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SEZNAM ZKRATEK:

aj. – a jiné

a násl. - následující

apod. – a podobně

atd. – a tak dále

ČR - Česká republika

Listina – Listina základních práv a svobod

např. – například

OZ - zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

OSŘ  - zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

ř. z. – sbírka říšských zákonů

Sb. – Sbírka zákonů

SR - Slovenská republika

TrP – zákon č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok

TrŘ - zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

TrŘ1873 - zákon č. 119/1873 ř. z., jímž se uvádí trestní řád

TrŘ1950 - zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

TrŘ1956 - zákon č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)

TrZ - zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

TrZ1961 – zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon

VojTrŘ - zákon č. 131/1912 ř. z., o vojenském trestním řádu

ZoPpP - zákon č. 209/1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti

ZSVM - zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti za protiprávní činy a o soudnictví ve 

věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

Z.z. – Zbierka zákonov
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PŘEDMLUVA

Na tomto místě bych rád shrnul důvody, které mě vedly ke zpracování rigorózní 

práce na téma poškozený a oběť v českém trestním řízení. Především z objektivního 

hlediska bych chtěl poukázat na to, jak se v posledních letech mění postavení 

poškozeného, jehož procesní práva nabývají na síle. V posledních více než dvaceti letech

právní úprava upřednostňovala posilování procesního postavení obviněného. Bylo tomu 

zejména po roce 1989, kdy docházelo v oblasti trestního práva k humanizaci a tak se 

hlavně obviněnému dostalo práv, která mu byla dříve upírána. Problém nastal v situaci, 

kdy se procesní práva poškozeného nevyvíjela kontinuálně s právy obviněného a ten 

v mnoha procesních institutech získal převahu. V posledních letech však můžeme 

zaznamenat posun k posílení práv poškozeného a především s přijetím nového trestního 

řádu se do budoucna posílí postavení poškozeného v těch institutech, které nejsou 

současnou právní úpravou využívány, nebo dojde k zpřesnění těchto oprávnění.

Subjektivním důvodem pro výběr tématu poškozeného a oběti v trestním řízení 

byla ta skutečnost, že jsem byl již několikrát v pozici poškozeného a z vlastní zkušenosti 

vím, že ne vždy se poškozenému dostane všech práv, která mu zákon přiznává.

Aktuálnost mého tématu nabírá na intenzitě také proto, že kriminalita, a to 

především majetková, neustále stoupá a tak je velká pravděpodobnost, že každý člověk se 

stal nebo do budoucna může stát obětí trestného činu, proto je třeba prevencí a 

poskytováním dostatečných informací laické veřejnosti zajišťovat informovanost o všech 

možnostech ochrany, která je poškozeným poskytována. Je třeba zmínit, že v naší 

společnosti není příliš vysoké povědomí o tom, kde a u koho hledat pomoc, jak 

postupovat v jednání s orgány činnými v trestním řízení a jakým způsobem úspěšně 

vykonávat práva, která zákon poškozenému přiznává.

Úmysl, který mě vedl ke zpracování tématu této rigorózní práce, je uceleně

pojmout v jednotlivých kapitolách procesní postavení poškozeného v českém trestním 

řízení, aby se i čtenáři, který není v problematice postavení a procesních práv 

poškozeného příliš erudován, dostalo celistvého pohledu na tuto problematiku a mohlo 

mu objasnit, jakými způsoby se může poškozený a oběť trestného činu domoci svým 

práv.

Důvodem, proč jsem si pro srovnání právní úpravy poškozeného v České 

republice s postavením poškozeného v cizím státě vybral Slovenskou republiku, je
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především ta okolnost, že jsme se Slovenskou republikou tvořili po více než sedmdesát

let jeden stát a právní normy upravující nejen trestní proces nám byly společné. A 

současně také z praktického důvodu, protože rekodifikace trestního práva hmotného a 

procesního, která byla dokončena v roce 2005 ve Slovenské republice, je v mnoha 

ohledech podobná nově vznikajícímu trestnímu řádu, jehož věcnému záměru se ve své 

práci také věnuji.

Za hlavní cíl své rigorózní práce jsem si zvolil podat komplexní pohled na 

procesní postavení poškozených a obětí trestných činů, upozornit na některé záporné 

stránky a analyzovat, jaké mají tito poškození a oběti možnosti se bránit. Na řadě míst se 

pokouším zaujímat k dané problematice své vlastní názory a stanoviska a vyjadřuji se i 

k problematickým částem především současné právní úpravy.

V první kapitole mé rigorózní práce se věnuji historickému vývoji pojmu 

poškozeného v českých zemích od konce 19. století do současnosti a rozebírám jeho 

postavení a práva podle těchto procesních norem. Především u trestního řádu z roku 

1873, který byl na našem území aplikován až do roku 1950, se zabývám rozborem 

jednotlivých institutů, z nichž některé by mohly být přejaty do nové právní úpravy 

českého trestního řízení. Věnuji se i rozboru institutu soukromého žalobce a účastníka,

jak ho znala předválečná úprava trestního procesu na našem území. Zmiňuji se i o právní 

úpravě v období přijetí trestních kodexů z padesátých let dvacátého století a současným 

trestním řádem, který nabyl účinnosti 1. ledna 1962. Uvádím i nejdůležitější novelizace 

platného trestního řádu, které zásadně upravují postavení poškozeného v trestním řízení 

České republiky.

Druhá kapitola obsahuje legální definici pojmu poškozeného, která je uvedena 

v ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ s poukazem na novelu trestního řádu provedenou zákonem 

č. 265/2001 Sb., která měla za úkol mimo jiné zpřesnit a svým způsobem zúžit pojem 

poškozeného. Dále je do druhé kapitoly zapracována právní úprava zastupování 

poškozeného a to ve všech jejích zákonných způsobech.

Třetí kapitola s názvem „Oběť trestného činu“ je zaměřena na základní rozdíl 

mezi pojmem poškozeného a oběti. Do této kapitoly je zapracováno především 

kriminologické (viktimologické) pojetí pojmu oběť a dále je zde proveden rozbor zákona 

č. 209/1997 Sb., o poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti.

