstí.283   

 
276 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL. P a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 

2013, s. 303 
277 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 75 
278 HÁNĚLOVÁ, K. ®evoluce v odškodňování duševních útrap, Trestněprávní revue 2015 č. 11-12 s. 264 
279 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1021 
280 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 71 
281 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1028 
282 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021,s. 1109 
283 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1028 
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Na závěr lze dodat, že nárok na náhradu nemajetkové újmy není jediným nárokem, jehož 

se sekundární osoby mohou v souvislosti s usmrcením blízké osoby či zvlášť závažným ublížením 

na jejím zdraví domoci. Obdobně jako u náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví i zde 

mohou poškození v adhezním řízení uplatnit i nároky majetkové povahy, a to nárok na náhradu 

léčebných výdajů dle § 2960 OZ, na náhradu nákladů pohřbu dle § 2961 OZ, na náhradu bezplatně 

poskytovaných prací dle § 2965 OZ a na náhradu nákladů na výživu pozůstalých dle § 2965 OZ.  

4.2. Určení výše náhrady 

OZ, podobně jako u nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, přinesl i v oblasti náhrady 

této nemajetkové újmy velké změny. Dříve upravovalo náhradu předmětné nemajetkové újmy 

ustanovení § 444 odst. 3 OZ 1964. Tento paragraf přiznával taxativně vypočteným osobám 

paušálně stanovené částky jako odčinění v případě ztráty osoby blízké. Systém založený 

na paušálních částkách, zakotvený v § 444 odst. 3 OZ 1964, se však ukázal jako nevyhovující, 

neboť nezohledňoval rozsah skutečné újmy, kterou osoby pozůstalé v konkrétním případě 

pociťovaly.284 Z tohoto důvodu bylo následně nálezem Ústavního soudu z roku 2005 umožněno, 

aby se v případě, že se výše uvedené jednorázové odškodnění ukázalo v daném případě jako 

nedostatečné, domáhaly dotčené osoby další satisfakce dle ustanovení na ochranu osobnosti, resp. 

dle ustanovení § 13 OZ 1964.285 V praxi tak vznikla jistá dvojkolejnost, kdy se předmětná újma 

nahrazovala na základě ustanovení § 444 odst. 3 OZ1964 i na základě ustanovení § 13 OZ 1964.  

Zákonodárce se však při tvorbě OZ rozhodl tento nevhodný přístup k odčiňování 

předmětné nemajetkové újmy opustit. Ustanovení § 2959 OZ nově deklaruje povinnost škůdce 

odčinit sekundárním obětem duševní útrapy při usmrcení či zvlášť závažném ublížení na zdraví 

primárního poškozeného peněžitou náhradou ve výši, která plně vyváží jejich utrpení, případně 

ve výši určené podle zásad slušnosti. OZ tak ponechává po vzoru ustanovení § 2958 OZ i v této 

oblasti stanovení výše náhrady na volném soudcovském uvážení, přičemž opět formuluje 

v souvislosti s určením výše náhrady pouze obecné požadavky na plnou náhradou vytrpěné újmy 

a zásad slušnosti, přičemž další zvláštní kritéria, jež by mohla sloužit jako vodítka pro stanovení 

předmětné náhrady, neobsahuje. Nutno podotknout, že pro účely určení výše náhrady nemajetkové 

újmy při usmrcení není možné využít ani Metodiky NS, neboť tato slouží pouze k odškodňování 

újmy na zdraví ve smyslu ustanovení § 2958 OZ a vychází ze zcela odlišných koncepčních 

východisek, jež nelze využít pro ohodnocení duševních útrap286, ani jiných odborných 

 
284 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.102. 
285 Nález Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 16/04 ze dne 4.5. 2005 
286 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
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posouzení287. Hledání a vytvoření rozhodných kritérií pro stanovení výše náhrady tak zůstalo 

na soudní judikatuře.288   

Nejvyšší soud289 proto ve svém rozsudku z roku 2014 zkompiloval na základě poznatků 

z judikatury k OZ 1964 konkrétní kritéria, k nimž by měly soudy za účelem určení spravedlivé 

výše odčinění duševních útrap pozůstalých při svém rozhodování přihlížet. Tato kritéria, resp. 

okolnosti případu totiž mají vliv na vnímání předmětné nemajetkové újmy sekundárními oběťmi 

a dopad protiprávního jednání do sféry jak poškozeného, tak i škůdce, a jsou tudíž důvodem pro 

snížení či zvýšení předmětné náhrady290. Ústavní soud291 předmětné rozhodnutí Nejvyššího soudu 

přezkoumal a následně zrušil, kompilaci relevantních kritérií se však rozhodl převzít.  Nutno dodat, 

že tato kritéria byla a jsou nadále zpřesňována a rozvíjena další soudní judikaturou.292 

V daném nálezu se Ústavní soud taktéž vyjádřil ke způsobu, jakým mají obecné soudy 

s těmito kritérii zacházet. Judikoval, že obecné soudy mají důkladně předmětná kritéria v každé 

jednotlivé věci řádně zhodnotit a ve svých rozhodnutích odůvodnit, jakým způsobem tato kritéria 

posoudily a jak se jednotlivá kritéria podílela na určení konečné výše náhrady. Ústavní soud též 

zdůraznil, že by soudy při určování výše náhrady předmětné nemajetkové újmy neměly přihlížet 

pouze k níže uvedeným kritériím, jsou také povinny dbát na to, aby výše této náhrady odrážela 

obecně sdílenou představu o spravedlnosti. Z tohoto důvodu jsou soudy při určování výše 

předmětného odčinění povinny využít principu proporcionality v tom smyslu, že by při stanovení 

její konkrétní výše měly zohlednit i částky přiznané v jiných srovnatelných řízeních. 

Srovnatelnými řízeními v daném nálezu nejsou myšleny pouze případy obdobné, ale i další řízení, 

ve kterých byla přiznána náhrada za zásah do jiných osobnostních práv, především do práva na 

lidskou důstojnost.293  

Nejvyšší soud294 o několik let později v rámci potvrdil, že při rozhodování o náhradě 

nemajetkové újmy při usmrcení je třeba přihlížet ke specifikům daného případu, jež je třeba 

podřadit pod níže uvedená kritéria. Dále doplnil, že duševní útrapy ve smyslu § 2959 OZ je třeba 

pro účely stanovení výše předmětné náhrady posuzovat primárně z pohledu průměrného člověka 

a výši případné náhrady lze modifikovat jen s ohledem na okolnosti, které byly v řízení řádně 

doloženy a prokázány poškozeným.  

