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7. Záv�r 

A�koliv je poškozený dle dikce trestního �ádu plnohodnotnou 

stranou trestního �ízení s neustále se rozši�ujícími procesními 

oprávn�ními,  p�i  analýze jeho práv a postavení v trestním �ízení  jsem 

došla k záv�ru, že tento zákonem daný stav není zcela napln�n. Stále 

zde totiž existuje výrazná nerovnováha mezi právy poškozeného  

a obvin�ného, kdy p�i  jej ich praktické realizaci je obvin�ný v siln�jší 

pozici , jeho oprávn�ní jsou širší a �asto lépe uchopitelná. Dochází tak 

k situaci,  kdy je prakticky popírána zásada rovnosti  stran p�ed 

soudem, jak je tato zakotvena v �l .  37 odst. 3 Listiny základních práv 

a svobod, nebo�  poškozený a obvin�ný si  v �ízení rovni nejsou. 

Bohužel nerovnost  nacházíme i v postavení jednotl ivých 

poškozených. A�koliv Ústavní soud 	R ve svém nálezu ze dne 

12.6.2001 sp.zn. I.  ÚS 570/99 uzav�el , že poškozený neztrácí své 

postavení v trestním �ízení t ím, že mu byla již škoda pln�  uhrazena 

(když pojem poškozeného je širší než pojem subjektu adhezního 

�ízení, nebo�  zahrnuje i takového poškozeného, který není oprávn�n 

uplatnit nárok na náhradu škody v trestním �ízení), a  tedy procesní 

práva poškozeného jakožto strany trestního �ízení není možno 

redukovat toliko na právo na náhradu škody, myslím, že jsem 

dostate�n�  poukázalo na to, že v reálu tomu tak vždy není a poškození 

bez nároku na náhradu škody nejenže jsou vybaveni daleko slabšími 

oprávn�ními (nap� .  nemohou podat odvolání proti rozsudku soudu 

prvního stupn�  nebo žádat o zastoupení bezplatné �i  za sníženou 

odm�nu, nemají právo na doru�ení opisu rozsudku apod.), ale jejich 

postavení je �asto snižováno i ze strany orgán� �inných v trestním 

�ízení. To souvisí  s dalším zásadním nedostatkem ve vztahu 

k postavení poškozeného v trestním �ízení, kdy a�koliv poškozený je 

formáln�  stranou trestního �ízení, fakticky na jeho pr�b�h a výsledek 

aktivní vliv nemá, protože mu k tomu �asto ani není dána možnost ze 

strany orgán� �inných v trestním �ízení. 

Ve své práci jsem se zabývala zejména procesními oprávn�ními 

poškozeného, která jsou mu zaru�ena trestním �ádem a souvisejícími 
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právními p�edpisy,  a možnostmi, jak je uplat�ovat. Snažila jsem se 

v jednotlivých kapitolách uchopit a vysv�tl it  podstatu dané 

problematiky a nazna� it  existující problémy a jejich možná �ešení do 

budoucna. Na záv�r se pokusím o jejich stru�né shrnutí s  t ím, že již 

uvádím jen ty nejpodstatn�jší návrhy de lege ferenda. 