Rozboru procesních práv poškozeného je věnována kapitola čtvrtá, která 

pojednává především o rozdělení poškozených do dvou základních skupin: na 
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poškozené, kterým zákon přiznává práva podle ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ a poškozené, 

kteří mají právo být podle ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ subjekty adhezního řízení. 

Následuje rozbor jednotlivých základních práv poškozeného a jeho práva podávat 

opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. V kapitole se 

věnuji i věcnému záměru nového trestního řádu a jeho jednotlivým ustanovením týkající 

se procesních práv a postavení poškozeného. Uvádím zde i odlišnosti a specifika 

postavení poškozeného v řízení vedeném proti mladistvým. Vysvětluji zde i podstatu 

trestního stíhání se souhlasem poškozeného a okolnosti, za nichž takového souhlasu není 

třeba.

Pátá kapitola práce je zaměřena na náhradu škody v adhezním řízení, jenž je 

řízení, které je přímo spjaté s řízením trestním a rozhoduje se v něm o nároku na náhradu 

škody uplatněného na základě ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ. Jsou zde uvedeny podmínky,

za nichž soud o náhradě škody rozhoduje a způsoby jakými může soud v daném případě o 

věci rozhodnout. Zmiňuji se zde i o institutu zajištění nároku poškozeného, jeho 

náležitostech a účincích.

Zvláštním způsobům řízení, které mají zásadní vliv na postavení poškozeného je 

věnována šestá kapitola rigorózní práce pojednávající o odklonech od standardního 

trestního řízení. Pojem odklonu, jak je tradičně chápán, znamená alternativu trestního 

řízení před soudem, kde je upřednostněno neformální vyřízení trestní věci mimosoudními 

prostředky před klasickým trestním procesem zakončeným výrokem o vině a uložení 

trestu. V České republice se pojem odklonu chápe především ve smyslu zjednodušeného 

řízení v rámci standardního trestního řízení (nikoli tedy ve smyslu odklonění mimo trestní 

řízení). V této kapitole se věnuji rozboru jednotlivých odklonů a to zejména

podmíněnému zastavení trestního stíhání, narovnání a institutu trestního příkazu.

V sedmé závěrečné kapitole je obsaženo srovnání základních rozdílů mezi českou 

a slovenskou právní úpravou postavení poškozeného, kde upozorňuji na instituty platné 

ve slovenském trestním řadu, které by měly být zapracovány i v novém českém trestním 

řádu.

V závěru rigorózní práce jsou shrnuty některé problematické aspekty současné 

právní úpravy poškozeného s odkazy na návrhy de lege ferenda. Následuje anglické 

resumé a seznam použitých a souvisejících pramenů. Není-li v této rigorózní práci 

uvedeno něco jiného, rozumí se každý právní předpis ve znění pozdějších předpisů.

Rigorózní práce vychází z právního stavu ke dni 3. 2. 2011.
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ÚVOD

Osoba poškozeného je považována dle ustanovení § 12 odst. 6 TrŘ za jednu 

z procesních stran trestního řízení a kromě státního zástupce a obviněného je tím, kdo má 

zásadní zájem na výsledku trestního řízení. Základním pramenem trestního procesu 

v České republice je trestní řád, který přiznává poškozenému řadu oprávnění a upravuje 

jeho procesní postavení v průběhu trestního řízení. Procesní postavení poškozeného se 

během posledních let rozšířilo o mnoho oprávnění, která dávají poškozenému možnost 

ovlivňovat průběh trestního řízení. Přes poměrně široký okruh procesních práv 

poškozeného vyvstávají mnohé sporné otázky a to jak v právní teorii, tak v aplikační 

praxi. Často je kritizováno především nedostatečné respektování procesních práv 

poškozeného ze strany orgánů činných v trestním řízení.

Česká republika je v současné době v polovině rekodifikačního procesu, kdy je

účinná nová úprava trestního práva hmotného (k čemuž došlo nabytím účinnosti zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník) a druhá polovina rekodifikace spočívající v přijetí nové 

trestněprocesní normy je ve fázi věcného záměru zákona o trestním řízení soudním 

(trestní řád). Základním účelem trestního řízení, jak je stanoven trestním řádem je 

v souladu se zákonem odhalit pachatele skutku, který naplňuje znaky trestního činu, 

vyšetřit tento skutek a postavit pachatele před soud, který rozhodne o jeho vině či nevině.

V zákonné definici §1 odst. 1 TrŘ není nikterak zmíněn zájem na ochraně 

poškozeného a namísto toho převažuje zájem na potrestání pachatele. Poškozený nemá 

tak širokou možnost uplatnění svých základních práv, která mu přiznává Listina

základních práv a svobod, jak jich může využívat ten, proti komu se vede trestní řízení.

Účelem trestního řízení by nemělo být jen spravedlivé potrestání pachatele, ale i 

provedení řádného zákonného procesu, v němž se bude pečlivě dodržovat zásada rovnosti 

stran v řízení.

Tím, že poškození mnohdy nedostatečně znají svá práva, která jim zákon 

přiznává, jsou často v nevýhodném postavení oproti osobě, která jim způsobila škodu. 

Český právní řád doposud neobsahuje právní prostředky, které by byly přiměřené a 

zároveň dostatečně odstrašující, aby se díky nim minimalizovalo páchání trestních činů. 

Proto je třeba, aby v případě, že se člověk ocitne v roli poškozeného, byl dostatečně 

informován o svých procesních právech a na základě nich mohl aktivně vystupovat 

v trestím řízení, hájit svá práva a úspěšně dostát náhrady škody.
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1. HISTORICKÝ VÝVOJ PROCESNÍHO POSTAVENÍ 

POŠKOZENÉHO V ČESKÝCH ZEMÍCH

S ohledem na to, že se v následujících kapitolách budu zabývat vymezením 

poškozeného, jeho právy a procesním postavením, shledávám za nezbytné provést 

základní přehled právní úpravy předcházející té současné účinné.

Postavení poškozeného se v průběhu posledních cca 150 let značně změnilo. 