 
287 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 76 
288 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 76 
289 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 30 Cdo 2535/2013 ze dne 18.6.2014 
290 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha: 

 Leges, 2018, s.1033 
291 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22.12.2015 
292 Kupř. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
293 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22.12.2015 
294 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
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4.2.1. Relevantní kritéria pro určení výše náhrady 

Kritéria, k nimž by mělo být při určení výše náhrady nemajetkové újmy přihlédnuto, 

můžeme rozdělit na okolnosti na straně poškozeného a na straně škůdce. Mezi okolnosti, které je 

třeba zkoumat na straně sekundární oběti, dle Ústavního soudu295  řadíme zejména intenzitu vztahu 

zemřelé osoby a sekundární oběti, věk zemřelého i sekundární oběti, otázku hmotné závislosti 

sekundární oběti na zemřelé osobě a případné poskytnutí jiné satisfakce.  

Klíčové postavení v rámci těchto okolností má intenzita a kvalita vzájemného vztahu mezi 

poškozeným a zemřelou osobou. Konečně ztráta milované osoby zasáhne sekundární oběť 

nesrovnatelně intenzivněji než ztráta příbuzného, k němuž poškozený měl vztah neutrální nebo 

dokonce záporný. Pro posouzení výše náhrady tak bude nezbytné, posoudit v konkrétním případě, 

jaké citové vazby a vztahy mezi zemřelým a sekundárními obětmi existovaly k okamžiku smrti, 

popřípadě zda a jaký měly potenciál rozvoje.296 Nejvyšší soud297 právě s ohledem na vztah 

a potenciál jeho rozvoje nepřiznal dvouměsíční pravnučce náhradu nemajetkové újmy 

při usmrcení 82letého pradědečka, neboť dovodil, že se zřetelem k vysokému věku zemřelého 

a útlého věku pozůstalé, lze považovat smrt za přirozenou součást rodinného života a citový vztah 

pravnučky se zemřelým nemohl ke dni smrti plnohodnotně rozvinout a ani nebylo možné 

předpokládat, že by se v budoucnu při obvyklém běhu věcí rozvinul. Nejvyšší soud298 však naopak 

v případě, kdy rozhodoval o přiznání náhrady jedenácti měsíční vnučce při usmrcení 51letého 

dědečka, shledal s ohledem na věk zemřelého, společné bydlení dotčených osob a zájem zemřelého 

o svou vnučku značný potenciál dalšího rozvoje vztahu, který mohl trvat vzhledem k okolnostem 

případu až do dospělosti dané vnučky a o nějž v důsledku smrti prarodiče daná vnučka přišla. 

Předmětnou náhradu z tohoto důvodu vnučce přiznal.  

Při posouzení intenzity vztahu dotčených osob taktéž hraje velkou roli i blízkost 

příbuzenství nebo obdobného vztahu zemřelého a pozůstalého.299 K tomuto se vyjádřil i Nejvyšší 

soud, který judikoval, že: „Je jistě neoddiskutovatelné, že citové vazby mezi rodinnými příslušníky 

jsou naprosto unikátním druhem společenských pout, vyznačujících se dlouhodobým, silným a 

úzkým sepjetím jedinců. Za nejsilnější vazby pak lze označit ty, které se tvoří v přímé příbuzenské 

linii, či jsou utvářeny na základě dlouhodobého soužití ve společné domácnosti. Mezi tradičně 

nejužší spojení lze proto řadit vztahy mezi rodičem a dítětem, manželi, eventuálně též 

 
295 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22.12.2015 
296 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1110 
297 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 173/2016 ze dne 20.10.2016 
298 Rozsudek Nejvyššího soudu sp.zn. 25 Cdo 378/2019 ze dne 23.9.2020 
299 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1030 
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sourozenci.“300 Při rozhodování o výši náhrady předmětné nemajetkové újmy tak bývají právě 

těmto osobám, jež mají k zemřelému nejbližší vztah, přiznávány nejvyšší částky náhrady.    

V rámci kritéria jiné satisfakce zejména trestní soudy v adhezních řízeních přihlížejí 

ke skutečnosti, že škůdce byl současně odsouzen a byl mu uložen trest, což představuje jistou 

formu společenského odsudku obviněného a může tak přinést poškozenému pocit zadostiučinění 

a satisfakce, jež může zdůvodňovat snížení výše náhrady.301 Za další formy jiné satisfakce kromě 

této lze považovat i omluvu odpovědné osoby302 či jiné plnění ze strany škůdce (nikoliv však osob 

třetích).303 

Nejvyšší soud304 kromě okolností na straně poškozeného uvedených v nálezu Ústavního 

soudu doporučil obecným soudům, aby přihlížely i k okolnosti, zdali byla sekundární oběť 

přítomna škodné události, případně zda-li byla s následky této škodné události bezprostředně 

konfrontována nebo jakým způsobem se o těchto následcích dozvěděla. Při určení výše náhrady 

v konkrétním případě tak Nejvyšší soud305 zohlednil i to, že sekundární oběť byla účastna dopravní 

nehody a byla očitým svědkem smrti primárně poškozené.  

Na straně škůdce mezi kritéria, jež by měly soudy při rozhodování o výši náhrady 

zohlednit, Ústavní soud306 zařadil postoj škůdce ke škodní události, formu a míru zavinění škůdce, 

jeho majetkové poměry a dopady škodné události do duševní sféry škůdce.  

Postoj škůdce může bezesporu vnímaní újmy sekundární obětí ovlivnit. Chování škůdce 

může dopady nemajetkové újmy zmírnit (např. v případě omluvy, projevené lítosti či vstřícného 

chování). Arogance či lhostejnost škůdce však může taktéž předmětnou újmu prohloubit.307 Jak 

však upozornil Nejvyšší soud308, nelze jakožto toto přitěžující kritérium posuzovat popírání viny 

obviněného v trestním řízení, neboť by se soud dostával při takovém přístupu do rozporu s právem 

obviněného na obhajobu. Popírání viny je tedy nutné pojímat vždy pouze jako neutrální a legitimní 

výkon práva na obhajobu.  