Po první kapitole, jejíž obsahem jsou hlavní cíle této práce a 

d�vody, pro které jsem si zvolila pro svou rigorózní práci práv�

problematiku postavení poškozeného a ob� ti  v trestním � ízení , jsem 

v kapitole druhé rozebírala pojem poškozený jako takový. Považuji za 

d�ležité upozornit na ne zcela š�astn�  legislativn�  upravenou možnost  

subjektivního vylou�ení poškozeného z uplat�ování jeho práv. Ve 

snaze zúžit do té doby pom�rn�  široké vymezení pojmu poškozeného, 

stanovila novela trestního �ádu provedená zákonem � .  265/2001 Sb., že 

pro to, aby bylo možno považovat daný subjekt skute�n�  za 

poškozeného, neposta� í ,  že se jedinec cít í  být  trestným �inem moráln�

�i  j inak poškozen, ale újma mu musí být zp�sobená zavin�ním 

pachatele nebo její vznik musí být v p� í�inné souvislosti s trestným 

�inem. O tom, zda tomu tak doopravdy je, rozhoduje soudce 

neformálním postupem na za�átku �ízení. Vhodn�jší by bylo zakotvit  

v trestním �ádu formální postup, p�i  kterém by p�íslušný orgán �inný 

v trestním �ízení vydával v zákonem stanovené lh�t�  p�ezkoumatelné 

rozhodnutí o tom, zda ur�itá osoba je �i  není poškozeným. P�ípadn�  by 

mohla být zákonem stanovena povinnost takovéto rozhodnutí vydat 

pouze tehdy, kdy by orgány �inné v trestním �ízení m� ly za to, že 

osoba uplat�ující práva poškozeného v trestním �ízení  poškozeným ve 

skute�nosti není. V opa�ném p� ípad�  by platila fikce,  že se jedná o 

osobu oprávn�nou uplat�ovat v trestním �ízení práva poškozeného.  

Výrazné nedostatky pak nacházím v úprav�  zastupování poškozeného. 

P�edn�  by bylo vhodné zakotvit povinnost , aby zmocn�ncem 

poškozeného v trestním �ízení byl  advokát, tedy subjekt 

s dostate�nými p�edpoklady k poskytnutí profesionálního, kvalitního a 

odborného zastoupení. D�vod je nasnad�  - právnicky vzd�laný � lov�k 

m�že hájit  práva poškozeného mnohem úsp�šn�ji  než laik. Velmi 

d�ležité je pak výslovn�  zrovnoprávnit poškozeného bez nároku na 
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náhradu škody s poškozeným s nárokem na náhradu škody, a to stejnou 

možností vymoci po odsouzeném náklady spojené s p�ibráním 

zmocn�nce, stejn�  jako možností získání bezplatné právní pomoci, 

resp. pomoci za sníženou odm�nu. Doposud jsou tyto možnosti dány 

pouze poškozenému uplat�ujícímu nárok na náhradu škody, resp. ve 

vztahu k prvnímu nazna�enému problému zde existuje vícero r�zných 

názor� ,  které by bylo vhodné sjednotit ,  a to ve prosp�ch poškozeného, 

který neuplat�uje v adhezním �ízení nárok na náhradu škody.     

T�etí kapitolou, která je zam��ena �ist�  viktimologicky, jsem se 

snažila poukázat na skute�nost, že existuje i jiný než trestn�právní 

pohled na poškozeného. Myslím, že je obecn�  velmi d� ležité, aby 

okolí ob�t i  trestného �inu v�d�lo, co se s �lov�kem po prožitém 

traumatu d�je, kam sm��ují  jeho myšlenky a jak je možné mu celou 

situaci  alespo�  t rochu uleh�i t .  Ze zkoumání dané problematiky jasn�

vyplynulo, že práv�  neinformovanost ob� ti  její  negativní zážitek 

prohlubuje a zt�žuje její návrat do b�žného života. Proto bych ráda 

upozornila jak na d�ležitost a p�ínosnost nevládních odborných 

organizací zabývajících se práv�  problematikou ob� tí  a jej ich 

op� tovným za�azením do reálného života, tak na dle mého názoru 

zatím nedostate�nou formu osv�ty a informování poškozených. Velmi 

kladn�  hodnotím právní úpravu p� ijatou zákonem � .  209/1997 Sb., 

o poskytnutí  pen�žité pomoci ob�tem trestné �innosti.  Stát v ní  

reaguje na své selhání zajistit  ob�an�m bezpe�nost a zárove�

stanovením pom�rn�  jasných kritéri í  (s ur�itými výjimkami) vylu�uje 

zneužívání tohoto,  pro ob�ti  t restných �in�  p�ínosného, institutu. 