Studiem již zrušené právní úpravy lze pozorovat, jak se měnilo chápání trestního procesu 

společně s trestním právem hmotným. Příznačné to je u trestní pravomoci státu, kdy jak 

normy trestního práva hmotného, tak i práva procesního postupně začaly zdůrazňovat 

vedle zájmu poškozeného tj. soukromého, rovněž zájem veřejný, který se postupně stal 

prioritním a tak například postavení poškozeného jako soukromého žalobce (jak ho 

uváděl zákon č. 119/1873 ř. z., trestní řád) bylo především z důvodů politických změn 

nahrazeno veřejnou žalobou.

Je třeba zmínit, že v Československu v období první republiky a krátce po druhé 

světové válce platil v oblasti trestního procesu právní trialismus.1 V českých zemích byl 

základním pramenem trestního řízení a tedy i právní úpravou poškozeného zákon 

č. 119/1873 ř. z., trestní řád, na Slovensku a také na Podkarpatské Rusi to byly bývalé 

uherské zák. čl. XXXIII/1896, o soudním trestním řádu, a v oboru vojenské justice 

obsahově totožné vojenské trestní řády: v českých zemích to byl zákon č. 131/1912 ř. z. a 

na Slovensku zák. čl. XXXIII/1912. 

V českých zemích, Slovensku i Podkarpatské Rusi se v řízeních s osobami 

staršími čtrnácti let a mladšími osmnácti let užívalo zákona 

č. 48/1931 Sb. z. a n, o trestním soudnictví nad mládeží.2

1.1. POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO PODLE ZÁKONA Č. 119/1873 Ř.Z.

Trestní řád č. 119/1873 ř. z., který byl účinný pro české země v období od 

30. 12. 1873 až do 31. 7. 1950 a nahrazen zákonem č. 87/1950 Sb., o trestním řízení 

                                                          
1 Srov. RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. 
H. Beck, 2007, str. 61.
2 Srov. RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. 
H. Beck, 2007, str. 61.
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soudním, již přímo obsahoval v ustanovení § 46 a násl. procesní postavení poškozeného. 

Výše uvedený zákon uváděl dvojí skupinu poškozených.

První skupinu tvořili poškození, kteří byli poškozeni následkem deliktu, jehož

stíhání bylo státem vyhrazeno soukromé žalobě, tito se nazývali soukromými žalobci.

Druhou skupinu tvořili poškození, kteří byli poškozeni následkem deliktů 

stíhaných z úřední moci, tito nesli označení soukromých účastníků.

Dle ustanovení § 46 TrŘ1873 byl za soukromého žalobce označován ten, komu 

bylo trestním zákonem stanovenými trestnými činy (např. porušení autorských 

práv), ublíženo na jeho právech.3 To znamenalo, že vyjmenované trestné činy bylo 

možno stíhat pouze na návrh soukromé osoby, pokud jí byla těmito trestnými činy 

způsobena škoda. Soukromý žalobce měl podobné postavení jako žalobce veřejný, bez

jeho návrhu tak nebylo možné zahájit trestní stíhání nebo v trestním řízení pokračovat, 

v případě pokud do určité doby odstoupil od trestního stíhání. Doktrína mu však 

přiznávala jen taková práva, která náležela státnímu zástupci jako procesní straně (jako 

žalobci).4 Soukromý žalobce měl právo napomáhat soudu v přípravném vyhledávání a 

vyšetřování ve všem, co mohlo podporovat jeho obžalobu. Soukromý žalobce však 

nedisponoval stejným rozsahem práv jako žalobce veřejný. Soukromému žalobci bylo 

odepřeno neomezené nahlížení do spisů, odepřena účast na poradách soudu, nebyl 

oprávněn podávat opravné prostředky ve prospěch obžalovaného ani se přímo obracet na 

veřejné úřady (zejména policii) nebo úřadům bezpečnostním dávat příkazy. Jako osoba 

neúřední byl soukromý žalobce podřízen disciplinární moci soudní.5 Dle § 46 TrŘ1873 

mohl soukromý žalobce požádat státního zástupce, aby ho zastupoval.

Soukromý žalobce si musel úzkostlivě hlídat svá práva vzhledem k tomu, že 

zákon v ustanovení § 46 TrŘ1873 stanovil nevyvratitelné domněnky, že soukromý 

žalobce od stíhání upustil, pokud nastala některá z forem nečinnosti předvídaná zákonem

(srov. § 46 odst. 3 TrŘ1873). Nevyvratitelná domněnka nastoupila, pokud soukromý 

žalobce nepodal v zákonné lhůtě obžalovací spis (srov. § 112 odst. 2 TrŘ1873) ani 

neučinil návrhy potřebné k udržení žaloby, nedostavil se k hlavnímu líčení či neučinil při 

                                                          
3 Cit. § 46 TrŘ1873: „Jde-li o nějaký přečin, kterýž dle zákona trestního toliko k žádosti toho, komuž v 
právích bylo ublíženo, pořadem práva trestního stíhán býti může, tedy může ten, komu bylo ublíženo, co 
soukromý žalobník na soudu trestním písemně neb ústně žádati, aby bylo zavedeno stíhání dle práva 
trestního.“
4 Srov. JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 15.
5 BLAHA, J. a kol. Právnický vševěd. II. díl. Semily: Josef Glos, 1935, str. 1246.
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hlavním přelíčení závěrečný návrh.6 Soukromému žalobci, který upustil od své obžaloby,

již nebylo možné povolit obnovu trestní řízení. Na rozdíl od státního zástupce, který 

nemohl být jakkoli nucen k náhradě nákladů trestního řízení, bylo povinností soukromého 

žalobce v případě, že trestní řízení skončilo jinak než rozsudkem odsuzujícím nahradit 

veškeré náklady řízení, zejména náklady vzniklé obhajobou (srov. § 393 TrŘ1873).