 
300 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
301 Kupř. Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
302 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22.12.2015 
303 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

 Leges, 2018, s.1032 
304 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 894/2018 ze dne 19.9.2018 
305 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
306 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22.12.2015 
307 Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 2844/14 ze dne 22.12.2015 
308 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
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Je též zcela jisté, že průměrný škůdce obdařený svědomím bude způsobením smrti jiné 

osoby bezpochyby sám otřesen. Projeví-li se tedy v důsledku této události u škůdce, kupř. 

psychické problémy, je možné tyto při stanovení výše náhrady zohlednit.309  

Jak již bylo výše naznačeno, soudy byt též měly brát v úvahu i okolnosti smrti zemřelého, 

a to zejména z pohledu počínání škůdce.310 Bezesporu větší dopad na prožívání 

poškozených – sekundárních obětí totiž bude mít úmyslné usmrcení než usmrcení z nedbalosti či 

objektivní odpovědnost za výsledek.311  

Při rozhodování o výši náhrady, stejně jako u náhrady nemajetkové újmy na zdraví, je však 

samozřejmě nutné vzít v úvahu okolnosti zvláštního zřetele hodné demonstrativně vyjmenované 

v ustanovení § 2957 OZ.312 

4.2.2. Nastavení výše náhrady 

Pro určení výše náhrady předmětné nemajetkové újmy v konkrétním případě je nezbytné, 

aby byla alespoň rámcově určena základní částka náhrady jakožto základní východisko, z něhož 

by měly soudy vycházet při rozhodování v typových případech.313 V zákoně však žádné vodítko 

pro určení výše základní částky náhrady nenalezneme.  

 V roce 2016 se k této problematice ve svém usnesení vyjádřil Nejvyšší soud, který 

dovodil, že se „jeví jako ospravedlnitelné, aby se stanovení výše náhrady odvíjelo v základním 

rozpětí mezi 240 tis. Kč až 500 tis. Kč, a to pro skupinu citově nejblíže spjatých osob, jakými jsou 

rodiče, děti a manželé“ 314. Zdůraznil však, že tento rozsah je nutné pokládat za základní výši 

náhrady odpovídající typově neutrálním případům a že tato by měla být v závislosti na okolnostech 

konkrétního případu soudy modifikována.315 Takto nastavená rámcová částka však byla právní 

praxí značně kritizována, a to zejména v tom směru, že je výše této částky nastavena příliš nízko 

a Nejvyšší soud při jejím stanovení dostatečně nezohlednil výše uvedený princip proporcionality 

tak, jak s ním doporučuje pracovat výše Ústavní soud.316 

 
309 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1110 
310 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 894/2018 ze dne 19.9.2018 
311 S tímto se však v adhezním řízení nesetkáme, neboť se v jeho rámci vždy projednává odpovědnost subjektivní. 

Vizte výše.  
312 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až 

3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1111 
313 DOLEŽAL in MELZER, F., TÉGL, P. a kol. Občanský zákoník: velký komentář. Svazek IX. § 2894-3081. Praha:  

Leges, 2018, s.1033 
314 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tdo 1402/2015 ze dne 12.4.2016 
315 PAVELEK, O. Náhrada nemajetkové újmy na zdraví a při usmrcení. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, s. 79 
316 MALIŠ, D. Kam kráčíš, náhrado při usmrcení osoby blízké? EPRAVO.CZ [online]. [cit. 2021-010-20] Dostupné 

z: https://www.epravo.cz/top/clanky/kam-kracis-nahrado-pri-usmrceni-osoby-blizke-102844.html  

https://www.epravo.cz/top/clanky/kam-kracis-nahrado-pri-usmrceni-osoby-blizke-102844.html
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V roce 2018 Nejvyšší soud317 proto svůj přístup k určení výše základní částky změnil a 

místo konkrétní částky či rozptylu navázal vyčíslení náhrady u nejbližších osob (manžela, rodičů, 

dětí), obdobně jako v Metodice NS, na 20násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, která 

je přepočtena na počty zaměstnanců v národním hospodářství, a to za rok, jenž předcházel roku, 

v němž došlo ke smrti primární oběti. Příkladem lze uvést, že dle Českého statistického úřadu 

průměrné mzda činila za rok 2020 35.611 Kč318, základní částka náhrady tak činí pro rok 2020 

částku 712.220 Kč. Autorka si dovolí poznamenat, že výslovně kvituje skutečnost, že výše 

základní rámcové částky, z níž soudy při určení konkrétní výše náhrady vycházejí, je zde navázána 

na násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, díky čemuž bude docházet k její pravidelné 

valorizaci.  

Nutno dodat, že v nedávném judikátu Ústavní soud319 zdůraznil, že by soudy při svém 

rozhodování o dané problematice měly vždy provést náležité individuální posouzení daného 

případu a výše uvedenou rámcovou částku by měly považovat pouze za základ pro výpočet 

předmětné nemajetkové újmy, přičemž by vždy měly pečlivě zvážit a vyložit, zda daný případ 

neodůvodňuje odchýlení se od tohoto základu (ať již směrem nahoru, či dolů).  

4.3. Zvlášť závažné ublížení na zdraví  

OZ ve svém ustanovení § 2959 OZ výslovně umožňuje odčinit i újmu, která vznikla 

sekundárním obětem při těžkém ublížení na zdraví primární oběti. Osoby blízké tak mohou 

i v adhezním řízení uplatnit nárok na odčinění útrap, které vyvolává nepříznivý zdravotní stav jiné 

blízké osoby.320 Náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví se mohly 

sekundární oběti domoci již za účinnosti OZ 1964, a to opět dle ustanovení na ochranu osobnosti 

(§ 13 OZ 1964), výslovně však tento nárok upraven nebyl. Autorka si dovolí poznamenat, že velmi 

kladně hodnotí skutečnost, že bylo v OZ přistoupeno k výslovnému zakotvení možnosti domáhat 

se náhrady nemajetkové újmy i při zvlášť závažném ublížení na zdraví.  