S aktivitami na ochranu ob�tí  trestných �in�  se v poslední dob�

m�žeme setkat ku prosp�chu v�ci stále �ast�ji ,  a�  j iž na úrovni 

vnitrostátní, evropské �i  celosv�tové. Jedním z pal�ivých problém�  je 

i  hrozba sekundární  viktimizace, kterou pro ob��  p�ináší probíhající  

trestní �ízení. Výrazné posílení ochrany ob�tí  p�ed sekundární  

viktimizací p�inesla od 1.4.2009 novela trestního �ádu provedená 

zákonem � .  52/2009 Sb., která stanovením okruhu informací 

poskytovaných ve�ejnosti o ob�tech trestného �inu a zákazem 

zve�ej�ování jej ich osobních údaj�  reaguje na �asté p�ípady nešetrné 
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medializace trestní  kauzy, kdy bývají  uvád�ny detailní informace 

týkající se osoby ob�ti ,  její  rodiny a soukromí, a ob��  t restného �inu 

se tak musí vyrovnávat nejen s následky trestného �inu, ale i  

s nep�íznivými dopady zvýšeného zájmu ve�ejnosti o „její  p�ípad“, 

�ímž se m�že její psychický stav ješt�  zhoršit .  

Jaká má poškozený procesní práva, jaký prostor mu je pro jej ich 

uplat�ování poskytnut a jak dalece je o jejich existenci informován, o 

tom všem je pojednáno ve �tvrté kapitole mé práce. Proto, aby byla 

poškozenému zaru�ena skute�n�  efektivní možnost hájit  svá práva  

a aby se jeho postavení zrovnoprávnilo s postavením obvin�ného, by 

bylo vhodné, aby se zákonodárci  p�i  rekodifikaci trestního práva 

procesního v 	eské republice ubírali sm�rem dále uvedených zm�n a 

vyvarovali se opakování nedostatk�  sou�asné úpravy. Velmi d�ležité 

k tomu, aby poškozený v�d�l ,  jak m�že v �ízení aktivn�  vystupovat, je 

pov�domí o možných variantách jeho jednání. O nich musí být orgány 

�innými v trestním �ízení �ádn�  pou�en. Nedostatek pou�ení 

poškozeného by proto m�l  být  závažnou procesní vadou �ízení, která 

by následn�  vedla k novému projednání v�ci. Dále by m�la být  

zakotvena povinnost  policejního orgánu vyrozum� t  poškozeného (a 

nejen obvin�ného jako v sou�asnosti) o ukon�ení vyšet�ování, � ímž by 

mu byla poskytnuta možnost seznámit se s nashromážd�ným d�kazním 

materiálem a výsledky dosavadního vyšet�ování. Prostudováním spisu 

po skon�ení vyšet�ování a možností p�edkládat návrhy na dopl�ování 

dokazování by se jist�  úsp�šnost  ú�asti poškozeného v trestním �ízení 

zvýšila, nebo�  by se mohl na následující �ízení p�ed soudem lépe 

p�ipravit . Tak jako obvin�nému by m�l  trestní �ád poškozenému 

zaru�ovat možnost žádat, aby mu bylo umožn�no provést  výslech 

sv�dka v hlavním lí�ení (a nejen klást vyslýchaným otázky), stejn�

jako být p�ítomen (alespo�  prost�ednictvím svého zmocn�nce) p�i  

výslechu sv�dka v p�ípravném �ízení �i  p�i  j iných vyšet�ovacích 

úkonech. Tím vý�et  ustanovení, v nichž trestní �ád neod�vodn�n�

zvýhod�uje obvin�ného, ani  zdaleka nekon� í .  Více bylo popsáno v již 

zmi�ované kapitole �tvrté. Za nedostate�n�  promyšlenou také považuji 

úpravu informování poškozeného o pobytu obvin�ného, resp.  
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odsouzeného na svobod� .  Za prvé o p�ípadném nebezpe� í  pro 

poškozeného rozhodují orgány �inné v trestním � ízení  a ne on sám. Za 

druhé není jasn�  stanoveno, zda m�že informace žádat každý 

poškozený nebo jen poškozený pou�ený podle § 44a odst. 1 tr.  �ádu. A 

za t�etí – a to považuji za zvláš�  podstatné – orgány � inné v trestním 

�ízení by nem�ly p� i  poskytování informací o p�ípadném nebezpe�í  

�ekat na žádost poškozeného, ale postupovat z vlastní  iniciativy,  

jakmile by existovaly o bezpe�í  poškozeného jakékoliv pochybnosti.   