V případě, že k podání obžaloby v téže věci bylo oprávněno více osob, docházelo 

k tzv. konkurenci žalobních práv. Každá taková osoba byla oprávněna vykonávat žalobní 

právo s tím, že pokud bylo trestní řízení zahájeno některou z těchto osob dříve, tak ostatní 

se mohli k řízení připojit už jen jako spolužalobci a to až do rozhodnutí soudu prvního 

stupně. Pokud však z jakéhokoli důvodu došlo u některého ze spolužalobců ke ztrátě 

žalobního práva, nemělo to vůči ostatním žádný účinek.7

Soukromá žaloba, která se u nás poměřuje s institutem souhlasu poškozeného 

s trestním stíháním dle ustanovení § 163 a násl. TrŘ, tak jak ji známe v dnešním pojetí, se 

plně rozvinula právě za účinnosti TrŘ1873.8 Jejím účelem bylo, aby osoba, které bylo 

ublíženo, měla možnost iniciovat a disponovat trestním řízením u takových deliktů, kde 

zájem státu na stíhání byl vyvážen zájmem osoby dotčené na nestíhání takového deliktu. 

Skutkové podstaty soukromoprávních deliktů (přestupků a přečinů) byly obsaženy 

především v trestním zákoně č. 117/1852 ř. z., o zločinech, přečinech a přestupcích, ale i 

ve zvláštních předpisech (např. v zákoně na ochranu cti). Soukromá žaloba měla místo 

pouze tam, kde to bylo výslovně stanoveno zákonem a soukromým žalobcem mohla být 

jen osoba zákonem takto označená, za předpokladu, že deliktem utrpěla újmu na svých 

právech.9

Dle ustanovení § 47 TrŘ1873 byl za soukromého účastníka považován každý,

komu bylo ublíženo zločinem nebo přečinem veřejnožalobním, tedy takovým, jenž stíhá 

státní zástupce z úřední povinnosti.10 Aby se poškozený mohl stát soukromým 

účastníkem, musel se k trestnímu řízení připojit. Zákon speciální formu pro připojení k 

trestnímu řízení nestanovil, postačovalo ústní tvrzení poškozeného, že trestným činem 

utrpěl na svých soukromých právech a že mu tím vznikla škoda číselně vyjádřitelná. 

Podmínkou bylo, že se musel včas připojit k trestnímu řízení a to nejpozději do počátku 

                                                          
6 Cit. GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolinum, 2005, str. 19.
7 PRUŠÁK, J. Československé řízení trestní. Praha: Všehrd, 1921, str. 80.
8 Cit. GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky). Trestněprávní revue, 2005, č. 
12. str. 321.
9 Srov. GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolinum, 2005, str. 34.
10 BLAHA, J. a kol. Právnický vševěd. II. díl. Semily: Josef Glos, 1935, str. 1246.
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hlavního líčení. Teorie považovala soukromého účastníka za vedlejší orgán veřejné 

žaloby.11 Soukromému účastníku příslušela práva, která stanovil §47 TrŘ1873.12

V uplatňování opravných prostředků však byl soukromý účastník omezen a mohl je 

uplatňovat pouze v přestupkovém řízení, kde měl možnost se proti výroku o 

soukromoprávních nárocích odvolat, ale pouze byly-li mu tyto alespoň částečně přiznány. 

Soukromý účastník mohl trestní řízení zásadně ovlivňovat a to především díky 

právu „podpůrné obžaloby“.13 Tímto právem soukromý účastník nastupoval na místo 

veřejného žalobce, v případě, že tento odvrhl trestní oznámení, odmítl osobu trestně 

stíhat, upustil od podání obžaloby nebo vzal obžalobu zpět.14 Tím se stával soukromý 

účastník podpůrným (subsidiárním) žalobcem. Stát tak využíval osoby podpůrného 

žalobce ke splnění účelu trestního řízení (veřejnoprávního účelu), ikdyž hlavním cílem 

soukromého účastníka (adherenta) bylo uplatnění nároku soukromoprávního, zejména 

náhrady škody.15 Výkon tohoto práva se lišil dle toho, zda šlo o řízení ve věcech 

přestupků či v řízení pro zločiny a přečiny. V přestupkovém řízení postačovalo prohlášení 

soukromého účastníka, učiněné v kterémkoli procesním stádiu, že na trestním stíhání 

trvá, zatímco v řízení o zločinech a přečinech byl postup různý, dle toho v jakém 
                                                          
11 PRUŠÁK, J. Československé řízení trestní. Praha: Všehrd, 1921, str. 82.
12 Cit. § 47 TrŘ1873: „Účastník soukromý má tato práva: 
1. Může státnímu zástupci a vyšetřujícímu soudci vším býti na ruku, co jest příhodno k usvědčení obviněného aneb k odůvodnění
náhrady pohledávané. 2. Účastník soukromý může nahlédati ve spisy, a to již mezi přípravným řízením a vyšetřováním, nejsou-li tomu 
zvláštní důvody na odpor. 3. Účastník soukromý obešle se k hlavnímu přelíčení a připomene se mu, kdyby nepřišel, že přelíčení
nicméně půjde předse a že jeho návrhy budou ze spisů čteny. On může obžalovanému, svědkům a znalcům otázky dávati a chtěl-li by 
něco připomenouti, může se mu již mezi přelíčením dovoliti mluviti. Ku konci přelíčení má právo, hned když státní z zástupce návrh 
závěrečný učiní a odůvodní, mluviti k tomu konci, aby práva, jichž pohledává, provedl i odůvodnil a učinil návrhy, v příčině kterýchž 
žádá, aby o nich v hlavním nálezu bylo spolu rozsouzeno.“
13 GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolinum, 2005, str. 21.
14 Cit. § 48 TrŘ1873: „Mimo to má účastník soukromý právo, na místě státního zástupce veřejnou žalobu na soud vznésti a ji 

provésti dle toho, jak tuto se ustanovuje:

1. Odvrhne-li státní zástupce oznámení toho, komu bylo ublíženo, a odmítne-li od sebe soudní stíhání, buď hned nebo po přípravném 

vyhledávání (§ 90.), má tomu, komu bylo ublíženo, o tom dáti věděti.

V tomto případu má ten, komu bylo ublíženo, když se prohlásí, že se připojuje k řízení trestnímu, právo, podati komoře poradní návrh, 

aby se zavedlo přípravné vyšetřování, o němž má komora, vyhledavši, čeho potřebí, usnešení učiniti.

