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Posudek konzultanta 

na rigorózní práci Mgr. Jakuba Pilného 

Poškozený a oběť v českém trestním řízení  

 

I.  Významným subjektem trestního řízení a významnou stranou trestního řízení je 

poškozený. Novely trestního řádu od roku 1989 rozšiřovaly, zesilovaly a prohlubovaly spíše 

procesní práva obviněného, ale bud´ vůbec, anebo jen  ve velmi malé míře rozšiřovaly 

procesní práva poškozeného. Tento postup nabyl správný, protože poškozený je osobou, která 

je trestným činem nejvíce dotčena. Ochrana osoby poškozené trestným činem je stejně 

důležitá jako ochrana osoby, proti které se vede trestní řízení. Ochrana osobnosti v trestním 

řízení znamená nejen ochranu osobnosti obviněného, ale i poškozeného. 

Předložená rigorózní práce je tedy svým tématem věnována aktuální otázce legislativy i 

aplikační praxe. Nelze než souhlasit s tvrzením rigorozanta, že poškozený je významným 

činitelem, který přispívá ke zjištění materiální pravdy a ke správnému a spravedlivému 

rozhodnutí, a to zejména svou aktivní účastí na trestním řízení. 

Autor vychází z dostatečného okruhu odborných literárních pramenů, s kterými správně 

pracuje. 

Rigorózní práce je zpracována na velmi pěkné odborné i literární úrovni. 

Také technická redakce je dostatečná, výjimku tvoří jen slovo „stadium“, které autor píše 

důsledně špatně jako „stádium“. 

Rigorózní práce se skládá z předmluvy, ve které autor shrnuje důvody, jež ho vedly 

k volbě tématu rigorózní práce, a uvádí cíle, kterých chce prací dosáhnout, dále úvodu, ve 

kterém autor zasazuje téma práce do probíhajícího úsilí o rekodifikaci trestního práva 

procesního, a dalších šesti kapitol, zpravidla dále podrobněji členěných. Práci uzavírá 

stručným závěrem, ve kterém shrnuje poznatky, ke kterým dospěl. 

Obsahem prvních tří kapitol je sumarizace vývoje právní úpravy postavení poškozeného 

v trestním řízení a konkretizace pojmu poškozený a oběť trestné činnosti. Na tyto kapitoly 

organicky navazují kapitoly pojednávající o procesních právech poškozeného, o institutu 

trestního stíhání se souhlasem poškozeného, o problematice adhezního řízení a o odlišnostem 

v postavení poškozeného v případě tzv. odklonů (podmíněného zastavení trestního stíhání, 

narovnání a rozhodování věci trestním příkazem). Sedmá kapitola má komparativní charakter 

– autor porovnává právní úpravu v České republice s právní úpravou slovenskou. 

Osnovu práce považuji za logickou, jednotlivé části práce na sebe vhodně navazují. 
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II.  Těžiště rigorózní práce je v partiích popisujících postavení poškozeného v trestním 

řízení a rozhodování o náhradě škody. Autor pečlivě rozebírá jednotlivé instituty. Poukazuje 

také na určité nedostatky platné právní úpravy, například pokud jde o rozhodování o účasti 

poškozeného podle § 44 odst. 2 tr. řádu. Zvýšenou pozornost věnuje institutu trestního stíhání 

se souhlasem poškozeného (§ 163, §163a tr. řádu). Připomíná nedostatky tohoto institutu, 

mezi které náleží zejména problematický výčet trestných činů, na které se souhlas vztahuje, a 

existence příbuzenského poměru jako podmínku uplatnění tohoto institutu. 

Za vlastní přínos práce považuji zejména sedmou kapitolu, ve které porovnává autor 

českou a slovenskou právní úpravu. Každé srovnání je pochopitelně ošidné. Slovensko má od 

roku 2005 rekodifikované také trestní právo procesní, zatímco český trestní proces na 

celkovou rekodifikaci teprve čeká. To znamená, že mnohé instituty, které již zná slovenská 

právní úprava, například větší možnost poškozeného uplatnit své požadavky při provádění 

důkazů nebo možnost podat odpor proti trestnímu příkazu, pokud jde o výrok o náhradě 

škody, bude možné zakotvit také do české právní úpravy. 

Závěry uvedené na str. 103 a násl. považuji za správné a náležitě odůvodněné, ať se již 

týkají legální definice poškozeného v § 43 odst. 3 tr. řádu, rozhodování podle § 44 tr. řádu při 

větším počtu poškozených anebo institutu souhlasu poškozeného s trestním stíháním podle § 

163 tr. řádu. 

 

III.  Rigorózní práce Mgr. Jakuba Pilného splňuje předpoklady k ústní obhajobě. Práce má 

velmi dobrou odbornou úroveň i pěkné literární zpracování. Rigorozant prokázal schopnost 

zpracovat odborný text na zvolené téma v potřebném rozsahu. Práce obsahuje i některé 

případné náměty de lege ferenda. 

Při ústní obhajobě doporučuji vyjádřit se k otázce: 

Institut trestního stíhání se souhlasem poškozeného – možnosti zdokonalení 

Náhrada za morální újmu v adhezním řízení. 

 

 

 

 

V Praze 10. února 2011     Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., 

         konzultant 

 