Pojem zvlášť závažné ublížení na zdraví však není v OZ definován, Nejvyšší soud321 se 

proto tímto pojmem zabýval ve svém novém rozsudku. Tento soud uvedl, že při vymezení pojmu 

zvlášť závazné ublížení na zdraví je nutné vycházet především ze závažností následků 

u primárního poškozeného, přičemž odkazujíc na Principy evropského deliktního práva dovodil, 

že předmětná odškodňovaná nesmrtelná újma má být srovnatelná svou závažností s usmrcením 

 
317 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 894/2018 ze dne 19.9.2018 
318 Metodika NS 
319 Nález Ústavního soudu sp.zn. IV. ÚS 2578/19 ze dne 31.3.2020 
320 VOJTEK in ŠVESTKA, J. DVOŘÁK, J., FIALA, J. a kol. Občanský zákoník: komentář. Svazek VI. (§ 2521 až  

 3081). 2. vydání Praha: Wolters Kluwer, 2021, s. 1115 
321 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 4210/2018 ze dne 27.6.2019 
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blízké osoby. Dle Nejvyššího soudu se tak zvlášť závažným ublížením na zdraví rozumí „nejtěžší 

zdravotní poškození, zejména o komatické stavy, závažná poškození mozku či o ochrnutí výrazného 

rozsahu, tj. o následky srovnatelné s usmrcením osoby blízké, kdy duševní útrapy sekundárních 

obětí dosahují určité vyšší intenzity“ 322, přičemž doplnil, že kromě nejzávažnějších následků lze 

pod tento pojem podřadit i případy velmi těžkých zranění, jež primárního poškozeného budou po 

delší dobu buď zatěžovat výrazně nepříznivým zdravotním stavem, či ho do konce budou 

dlouhodobě ohrožovat na životě, čímž citelně zasáhnou do osobnostní sféry blízkých osob. Soud 

však upozornil, že zvlášť závažné ublížení na zdraví nelze bez dalšího přirovnávat k těžké újmě 

na zdraví ve smyslu § 122 odst. 2 TŘ, neboť za předmětné ublížení nelze považovat každou delší 

dobu (alespoň šest měsíců) trvající poruchu na zdraví dle § 122 odst. 2 TŘ. Jak konečně uvedl 

Nejvyšší soud, zlomeninu kotníku léčenou 7 týdnů lze považovat za poruchu dle § 122 odst. 2 TŘ, 

nikoliv však za těžké ublížení na zdraví ve smyslu § 2959 OZ. Závěry Nejvyššího soudu obsažené 

v tomto rozsudku následně aproboval i Ústavní soud323.  

Ohledně výše náhrady újmy sekundární oběti lze konstatovat, že není možné obecně 

stanovit, zda duševní útrapy v případě zvlášť závažného ublížení a k nim vážící se výše relutární 

náhrady bude vyšší či nižší než ta, jež je přiznávána v případě usmrcení. Za jistých okolností však 

újma vznikající osobám blízkým při zvlášť závažném ublížení na zdraví může být i intenzivnější 

než při usmrcení. V důsledku permanentní fyzicky i psychicky vyčerpávající péče o těžce 

poškozenou osobu se totiž může kromě citelné újmy na rodinném životě objevit u sekundární obětí 

i rezignace na rozvoj svého vlastního života a osobnosti. Konečně předmětná újma může být často 

spojena i s obavami o budoucnost přímé oběti a její péči v době, kdy se již sekundární oběti 

nebudou schopny o primární oběť postarat. Taková situace pak může sekundární obětem 

traumatizovat ve vyšší míře a dlouhodoběji než v případě smrti primárního poškozeného, kdy 

sekundární obětem vzniká újma, jež je sice mimořádně závažná, trvalá a nevratná, ale také 

může průběhu času slábnout.324 Ohledně konkrétní výše náhrady lze prozatím na základě 

judikatury konstatovat, že částky náhrady v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví se 

pohybují mezi 500.000 Kč a 1.000.000 Kč325.    

  

 
322 Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 4210/2018 ze dne 27.6.2019 
323 Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1564/20 ze dne 9. 2. 2021 
324 RYŠKA, M. Odškodnění sekundárních obětí dle § 2959 OBČZ, Právnické rozhledy, 2016, č. 11. s. 381  
325 Kupř. vrozsudku Krajského soudu v Brně sp. zn. 70 Co 166/2015 ze dne 2.10.2015 přiznal soud rodině a bratru 

poškozeného náhradu ve výši 1.000.000 Kč, v rozsudku Vrchního soudu v Olomoucí sp. zn. 4 To 18/2016 ze 

dne 10.5.2016 přiznal soud náhradu taktéž ve výši 500.000 Kč.  
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Závěr 

Autorka se v této diplomové práci zaměřila na jednu z nejaktuálnějších otázek adhezního 

řízení, a to na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a náhradu nemajetkové újmy při 

usmrcení a při zvlášť závažném ublížení zdraví v tomto řízení.  

Adhezní řízení je součástí trestního řízení, v rámci níž se projednává uplatněný nárok 

poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení 

způsobených trestným činem. Adhezní řízení má velmi specifický charakter. Soud totiž v rámci 

trestního řízení, tedy procesním postupem dle TŘ, rozhoduje o soukromoprávních nárocích 

poškozeného na základě hmotněprávních předpisů jiných než trestních. Použití jiného procesního 

předpisu než TŘ (např. OSŘ) či jeho jednotlivých ustanovení nebo jeho analogie je zásadně 

nepřípustné. 

Adhezní řízení můžeme charakterizovat pomocí jeho subjektů. Mezi tyto je již tradičně 

řazen poškozený, resp. poškozený, který má dle zákona nárok na náhradu škody, nemajetkové 

újmy a vydání bezdůvodného obohacení. Poškozený je definován v ustanovení § 43 odst. 1 TŘ 

jako „ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo 

nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.“ Autorka se 

domnívá, že by v rámci tohoto zákonného vymezení měl být do budoucna nahrazen pojem 

majetková škoda pojmem škoda. Při stávajícím stavu právní úpravy TŘ i OZ lze totiž dospět 

k závěru, že by předmětný pojem používaný v TŘ měl být v současnosti vykládán ve smyslu pojmu 

škoda dle OZ. Není zde tudíž důvod používat pojem majetková škoda, který neodpovídá 

terminologii OZ. Autorka se dále domnívá a souhlasí s tím, že kromě výše uvedeného 

poškozeného, který uplatňuje svůj soukromoprávní nárok v adhezním řízení, případně jeho 

právního nástupce, lze do kategorie subjektů předmětného řízení řadit i osobu, jež má povinnost 

tento nárok uspokojit, neboť adhezní řízení má charakter sporného občanskoprávního procesu. 