2. Upustí-li státní zástupce od stíhání nějakého činu trestuhodného, dříve než obviněný byl proň dle práva platně obžalován, budiž o 

tom účastníku soukromému vědomost dána, kterýž může ve třech dnech, když o tom byl vědomosti nabyl, u soudce vyšetřujícího 

ústně neb písemně se prohlásiti, že setrvává při dalším stíhání. Nebyl-li ten, jemuž bylo činem trestným uškozeno, o tom, že státní 

zástupce od stíhání upustil, úředně zpraven, může toto prohlášení učiniti ve třech měsících, když bylo vyšetřování zastaveno.

V obojí případnosti předloží se toto prohlášení, v němž má býti obviněný i čin jemu za vinu kladený zevrubně pojmenován, se všemi 

spisy sborovému soudu druhé instance, kterýž, nemá-li za to, že není příčiny k dalšímu stíhání obviněného, nařídí, aby vyšetřování 

přípravné se zavedlo nebo obnovilo. Byl-li obviněný v příčině skutku, jenž za vinu se mu klade, již vyslýchán, může sborový soud 

druhé instance vedlé prohlášení účastníka soukromého vyřknouti, že se obviněný dává v obžalobu.

3. Upustí-li státní zástupce od obžaloby, když žaloba nabyla již moci právní, budiž o tom účastníku soukromému věděti dáno a 

podotknuto, že může při obžalobě setrvati, že to má však ve třech dnech sborovému soudu první instance oznámiti. Na prohlášení 

později podané nemá se zřetele.“

15 Srov. GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. Praha: Karolinum, 2005, str. 34.
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procesním stádiu veřejný žalobce od stíhání upustil.16 O připuštění podpůrné obžaloby 

rozhodovala buď radní komora nebo zemský soud v závislosti na tom, v jaké fázi 

trestního řízení státní zástupce od stíhání upustil. Návrh bylo třeba podávat ve lhůtách, 

jejichž délka se lišila v závislosti na konkrétní fázi trestního řízení, jednalo se o lhůty

prekluzivní. Dle ustanovení § 49 TrŘ1873 veřejný žalobce, který od trestního stíhání 

upustil, mohl jej opět převzít a v případě, že znovu upustil od trestního stíhání, tak se 

soukromý účastník znovu mohl domáhat svých práv jako podpůrný žalobce. 

O soukromém účastníku (podpůrném žalobci), který převzal obžalobu místo 

státního zástupce, platilo totéž co o soukromém žalobci s těmi rozdíly, že soukromí 

účastník dle ustanovení § 49 TrŘ1873 nemohl podávat podpůrnou žalobu bez 

přípravného vyšetřování, proti usnesení radní komory nemohl podávat opravné 

prostředky (s výjimkou stížnosti proti zastavení vyšetřování), neměl právo podávat 

zmateční stížnost proti rozsudku v hlavním líčení a nemohl navrhnout obnovu trestního 

řízení.17

Dalšími právními předpisy upravujícími procesní postavení poškozeného byly 

vojenské trestní řády č. 130/1912 ř. z. a 131/1912 ř. z.

Zákon č. 131/1912 ř. z., vojenský trestní řád upravoval postavení poškozeného 

v ustanovení §§ 104 až 108, kdy za poškozeného byl označen ten, jehož právo bylo přímo 

poškozeno nebo ohroženo trestným činem jiné osoby. 

Soukromým žalobcem byl ten, kdo o trestných činech, které podle trestního práva 

směly být stíhány jen na žádost účastníka, byl oprávněn k této žádosti a podal takovou 

žádost.18

Poškozený i soukromý žalobce měli dle tohoto zákona oprávnění podat opravný 

prostředek (stížnost) proti odepření trestního stíhání, zastavení vyhledávacího řízení 

soudem a soukromý žalobce měl dle ustanovení § 105 právo na odstoupení od trestního 

stíhání. Soukromá žaloba byla touto právní normou upravena odlišně, než tomu bylo dle 

TrŘ1873. Odlišná úprava v institutu soukromé žaloby byla uvedena v ustanovení 

§ 129 VojTrŘ, kde byla upravena žádost o soukromoprávní žalobu a povinnost takového 

soukromého žalobce, byl-li v činné vojenské službě, podat takovou žádost služebním 

postupem, jinak písemně nebo ústně u některého z vojenských úřadů uvedených v 

§ 128 odst. 4. Podle ustanovení § 12 VojTrŘ se vojenská trestní pravomoc vztahovala na 

                                                          
16 Srov. JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 14.
17 Cit. BLAHA, J. a kol. Právnický vševěd. II. díl. Semily: Josef Glos, 1935, str. 1247.
18 Viz. § 104 zákona č. 131/1912 ř. z., o vojenském trestním řádu.
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osoby uvedené v § 11 uvedeného zákona a na trestné činy spáchané po čas poměru, který 

tuto trestní soudní pravomoc zakládal. Dle úpravy vojenského trestního řízení se veřejnou 

žalobou stíhaly všechny trestné činy i soukromožalobní. Podle ustanovení § 3 VojTrŘ

zastupoval veřejnou žalobu vojenský prokurátor, avšak u soukromožalobních trestných 

činů potřeboval k zahájení trestního stíhání souhlasu osoby oprávněné ze 

soukromožalobního trestného činu.

S přijetím zákona č. 87/1950 Sb. o trestním řízení procesním (trestní řád) bylo jak 

od institutu soukromého žalobce, tak soukromého účastníka upuštěno.

1.2. POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO PODLE ZÁKONA Č. 87/1950 SB.

Zákon č. 87/1950 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), který nabyl 

účinnosti dne 1. srpna. 1950 a byl účinný do 31. 12. 1956, upravoval postavení 

poškozeného v Hlavě první oddílu osmém a byly mu věnovány §§ 48 až 50 TrŘ1950. Dle 

ustanovení § 48 TrŘ1950 byl poškozeným ten, kdo utrpěl škodu trestným činem, jenž byl 

předmětem trestného řízení. Zákon stanovil, že osobě poškozené trestným činem, tedy 

poškozenému, musela být poskytnuta možnost, aby v trestním řízení uplatnil své nároky 

vzešlé z trestného činu a podle § 48 odst. 1 mohl k tomuto činit návrhy jak v hlavním, tak 

v odvolacím řízení. 