Obsahem páté kapitoly práce je podrobný rozbor insti tutu 

souhlasu poškozeného s trestním stíháním, který významn�  zohled�uje 

a respektuje soukromý zájem poškozeného v trestním �ízení a znamená 

pozitivní pr�lom do zásad oficiality a legality.  De lege ferenda by 

však bylo více než žádoucí provést v úprav�  tohoto dispozi�ního 

oprávn�ní poškozeného zm�ny, které by reagovaly na sou�asné 

nedostatky, jenž se p�i  jeho aplikaci projevují. V praxi �iní  nejv�tší 

potíže zejména nahodilý,  jakoby nepromyšlený vý�et skutkových 

podstat trestných �in� ,  u kterých lze souhlas poškozeného s trestním 

stíháním uplatnit (zastoupeny zde jsou trestné �iny s r�znou mírou 

spole�enské nebezpe�nosti) , a vázanost dispozice poškozeného 

s trestním � ízením pouze na existenci  p�íbuzenského (� i  j iného 

obdobného) pom�ru poškozeného a pachatele. Tato vázanost na 

p�íbuzenský pom�r však paradoxn�  m�že poškozovat samotnou ob��

trestného � inu, nebo�  v takových p� ípadech je ob��  v�tšinou 

vystavováno i v�tšímu nátlaku ze strany pachatele a blízké rodiny, aby 

sv�j  souhlas s trestním stíháním pachatele vzala zp�t .  Aby bylo toto 

dispozi�ní oprávn�ní poškozeného vskutku efektivní, m� lo by být 

omezeno jen na takové trestné �iny,  jej ichž objektem jsou p�evážn�

individuální zájmy samotného poškozeného. Osobn�  bych proto 

navrhovala �ešení, aby u závažn�jších úmyslných trestných �in�

s vysokým stupn�m spole�enské nebezpe�nosti nebyla poškozenému 

dispozice s trestním �ízením v�bec umožn�na, trestní stíhání 

vybraných trestných �in�  (zejména nedbalostních) by bylo zavedeno 

pouze na návrh poškozeného (bez vazby na jeho p�íbuzenský pom�r k 

pachateli), a institut souhlasu poškozeného s trestním stíháním tak, jak 
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jej známe z dnešní podoby, by byl zachován jen u mén�  nebezpe�ných 

trestných �in� ,  u nichž by bylo na míst�  p�íbuzenský pom�r 

poškozeného a pachatele akceptovat. Teorie i praxe se však shoduje na 

jednom, a to že skute�nou stranou trestního � ízení se poškozený m�že 

stát teprve v okamžiku, kdy v našem trestním �ízení bude zaveden 

institut tzv. soukromožalobních trestných �in� ,  u kterých bude mít 

poškozený faktickou možnost disponovat s trestním �ízením. Jednalo 

by se o jakéhosi civilního žalobce, který by u vybraných trestných 

�in�  mohl podávat soukromou žalobu, v níž by šlo o jeho nárok na 

náhradu škody zp�sobené trestným �inem. Na tyto výtky zareagovali  

tv�rci  p� ipravované rekodifikace trestního práva procesního, kte�í  

mimo jiných postavení poškozeného posilujících zm�n, o kterých bylo 

v této práci pojednáno, zakotvili do v�cného zám�ru nového trestního 

�ádu také oprávn�ní poškozeného podat pro úzce vymezený okruh 

trestných � in�  soukromou žalobu, a dále i žalobu subsidiární,  díky 

které bude mít poškozený možnost  docíli t  soudního p�ezkumu 

pravomocného rozhodnutí státního zástupce o zastavení trestního 

stíhání nebo o odložení v�ci z d�vodu nedostatku ve�ejného zájmu na 

trestním stíhání. 