Dalšími subjekty by též měly být i veřejnoprávní orgány, jako soud, státní zástupce nebo policie. 

Vycházíme-li totiž z předpokladu, že adhezní řízení je součástí trestního řízení a v trestním řízení 

jsou subjekty definovány jako „činitelé, kteří mají a vykonávají vlastním jménem vliv na průběh 

řízení a kterým zákon dává k uskutečnění určitá procesní práva nebo ukládá určité procesní 

povinnosti“, je zcela jasné, že by v souladu s touto definicí měly být do kategorie subjektů 

adhezního řízení zařazeny i veřejnoprávní orgány a konečně i obviněný, neboť svými úkony 

ovlivňují průběh daného řízení.  

Adhezní řízení se zahajuje pouze na návrh. Tato část trestního řízení není ovládána zásadou 

oficiality. Návrh na přiznání soukromoprávního nároku může uplatnit pouze poškozený, případně 
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jeho právní nástupce či jeho jménem jeho zmocněnec, zákonný zástupce nebo opatrovník, a to 

nejpozději před zahájením dokazování v hlavním líčení. Daný návrh musí obsahovat označení 

určitého obviněného a důvod a alespoň minimální výši nebo rozsah uplatňovaného nároku. Nutno 

poznamenat, že náhrady škody a nemajetkové újmy se může poškozený v adhezním řízení 

domáhat pouze ve formě relutární náhrady. Předmětnou úpravu omezující způsob náhrady 

zejména u nemajetkové újmy však autorka považuje za zvlášť neuspokojivou. Ačkoliv autorka 

nepopírá význam peněžité náhrady nemajetkové újmy, domnívá se, že by k pocitu plné satisfakce 

a odčinění způsobené újmy mohly přispět i další formy zadostiučinění (např. omluva). Zvláště 

kupř. u nekalosoutežní újmy či u újmy na osobnostních právech, jako je právo na dobrou pověst 

poškozeného, by taková forma satisfakce bezesporu měla své uplatnění. Z tohoto důvodu se 

autorka domnívá, že by měla být napříště upravena ustanovení § 43 odst. 3 TŘ a § 228 odst. 1 TŘ 

tak, aby připouštěla i další formy náhrady nemajetkové újmy.  

O nároku poškozeného rozhoduje pouze soud. Ten může o předmětném včasně a řádně 

uplatněném návrhu rozhodnout rozsudkem dle ustanovení § 228 a § 229 TŘ různými 

způsoby – může poškozenému jeho soukromoprávní nárok přiznat nebo ho s ním zcela odkázat na 

jiné příslušné řízení, případně mu může jeho nárok přiznat částečně a se zbytkem ho odkázat do 

jiného příslušného řízení. Vydání rozhodnutí dle ustanovení § 228 a 229 TŘ však brání skutečnost, 

že soud již rozhodl usnesením dle ustanovení § 206 odst. 3 a 4 TŘ, že poškozeného či jeho nárok 

nepřipouští k hlavnímu líčení, nebo rozhodl dle ustanovení § 221 až 224 TŘ, či poškozený vzal 

zpět svůj návrh zpět, případně se vzdal svých procesních práv ve smyslu § 43 odst. 5 TŘ.  

O předmětném nároku taktéž může samosoudce ve věcech, jež splňují zákonné podmínky 

dle ustanovení § 314a TŘ, rozhodnout výše uvedenými způsoby i trestním příkazem, a to pouze 

za předpokladu, že poškozený svůj nárok před vydáním trestního příkazu v souladu s ustanovením 

§ 43 odst. 3 TŘ řádně uplatnil. Jak již bylo v úvodu naznačeno, úpravy trestního příkazu se 

v nedávné době dotkla i novela TŘ č. 333/2020 Sb. V důsledku této novely došlo dle názoru 

autorky k posílení postavení poškozeného ve vztahu k trestnímu příkazu, neboť nově mají orgány 

činné v trestním řízení povinnost upozornit poškozeného na možnost, že v dané věci může být 

vydán trestní příkaz, případně na skutečnost, že je nutné uplatnit nárok na náhradu újmy či vydání 

bezdůvodného obohacení do doby vydání tohoto příkazu. Předmětná změna právní úpravy zlepší 

informovanost poškozeného o jeho procesních právech, díky čemuž se zvýší i pravděpodobnost 

řádného uplatnění nároku a v důsledku tohoto i jeho přiznání poškozenému. Konečně tento subjekt 

adhezního řízení bude nejen dostatečně informován o možnosti uplatnit svůj návrh, ale bude mít i 

prostor a čas případně vyhledat odbornou pomoc, nebude-li schopen nárok sám uplatnit. Autorce 

se však jeví stále jako nepřijatelné, že poškozený do dnešního dne není oprávněn podat proti 
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trestnímu příkazu odpor. V důsledku tohoto nedostatku se poškozenému nedostává řádné a plné 

ochrany jeho práv a zájmů. Autorka proto navrhuje, aby byla úprava ustanovení § 314g TŘ 

pozměněna v tom smyslu, že bude poškozenému umožněno daný odpor podat, dodává však, že by 

tento odpor neměl mít tradičních účinků – v jeho důsledku by nemělo dojít ke zrušení celého 

trestního příkazu, ale pouze ke zrušení výroku týkajícího se nároku poškozeného. Soud by pak 

dále projednával pouze návrh poškozeného, přičemž by zbytek trestního příkazu včetně výroku o 

vině a trestu řádně nabyl právní moci a vykonatelnosti. 

Jak již bylo výše naznačeno, trestní soudy při rozhodování o nároku poškozeného 

v adhezním řízení aplikují hmotněprávní ustanovení předpisů jiných než trestních. Nejčastěji tyto 

vycházejí z OZ.  

V oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví došlo v důsledku účinnosti OZ 

k významným koncepčním změnám. Společně s OZ 1964 byla zrušena i vyhláška ministerstva 

zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

Zákonodárce se rozhodl při přípravě OZ opustit způsob stanovení výše náhrady založený na právně 

závazném předpisu a přijal koncepci, dle níž má být tato určena na základě volného soudcovského 

uvážení. OZ tak zakotvuje úpravu dané problematiky v jediném ustanovení § 2958 OZ, které 

stanoví pro účely určování výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví pouze dvě velmi obecná 

pravidla, a to aby peněžitá náhrada plně vyvážila poškozenému vytrpěnou újmu, a není-li možné 

takto výši náhrady určit, aby byla stanovena dle zásad slušnosti. 

Za účelem předejití roztříštěnosti rozhodovací praxe byla vytvořena Metodika NS jakožto 

de iure nezávazný materiál, jenž poskytuje nejen soudcům podrobnější návod pro posouzení 

předmětné nemajetkové újmy a určení výše bolestného a náhrady za ZSU v konkrétním případě. 

Nutno zdůraznit, že se tato pomůcka nezabývá náhradou tzv. DNÚ, které mohou poškozenému při 

ublížení na zdraví též vzniknout. Lze dodat, že používání daného doporučujícího materiálu hojně 

podporuje a prosazuje ve své judikatuře Nejvyšší soud.  

Autorka této práce považuje Metodiku NS za vhodnou pomůcku pro stanovení výše 

náhrady předmětných újem, jejíž existence a používání je v soudní praxi žádoucí s ohledem na 

stávající velmi obecnou dikci ustanovení § 2958 OZ, v ní absentující kritéria pro objektivizaci 

újmy a potřebu posílení principu předvídatelnosti judikatury a legitimního očekávání ve smyslu 

§ 13 OZ. Ačkoliv autorka tuto pomůcku kladně hodnotí, je třeba poznamenat, že Metodika NS 

obsahuje několik nedostatků, jež by měly být při budoucí revizi této pomůcky odstraněny.  

Metodika NS používá v případě bolestného, stejně jako výše uvedená vyhláška 

č. 440/2001 Sb. systém bodového hodnocení. Část B. Metodiky NS tak obsahuje podrobný výčet 

rozličných bolestivých stavů a poškození zdraví, jimž byla přiřazena bodová hodnota vyjadřující 
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proporce mezi jednotlivými zdravotními poškozeními. Pro zjištění základní částky bolestného 

znalec sečte body z jednotlivých relevantních položek, které nejvíce odpovídají vzniklé újmě, 

přičemž výslednou bodovou hodnotu za všechny příslušné bolestivé stavy vynásobí hodnotou 

bodu odvozeného od jednoho procenta hrubé měsíční nominální mzdy, jež je přepočtena na počty 

zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž vznikl nárok 

či vznikla bolest. 

Nejprve je nutno zdůraznit, že sami tvůrci naznačují, že v Metodice NS použitý systém 

bodového hodnocení není vhodný a měl by být brzy změněn, či nahrazen systémem jiným. Není 

však jisté, kdy k této změně dojde. Autorka proto vychází ve svých úvahách ze systému 

současného. V rámci úpravy Metodiky NS týkající se bolestného autorka kvituje, že hodnota 

jednoho bodu užívaná k výpočtu výše bolestného je odvozena od jednoho procenta hrubé měsíční 

nominální mzdy, jež je přepočtena na počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní 

rok předcházející roku, v němž vznikl nárok či bolest, a není určena exaktně pevnou částkou. 

Metodika NS je tak schopna flexibilně reagovat na změny hrubých nominálních měsíčních mezd, 

v důsledku čehož dojde k automatické valorizaci hodnoty jednoho bodu a nebude ji tak třeba 

opakovaně měnit. Jako značně neuspokojivou však autorka shledává úpravu samotného sazebníku, 

jež obsahuje přehled jednotlivých poškození zdraví a je tak základem pro výpočet výše bolestného. 

Dle jejího názoru by některé položky tohoto sazebníku měly být rozpracovány podrobněji (kupř. 

položka S025-ztráta zubu), případně by měly být doplněny položky další (kupř. o položku 

vymezující duševní bolestivý stav).  

V případě náhrady za ZSU Metodika NS doporučuje nový systém hodnocení ZSU 

využívající Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví vypracovanou WHO 

a upravenou pro potřeby daného hodnocení. V rámci části C. Metodiky NS jsou rozděleny 

jednotlivé oblasti lidského života, ve kterých dochází vlivem trvalých následků poškození zdraví 

k omezení či vyřazení poškozeného ze společenského uplatnění, do devíti kapitol, jež jsou dále 

děleny na jednotlivé podkapitoly (domény, položky). Znalec při hodnocení ZSU v rámci tohoto 

systému nejdříve určí u jednotlivých položek (podkapitol) procentuální ohodnocení ztráty 

životních příležitostí poškozeného pohybujícího se ve škále 0-100 %. Za pomoci metody váženého 

průměru je pak vypočteno celkové výsledné procento obtíže. Výslednou základní výši náhrady za 

ZSU znalec zjistí jako výsledek součinu celkového procentuálního vyjádření obtíže poškozeného 

a rámcové částky, jež činí 400násobek průměrné měsíční nominální mzdy, která je přepočtena na 

počty zaměstnanců v národním hospodářství za rok předcházející roku, v kterém došlo ke 

stabilizaci zdravotního stavu příslušné osoby.  
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V rámci hodnocení předmětné úpravy Metodiky NS autorka práce musí poznamenat, že 

zde shledává jeden velký nedostatek, a to zcela nelogický způsob nastavení vah jednotlivých 

kapitol i domén, z nichž znalec vychází při výpočtu náhrady za ZSU. Předmětná váha kapitol 

a v jejich rámci i domén je totiž v Metodice NS nastavena zcela stejně. Výpočet celkového stupně 

postižení se v této pomůcce řídí pravidlem váženého průměru nejprve jednotlivých domén v rámci 

dané kapitoly a následně jednotlivých kapitol v rámci celku. V důsledku výše uvedeného nastavení 

vah však dochází k tomu, že znalec hodnotí všechna omezení života poškozeného stejně, ačkoliv 

je zcela jasné, že některá omezení, jejichž hodnocení se provádí, poškozený pociťuje intenzivněji 

a závažněji než jiná. Bylo by tedy záhodno, aby v souvislosti s poznatky praxe byly domény 

i kapitoly uvedené v Metodice NS řádně a rozdílně ohodnoceny, a to z hlediska vnímání 

jednotlivých v Metodice NS vyjmenovaných omezení lidského života poškozenými. 