Těchto oprávnění nemohl poškozený vykonávat v řízení o trestných činech, které 

náležely do pravomoci státního a vojenského prokurátora a státního a vojenského soudu,

a v řízení stanném. Podle ustanovení § 13 odst. 1 TrŘ1950 státní prokurátor konal 

přípravné řízení o trestných činech podle Hlavy prvé zvláštní části trestního zákona, na 

které zákon stanovil trest smrti, trest odnětí svobody na doživotí nebo trest dočasného 

odnětí svobody, jehož dolní hranice činila nejméně deset let. Ustanovení § 249 a násl.

TrŘ1950 upravovalo stanné řízení, kdy v takovém řízení se projednávaly jen ty trestné 

činy, pro které bylo stanné právo vyhlášeno a to jen pokud byly spáchány po vyhlášení

stanného práva a na území nebo příslušníkem útvarů, pro které bylo vyhlášeno. Polního 

řízení dle § 254 a násl. TrŘ1950 šlo užít jen v oboru vojenského soudnictví.

Škoda, která poškozenému vznikla, musela být způsobena zažalovaným trestným 

činem, tedy takovým který byl předmětem žaloby. Poškozeným byl dle dikce zákona jen 

ten, komu zákon přiznával možnost uplatnit svůj nárok na náhradu škody v trestním 

řízení. Nebylo tedy možné rozhodovat v trestním řízení o nárocích toho, kdo poškozen 

trestným činem nebyl. Z výše uvedeného je patrné, že TrŘ1950 neznal poškozeného, 
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kterému byla způsobena újma na zdraví, morální nebo jiná škoda.19 Ustanovení 

§ 164 odst. 1 stanovilo, že soud nerozhodoval o náhradě škody z moci úřední, ale jen 

v případě, že o to požádal poškozený. Pro samotný návrh nebyly stanoveny žádné 

speciální náležitosti.20 Jednotlivá procesní oprávnění poškozeného spočívala v právu být 

vyrozuměn o hlavním či odvolacím řízení, pokud šlo o řízení, ve kterém mohl uplatnit 

náhradu škody, právu nahlížet do spisů (toto právo mohlo být omezeno prokurátorem 

v případě, že by mohlo tímto dojít ke zmaření účelu trestního řízení), právu učinit 

v hlavním líčení návrh k uplatnění svého nároku, právo podat odvolání proti 

odsuzujícímu rozsudku pro jeho nesprávnost ve výroku o nárocích poškozeného, 

případně proto, že soud o jeho včas uplatněném nároku nerozhodl. 

Byla stanovena povinnost o všech právech poškozeného řádně poučit a tuto 

povinnost měl dle § 48 odst. 2 TrŘ1950 v přípravném řízení prokurátor a v řízení před 

soudem předseda senátu. Přechod práv poškozeného byl upraven shodně jako v TrŘ1873, 

tedy že v případě smrti poškozeného jeho práva, která měl v trestním řízení, přecházela 

na jeho právního nástupce.

Pokud hrozila obava zmaření v uspokojení nároků poškozeného vzešlých 

z trestného činu, byl v přípravném řízení prokurátor oprávněn zajistit movité věci 

obviněného a to až do pravděpodobné výše škody. V řízení před soudem měl toto právo 

soud.21 Je třeba zmínit, že uplatňování soukromoprávních institutů, které znala 

přecházející rakouská úprava trestního procesu, neměla v „novém“ trestním řízení místo. 

Soukromoprávní prvky byly plně nahrazeny veřejnoprávním elementem a to bez ohledu 

na individuální zájmy jednotlivých poškozených.

                                                          
19 Cit. JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 16.
20 Cit. § 164 odst. 1 TrŘ1950: „Jestliže soud uzná obviněného vinným, rozhodne o nárocích poškozeného 
vzešlých z trestného činu, a to jen tehdy, jestliže o to poškozený žádal, dříve než se soud odebral k 
závěrečné poradě, a o nároku nebylo již rozhodnuto v řízení ve věcech občanskoprávních.“
21 Cit. § 49 TrŘ1950: „(1) Je-li důvodná obava, že uspokojení nároků poškozeného vzešlých z trestného 
činu bude mařeno, může prokurátor a v řízení před soudem soud zajistit movité věci obviněného, a to až do 
pravděpodobné výše škody; zajištěné věci nutno sepsat a zpravidla uschovat u prokurátora nebo u soudu. 
Na návrh poškozeného může prokurátor a v řízení před soudem soud zajistit též pohledávky obviněného, 
pokud nejde o odměnu za práci nebo o pohledávky plynoucí z národního pojištění, a přikázat dlužníku 
obviněného, aby místo plnění obviněnému složil předmět plnění do úschovy prokurátora nebo soudu, (2) O 
tom, že zajištění bylo nařízeno, se poškozený vyrozumí s poučením o ustanovení § 50 odst. 1. (3) Proti 
rozhodnutí, jímž bylo zajištění nařízeno, je přípustná stížnost, která nemá odkladný účinek.(4) Ustanovení 
odstavců 1 až 3 se neužije v řízení před státním a vojenským prokurátorem a státním a vojenským soudem a 
v řízení stanném.“



18

1.3. POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO PODLE ZÁKONA Č. 64/1956 SB.

Zákon č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), který nabyl 

účinnosti dne 1. ledna. 1957 a byl účinný do 31. 12. 1962, upravoval postavení 

poškozeného v ustanovení § 7 odst. 10 TrŘ1956 a to tak, že za poškozeného byl 

považován ten, komu byla trestným činem způsobena škoda, bylo-li možné její náhradu 

uplatňovat před soudem v řízení občanskoprávním a dále za předpokladu, že taková 

osoba nebyla stíhána jako spoluobviněný. Nově byl poškozený v trestním řádu § 7 odst. 5 

výslovně uváděn mezi stranami trestního řízení.