V šesté kapitole rigorózní práce jsem se v�novala adheznímu 

�ízení, tedy té �ásti trestního �ízení , která je pro poškozeného, jemuž 

byla trestným �inem zp�sobena majetková škoda, tím hlavním 

motivem a cílem, pro�  se �ízení ú�astnit,  nebo�  v adhezním �ízení soud 

rozhoduje práv�  o nároku poškozeného na náhradu takto vzniklé 

škody. Bohužel se lze ale domáhat jen újmy majetkové, �ímž je ku 

škod�  v�ci vylou�eno právo poškozeného domáhat se p�im��eného 

zadostiu�in�ní ve smyslu § 13 ob� .  zákoníku. V tomto sm�ru by 

významnou zm�nu m�l  p�inést nový trestní �ád, ve kterém by m�la být  

stanovena možnost  poškozeného požadovat v adhezním � ízení jak 

p�im��ené zadostiu�in�ní v pen�zích (za vzniklou morální újmu), tak 

vydání bezd�vodného obohacení. S náhradou škody je úzce spjata 

problematika opravných prost�edk� ,  které jsou poškozeným 

k dispozici, když zatím jsou tato oprávn�ní v�tšinou pouze v rukou 

poškozených, kte�í  uplatnili  nárok na náhradu škody. De lege ferenda 
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by m�la možnost podat odvolání proti rozsudku soudu prvního stupn�

p�íslušet všem poškozeným a proti všem výrok�m, tzn. nejen proti  

výroku o náhrad�  škody, jak je tomu dosud, ale i  proti výroku o vin�  a 

trestu, nebo�  práv�  ve výroku o vin�  má výrok o náhrad�  škody sv� j  

podklad. Zásada rovnosti stran p�ed soudem je porušena i díky 

nemožnosti  poškozeného podat opravný prost�edek proti t restnímu 

p�íkazu – odpor. Poškozenému by m�lo být toto právo poskytnuto 

alespo�  ve stejném rozsahu, v jakém má právo podat odvolání proti  

rozsudku, s  tím, že samosoudce by sám mohl po podaném odporu o 

nároku na náhradu škody rozhodnout. Vhodným se jeví také zakotvení 

povinnosti soudu upozornit poškozeného na to, že ve v�ci bude vydán 

trestní  p�íkaz, �ímž mu bude umožn�no se k trestnímu �ízení  

s p�ípadným nárokem na náhradu škody p�ipojit ,  p�íp. jej doplnit  �i  

zm�nit.  De lege ferenda by m� la být  poškozeným poskytnuta také 

možnost  podávat mimo�ádné opravné prost�edky a žádoucí by rovn�ž 

bylo výrazné rozší�ení možností poškozeného podávat opravné 

prost�edky i proti dalším rozhodnutím orgán� �inných v trestním 

�ízení. Nap� .  by mu m�lo být umožn�no podat stížnost proti  rozhodnutí  

soudu o postoupení v�ci j inému orgánu � i  o zastavení trestního stíhání 

(když proti stejným rozhodnutím státního zástupce v p�ípravném �ízení  

stížnost podat m�že) nebo stížnost proti rozhodnutí státního zástupce i  

soudu o p�erušení trestního stíhání. 

Pokud chceme uvažovat o alespo� �áste�né rovnosti stran 

v trestním �ízení , bude zavedení výše popsaných zm�n nezbytn�  nutné.  

Nicmén�  jen legislat ivní zm�ny nesta�í  a samy o sob�  ješt�  nezajistí  

d�stojn�jší zacházení s ob�t í  trestné �innosti.  Sou�asn�  se zm�nou 

právní úpravy by m�la být  p�ijata také opat�ení organiza�ní �i  

technické povahy, kdy situace je pro poškozeného neúnosná zejména 

v �ízení p�ed soudem. Drtivá v�tšina soudních budov je naprosto 

nedostate�n�  uzp�sobena specifickým podmínkám trestního �ízení  

s ú�astní poškozeného. Poškozený a pachatel � i  jeho rodina se b�žn�

dostávají p�ed hlavním lí�ením do kontaktu, který zejména pro 

poškozeného znamená silný emocionální tlak. Bylo by proto vhodné, 

aby soudy byly t�mto skute�nostem p�izp�sobeny, nap� .  vybudováním 
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odd�lených vchod�  do soudních budov � i  z�ízením odd�lených prostor 

pro osoby �ekající  na soudní jednání.  