Metodika NS ve své úpravě také doporučuje, aby byly jako důkazy v soudních sporech 

o stanovení výše bolestného a ZSU užity znalecké posudky vypracované znalci ze zvláštního 

znaleckého odvětví. V důsledku tohoto doporučení bylo vytvořeno v oboru zdravotnictví nové 

znalecké odvětví „hodnocení míry bolesti a funkčních schopností při újmách na zdraví“, přičemž 

k tomu, aby byl lékař jmenován znalcem tohoto odvětví, musí mimo jiné absolvovat i zvláštní 

nástavbový kurz věnovaný problematice hodnocení bolesti a ZSU dle úpravy Metodiky NS.  

Autorka kvituje skutečnost, že Metodika NS apeluje na to, aby soudy rozhodovaly 

na základě odborného podkladu, neboť posouzení charakteru poškození zdraví a jeho následků je 

odbornou medicínskou otázkou, k jejímuž řádnému „zodpovězení“ je třeba odborných znalostí. 

Autorka se však neztotožňuje s výše uvedeným doporučením Metodiky NS v tom směru, že by 

předmětné posouzení ZSU i bolesti musel vždy provádět pouze znalec z výše uvedeného 

znaleckého odvětví. Domnívá se, že by předmětného doporučení mělo být následováno, pokud je 

v dané věci posuzováno i ZSU. Dle jejího názoru je totiž nový systém hodnocení ZSU značně 

složitý a pro pochopení náročný, přičemž je za účelem vypracování kvalifikovaného posudku třeba 

ovládnout problematiku jak z oblasti medicíny, tak i práva. Je tedy jasné, že ošetřující či všeobecní 

lékaři nedisponující žádným, případně pouze malým povědomím o předmětné oblasti, 

pravděpodobně nebudou s to bez jakéhokoliv proškolení řádně problematiku ZSU pochopit 

a poškození zdraví a jeho trvalé důsledky náležitě posoudit. Konečně ani jiní znalci z oboru 

zdravotnictví nejsou bez daného kurzu pravděpodobně schopni kvalifikovaně ZSU ohodnotit. 

V souladu se současnou judikaturou je však autorka toho názoru, že v případě sporu pouze 

o bolestné lze připustit, aby hodnocení bolesti prováděli v rámci znaleckého posudku i znalci 

(lékaři) z oboru zdravotnictví, kteří v předmětném zvláštním oboru stanovení nemateriální újmy 

na zdraví zapsáni nejsou, případně v rámci odborného vyjádření i praktičtí či ošetřující lékaři, jež 
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znalci nejsou vůbec, budou-li při zpracování tohoto posudku respektovat principy odškodnění 

v Metodice NS. Je tomu tak proto, že se daný systém hodnocení bolesti zakotvený v Metodice NS 

v zásadě oproti systému původní odškodňovací vyhlášky č. 440/2001 Sb. nezměnil. Jedná se proto 

o již známý systém bodového hodnocení, v němž by se i znalci či praktičtí nebo ošetřující lékaři, 

jež neabsolvovali výše uvedené školení, měli orientovat a ohodnocení bolesti by měli být schopni 

řádně provést.  

V důsledku účinnosti OZ došlo ke koncepční změně právní úpravy i v oblasti náhrady 

nemajetkové újmy přiznávané sekundárním obětem při usmrcení či zvlášť závažném ublížení 

na zdraví osoby jim blízké. OZ 1964 tuto problematiku upravoval zejména v ustanovení 

§ 444 odst. 3 OZ 1964, kdy výše náhrady, které se mohly v tomto ustanovení taxativně vypočtené 

sekundární oběti domoci, byla určena pomocí paušálně stanovených částek. Při přípravě OZ se 

však zákonodárce rozhodl tento systém určení výše předmětné náhrady opustit a nově i zde 

ponechal její určení v konkrétním případě na volném soudcovském uvážení.  

Ustanovení § 2959 OZ tak stanoví pro účely určování výše náhrady dané nemajetkové 

újmy pouze dvě obecná pravidla, a to, aby peněžitá náhrada dané újmy plně vyvážila utrpení 

sekundárních obětí, případně byla stanovena dle zásad slušnosti. Další zvláštní kritéria, jež by 

mohla sloužit jako vodítka pro stanovení výše předmětné náhrady, OZ neobsahuje. Nutno 

podotknout, že pro účely určení výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení není možné využít 

Metodiky NS ani jiných odborných posouzení. Za účelem sjednocení rozhodovací praxe judikatura 

Nejvyššího i Ústavního soudu vytyčila kritéria, k nimž by měly soudy při stanovení výše náhrady 

v konkrétním případě přihlížet. K těmto řadíme zejména na straně poškozeného kritérium intenzity 

vztahu zemřelé osoby a sekundární oběti, věku zemřelého i sekundární oběti, otázku hmotné 

závislosti sekundární oběti na zemřelé osobě a případné poskytnutí jiné satisfakce, na straně 

škůdce pak postoj škůdce ke škodní události, formu a míru zavinění škůdce, jeho majetkové 

poměry a dopady škodné události do duševní sféry škůdce. Nejvyšší soud se v rámci 

své rozhodovací praxe taktéž zabýval i určením rámcové částky, z níž by měly soudy při určení 

výše náhrady v případě typově neutrálních případů u nejbližších osob vycházet, přičemž 

v současnosti je tato její výše navázána na 20násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, 

která je přepočtena na počty zaměstnanců v národním hospodářství, a to za rok, jenž předcházel 

roku, v němž došlo ke smrti primární oběti. Nutno dodat, že v nedávném judikátu Ústavní soud326 

zdůraznil, že by obecné soudy při svém rozhodování o dané problematice měly vždy provést 

náležité individuální posouzení daného případu a výše uvedenou rámcovou částku by měly 

 
326 Nález Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2578/19 ze dne 31.3.2020 
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považovat pouze za základ pro výpočet předmětné nemajetkové újmy, přičemž by vždy měly 

pečlivě zvážit a vyložit, zda daný případ neodůvodňuje odchylku od tohoto základu (ať již směrem 

nahoru, či dolů).  