Poškozeným nemohl být dle trestního řádu ten, kdo měl sice nárok na náhradu 

škody vzešlé z trestného činu, ale který bylo možné uplatnit v jiném řízení (daňovém či 

správním). Poškozený měl dle ustanovení § 41 odst. 1 TrŘ1956 právo žádat, aby 

v trestním řízení bylo rozhodnuto o jeho nároku na náhradu škody způsobené trestným 

činem a činit k tomu návrhy. Takový návrh musel poškozený podat nejpozději do 

zahájení hlavního líčení, k čemuž ho ještě před zahájením hlavního líčení měl povinnost 

vyzvat předseda senátu. Stejně jako podle předchozí právní úpravy nemohlo nikdy dojít 

k rozhodnutí o náhradě škody poškozenému z úřední povinnosti a poškozený musel 

takový návrh podat, jak bylo výše uvedeno nejpozději do zahájení hlavního líčení. Návrh 

na přiznání nároku poškozenému neměl dle zákona žádné speciální náležitosti.22 Zákon 

k tomu pouze v ustanovení § 219 odst. 2 TrŘ1956 vyžadoval, aby poškozený učinil návrh 

stran svého nároku na náhradu škody. Až následná judikatura vyložila tuto otázku tak, že 

poškozený musí požádat o přiznání nároku takovým způsobem, aby bylo patrno, z jakých 

důvodů a v jaké výši nárok uplatňuje. Oprávnění učinit návrh, aby soudu uložil 

obviněnému povinnost nahradit poškozenému škodu způsobenou trestným činem 

TrŘ1956 nepřiznával prokurátorovi.23

Poškozený měl kromě práva, aby bylo v trestním řízení rozhodnuto o jeho nároku 

k náhradě škody způsobené trestným činem dále právo nahlížet do spisů, být vyrozuměn 

o hlavním líčení, právo pokládat vyslýchaným osobám otázky či právo zdůvodnit své 

návrhy při hlavním líčení po řeči prokurátora.

                                                          
22 Srov. LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti, 1994, str. 9.
23 Srov. LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti, 1994, str. 9-10.
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Poškozený neměl právo žádat, aby bylo v trestním řízení rozhodnuto o jeho 

nároku na náhradu škody způsobené trestným činem a činit návrhy pokud šlo o řízení o 

trestných činech náležících do příslušnosti krajského soudu a dále v případě, že nárok na 

náhradu škody již uplatnil v řízení ve věcech občanskoprávních. Poškozený měl právo na 

doručení opisu rozsudku, neměl však právo na doručení obžaloby.  

Oproti předcházející právní úpravě došlo k zásadní změně v právu poškozeného 

podávat opravné prostředky, kdy mu toto právo dle ustanovení TrŘ1956 na rozdíl od 

předchozí právní úpravy nepříslušelo.24

1.4. ZÁSADNÍ ZMĚNY ZÁKONA Č. 141/1961 SB. VE VZTAHU K

POŠKOZENÉMU

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) nabyl účinnosti dne 

1. ledna 1962 a stanovil dle § 43 odst. 1 TrŘ pojem poškozeného jako toho, komu bylo 

trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. 

Ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ nedoznalo ani během četných novelizací trestního řádu 

žádné změny. Dřívější ustanovení § 43 odst. 2 TrŘ, které vymezovalo skupinu 

poškozených, kteří měli právo uplatnit nárok na náhradu škody, dnes nalezneme 

v ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ.25

Stejně jako dle současné právní úpravy, tak i v původním znění trestního řádu 

nebyla práva poškozeného přiznána tomu, kdo byl v dané věci stíhán jako 

spoluobviněný.26 V řízeních o trestných činech náležících do příslušnosti krajského soudu 

rozhodoval o účasti poškozeného soud a to dle povahy projednávané věci. Krajský soud 

v prvním stupni konal řízení o trestných činech dle Hlavy první zvláštní části trestního 

zákona a dle zákona na ochranu míru, pokud na tyto trestné činy zákon stanovil trest 

odnětí svobody, jehož dolní hranice činila nejméně pět let. O trestných činech teroru, 

záškodnictví, sabotáže, podvracení republiky a poškozování státu světové socialistické 

soustavy konal řízení v prvním stupni krajský soud i tehdy, byla-li dolní hranice trestu 

                                                          
24 Srov. LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti, 1994, str. 10.
25 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 198.
26 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 195.
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odnětí svobody nižší.27 Výše uvedené ustanovení trestního řádu bylo nálezem Ústavního 

soudu č. 77/2001 Sb. s účinností od 23. 2. 2001 zrušeno.28

Obě skupiny poškozených měly právo činit návrhy na doplňování důkazů, 

nahlížet do spisů a činit si z něj opisy a výpisy. Po souhlasu předsedy senátu směly klást 

vyslýchaným osobám otázky, účastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání, 

o jejichž konání musely být předem vyrozuměny. Měly právo závěrečné řeči a měly 

právo se dát zastupovat zmocněncem. Poškození, kteří měli právo na náhradu škody, měli 

navíc právo být vyrozuměni o hlavním líčení s tím upozorněním, že pokud by se 

k hlavnímu líčení nedostavili, bylo by o jejich nároku na náhradu škody rozhodnuto na 

podkladě návrhu prokurátora nebo na základě podkladů vlastních návrhů již uvedených 

ve spise. Zvláštní oprávnění bylo přisuzováno prokurátorovi, který dle ustanovení 

§ 43 odst. 3. TrŘ mohl, pokud to vyžadovala ochrana zájmů společnosti, socialistických 

organizací nebo pracujících, uplatnit nárok na náhradu škody a to i proti vůli 

poškozeného. 29

K vybraným novelám trestního řádu je třeba uvést ty, které se nejvýrazněji dotkly 

úpravy postavení poškozeného, a to především novela TrŘ provedená zákonem 

č.57/1965 Sb., která zakotvila povinnost doručovat usnesení o odložení věci 

oznamovateli, který mohl proti odložení věci podat stížnost. Oznamovatelem měl být 

zpravidla ten (ikdyž to tak nebylo vždy), kdo byl trestným činem poškozen. Přínosem této 

novely, mělo být mimo jiné zvýšení účinnosti boje proti trestné činnosti a větší začlenění 

veřejnosti do postihu zločinnosti. 