Mým cílem bylo ukázat , že nejenom trestní �ád poškozeného 

svým zp�sobem znevýhod�uje, zvlášt�  ve vztahu k obvin�nému, ale  

i  orgány �inné v trestním �ízení obecn�  s poškozeným zacházejí spíše 

s odstupem, jen aby jim tento nep�id�lal v� tší než nezbytn�  nutnou 

práci. Nehledí se na jeho práva (a pokud ano tak nedostate�n�),  

nehledí se na jeho psychický stav ani sociální a ekonomické následky 

trestného �inu. A�koliv se situace rok od roku zlepšuje a poškození  

i  díky aktivitám nevládních organizací získávají v trestním �ízení 

pevn� jší pozici, která by jim m�la zajistit  snadn�jší a úsp�šn�jší 

uplat�ování jejich práv, nezbývá než konstatovat, že dokud se nezm�ní 

pohled na poškozeného a p�ístup k n�mu v globálu, tzn. spojením 

ú�inné legislativní úpravy s vst�ícným a profesionálním p�ístupem 

všech zainteresovaných subjekt� ,  budou poškození po�ád stát jaksi  

stranou d�ní. 

Zdá se, že zákonodárci si v tomto sm�ru d�ležitost postavení  

poškozeného uv�domili, nebo�  novelizacemi trestního �ádu v n�kolika 

posledních letech jeho postavení významn�  posíl ili ,  vedeni zejména 

snahou využít znalosti poškozeného o v�ci, která je p�edm�tem �ízení,  

k tomu, aby byla v�c �ádn�  projednána a rozhodnuta. Nyní je �ada na 

orgánech a subjektech, kte�í  p�icházejí  s poškozenými do p�ímého 

kontaktu, aby posíli ly svou odbornost a hlavn�  profesionali tu svého 

p�ístupu. Protože jenom �ádn�  pou�ený a procesn�  informovaný 

poškozený, s kterým se zachází humánn�  a profesionáln� ,  bude 

ochoten s orgány �innými v trestním �ízení spolupracovat, �ímž dojde 

jak k �ádnému a úsp�šnému vy�ešení v�ci, což je hlavním úkolem 

orgán� �inných v trestním �ízení, tak k uspokojení nárok�

poškozeného. K tomu by orgán�m �inným v trestním � ízení mohly 

sloužit nap� .  nejr�zn�jší odborné seminá�e a školení pod vedením 

zkušených odborník�  z psychologické � i  viktimologické oblasti .  

P�es všechny výše uvedené návrh de lege ferenda si samoz�ejm�

uv�domuji, že úplné zrovnoprávn�ní práv poškozeného a obvin�ného 

v trestním �ízení není tak docela možné. Za prvé by nebylo žádoucí,  
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aby p�ehnaná snaha o rozši�ování práv poškozeného až na úrove�

srovnatelnou s právy obvin�ného, vedla ke zvýšení formální 

náro�nosti procesu a k jeho zpomalení,  nebo�  t ímto by byl paradoxn�

negativn�  zasažen samotný poškozený, když by se jeho nad�je na 

rychlé a ú�inné odškodn�ní mohla citeln�  snížit.  Za druhé je nutné si  

uv�domit, že a�koliv je poškozený významným subjektem a d�ležitou 

stranou trestního �ízení, hlavním cílem trestního �ízení  i  nadále 

z�stává rozhodování o vin�  a trestu pachatele trestného �inu. A za 

t�etí zde nemalou roli sehrává nedostatek finan�ních prost�edk� ,  který 

justici i  r�zným neziskovým organizacím brání ve vytvo�ení 

optimálních podmínek pro zabezpe�ení informovanosti a ochrany 

poškozeného a posílení jeho práv v trestním �ízení . Nicmén�  snahou 

všech zainteresovaných subjekt�  by m�lo být nalezení jakéhosi  

kompromisu tak, aby postavení poškozeného a obvin�ného bylo 

vyvážené.      