Na závěr si autorka dovolí pouze poznamenat, že kvituje změnu právní úpravy oblasti 

náhrady nemajetkové újmy při usmrcení v tom smyslu, že došlo ke zrušení systému odškodnění 

pozůstalých osob založeném na paušálních částkách, neboť tento, jak již bylo v minulosti 

dovozeno, a jak se domnívá i sama autorka, nebyl s to nezohlednit rozsah skutečné újmy, kterou 

osoby pozůstalé v konkrétním případě pociťují, a z tohoto důvodu byl značně nevyhovující. 

Autorka dále výslovně kvituje i skutečnost, že výše základní rámcové částky, z níž soudy při určení 

konkrétní výše náhrady vycházejí, byla judikaturou Nejvyššího soudu, podobně jako v Metodice 

NS, navázána na násobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, v důsledku čehož bude 

docházet k její pravidelné valorizaci.  
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Abstrakt 

Aktuální otázky adhezního řízení  

Tato diplomová práce se zabývá jednou z aktuálních otázek adhezního řízení, a to náhradou 

nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a náhradou nemajetkové újmy při usmrcení a při zvlášť 

závažném ublížení na zdraví v tomto řízení. Daná problematika je značně aktuální, a to zejména 

s ohledem na zásadní změny v právní úpravě předmětných náhrad, jež přinesl OZ v roce 2014. 

Zvolené téma je taktéž velmi specifické, neboť propojuje oblast trestního, občanského a 

zdravotního práva. Práce obsahuje kapitoly věnující se poškozenému a adheznímu řízení, neboť 

tyto trestněprávní instituty úzce souvisí se zaměřením práce a jejich vysvětlení by nemělo za 

účelem pochopení vybraného tématu v této práci chybět. Hlavní část práce se však zaměřuje na 

náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví dle ustanovení § 2958 OZ a náhrady nemajetkové 

újmy při usmrcení a při zvlášť závažném ublížení na zdraví dle ustanovení § 2959 OZ. 

Práce je rozdělena do čtyř částí. První část této práce se zabývá poškozeným jakožto 

hlavním subjektem adhezního řízení. Tato část vymezuje pojem poškozeného a popisuje jeho 

procesní postavení v rámci trestního řízení. Druhá část práce je zaměřena na úpravu adhezního 

řízení. Tato část se nejdříve věnuje vymezení tohoto institutu a jeho charakteristice. Dále je zde 

osvětlen průběh adhezního řízení a jednotlivé nároky, jež může poškozený v tomto řízení uplatnit. 

Třetí část práce je zaměřena na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví dle ustanovení 

§ 2958 OZ. V rámci výkladu současné právní úpravy jsou nejdříve krátce osvětleny jednotlivé 

nároky, které poškozenému mohou vzniknout při ublížení na zdraví. Převážně se však tato část 

práce zabývá Metodikou Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví a postupem 

určení výše bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění v ní popsaným. Poslední 

kapitola práce se věnuje náhradě nemajetkové újmy při usmrcení a při zvlášť závažném ublížení 

na zdraví dle ustanovení § 2959 OZ. Důraz je zde kladen na způsob určení výše této náhrady a na 

kritéria vytvořená soudní praxí, které by soudy měly při stanovování výše náhrady předmětné 

nemajetkové újmy zohlednit. 

Cílem této práce je přiblížit a představit problematiku náhrady nemajetkové újmy při 

ublížení na zdraví a náhrady nemajetkové újmy při usmrcení a při zvlášť závažném ublížení na 

zdraví v adhezním řízení. V rámci této se autorka zamýšlí nad vybranými otázkami předmětné 

právní úpravy, k nimž vyjadřuje své názory, a případně vyslovuje de lege ferenda návrhy na její 

budoucí změny.  

 

Klíčová slova: adhezní řízení, poškozený, náhrada nemajetkové újmy  
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Abstract 

Current issues of collateral proceedings 

This thesis deals with one of the current issues of the so-called collateral proceedings, 

namely the compensation for non-material damage in the case of bodily harm and compensation 

for non-material damage in the case of killing or particularly serious bodily harm in these 

proceedings. The issue is very topical mainly due to a fundamental change in the legal regulation 

of the compensation for non-material damage in question brought by the Civil Code in 2014. This 

topic is also very specific as criminal, civil and medical law intertwine in it. The thesis contains 

chapters occupying on criminal law institutes of the injured party and collateral proceedings, which 

are topics closely related to the focus of this work and their explanation should be included in the 

thesis for the purpose of understanding of the selected topic. However, main part of the work 

focuses on the private law regulation of the compensation for non-material damage in the case of 

bodily harm and compensation for non-material damage in the case of killing or particularly 

serious bodily harm according to sec. 2958 and sec. 2959 of the Civil Code. 

The thesis is divided into four parts. The first part deals with the injured party as it is the 

main subject of collateral proceedings. This part defines the term of the injured party and describes 

its position in the criminal proceedings.  

The second part is devoted to the collateral proceedings itself and its current legal 

regulation. This part deals with the definition of this institute and its characteristics. Its process 

and particular substantive claims of the injured party which can be asserted in the collateral 

proceedings are also described in this chapter.  

The third part focuses on the topic of the compensation for non-material damage in the case 

of bodily harm according to sec. 2958 of the Civil Code. This part briefly describes the possible 

claims of the injured party in the case of bodily harm. The main attention is paid here to the 

Methodology for compensation for non-material damage in the case of bodily harm issued by the 

Supreme Court and to the method for determining the amount of compensation for the pain and 

for the loss of amenity described therein.  

The fourth part deals with the topic of the compensation for non-material damage in the 

case of killing or particularly serious bodily harm according to sec. 2959 of the Civil Code. The 

main attention is paid to the method for determining amount of compensation for non-material 

damage in question and to the criteria created by case law, which should be considered by court 

when determining the amount of the compensation for non-pecuniary damage in question.  
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The thesis aims to describe the current issue and legal regulation of the compensation for 

non-material damage in the case of bodily harm and compensation for non-material damage in the 

case of killing or particularly serious bodily harm in the collateral proceedings. The author 

expresses opinions on the various selected issues of the legal regulation and eventually provide 

proposals for amendments to it.  

 

Key words: collateral proceedings, the injured party, compensation for non-

material damage 

 

 