Novela provedená zákonem č. 149/1969 Sb. zavedla do trestního řádu novou 

úpravu přečinů, což byly dle zákona č. 150/1969 Sb., o přečinech, takové pro společnost 

nebezpečné činy, jejichž znaky byly uvedeny v tomto zákoně, které však nedosahovaly 

takového stupně společenské nebezpečnosti jako trestné činy. Poškozený zde byl procesní 

stranou, ale nedisponoval oprávněním být vyrozuměn o podání návrhu na potrestání nebo 

odložení či odevzdání věci prokurátorem.

Novela trestního řádu provedená zákonem č. 48/1973 Sb. zavedla do trestního 

řízení pojem trestního příkazu. Vydání trestního příkazu bylo možné pouze v řízení o 

                                                          
27 Viz. TrŘ v původním znění.; RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení 
v České republice. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 196.
28 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 227.
29 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 186.
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přečinech a konalo se před samosoudcem, který mohl v takovém řízení věc rozhodnout 

bez projednání věci v hlavním líčení a vydat trestní příkaz, pokud se obviněný v průběhu 

objasňování doznal a samosoudce neměl důvodné pochybnosti o pravdivosti doznání.

Trestní příkaz měl povahu odsuzujícího rozsudku. V případě, že byl uplatněn 

nárok na náhradu škody, musel trestní příkaz obsahovat výrok o odkázání poškozeného 

na řízení ve věcech občanskoprávních nebo na řízení před jiným příslušným orgánem. 

Pokud obviněný podal proti trestnímu příkazu odpor, trestní příkaz se ze zákona zrušil a 

samosoudce musel nařídit ve věci hlavní líčení a v tom pak byl poškozený oprávněn 

uplatnit nárok na náhradu škody. Sám poškozený právo podat odpor neměl.

Zákonem č. 178/1990 Sb. byla provedena rozsáhlá novela trestního řádu. Do 

trestního řádu byl zakotven institut trestního stíhání se souhlasem poškozeného, dále bylo 

zrušeno oprávnění prokurátora podávat návrh na náhradu škody v adhezním řízení. Došlo 

také ke zrušení ustanovení o trestním příkazu. Nově získal oprávnění podat stížnost proti 

usnesení o odložení věci kromě oznamovatele i poškozený.

Zákon č. 558/1991 Sb. přinesl do ustanovení § 159 odst. 4 TrŘ změnu, s tím že 

výše přiznané právo podávat stížnost proti usnesení o odložení věci napříště náleží pouze 

oznamovateli nikoli poškozenému, jak to zavedla předcházející novela TrŘ.

Novelou provedenou zákonem č. 292/1993 Sb. byl opětovně vnesen do trestního 

řádu trestní příkaz. Tato novela dále zavedla novou formu odklonu od trestního řízení a to 

institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Další institut odklonu byl zaveden 

novelou č. 152/1995 Sb., která přináší do trestního řádu formu tzv. narovnání.

Za nejrozsáhlejší změnu trestněprocesní úpravy trestního řádu je označována 

novela provedená zákonem č. 265/2001 Sb. Touto novelou bylo do trestního řádu 

zavedeno negativní vymezení pojmu poškozeného a to v § 43 odst. 2 TrŘ, kdy se za 

poškozeného nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak 

poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není 

v příčinné souvislosti s trestným činem. Tímto vymezením došlo ke zpřesnění pojmu 

poškozeného v trestním řízení. K výše uvedenému ustanovení vyjadřovali svá stanoviska 

mnozí autoři, kdy na straně jedné autor Jelínek30 uváděl, že vloženým ustanovením došlo 

de facto k zúžení pojmu poškozeného a současně odkazoval na důvodovou zprávu 

k uvedené novele s tím, že tímto vymezením došlo k zpřesnění v tom směru, že nadále 

                                                          
30 JELÍNEK, J. Poškozený a náhrada škody po novele trestního řádu. Kriminalistika, 2002, č. 1.
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nebude za poškozeného považován ten, kdo byl jednáním pachatele postižen až 

zprostředkovaně nebo se za poškozeného jen označoval. Jiní autoři např. Kuchta 

zmiňují, že negativní vymezení poškozeného do trestního řádu nepřineslo nic nového.31

Novela dále zakotvila právo podávat stížnost proti usnesení o postoupení věci, 

usnesení o zastavení trestního stíhání a usnesení o narovnání čím došlo k rozšíření práv 

poškozeného napadat konečná rozhodnutí ve věci. Dalším oprávněním poškozeného bylo 

do výše uvedené novely právo poškozeného na bezplatné zastoupení případně zastoupení 

za sníženou odměnu a to v § 51a TrŘ. Toto oprávnění někteří autoři např. Kuchta 

považovali za nejvýznamnější nové ustanovení v trestním řádu. Tímto došlo 

k zrovnoprávnění postavení poškozeného a obviněného, kterému toto právo bylo 

přiznáno již před výše uvedenou novelou a vedlo k nepoměru procesních práv mezi výše 

uvedenými subjekty trestního řízení. Součástí nové úpravy v trestním řadu bylo zavedení 

institutu společného zmocněnce poškozeného, které paragrafem 44 odst. 2 TrŘ nahradilo 

předcházející ustanovení podmiňující účast poškozeného v trestním řízení rozhodnutím 

krajského soudu v řízeních o trestných činech náležících právě do příslušnosti tohoto 

soudu. Nahrazené ustanovení o podmínění souhlasu soudu bylo zrušeno nálezem 

Ústavního soudu č. 77/2001 Sb. s účinností od 23. 2. 2001. Zavedením § 45a pak bylo 

upraveno doručování písemností poškozenému, kterému se napříště doručuje na adresu, 

kterou uvedl.

Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (dále ZSVM) vymezil v 

§ 3 odst. 7 jako jednu ze základních zásad uspokojení zájmů poškozeného. V ustanovení

§ 45 a násl. ZSVM vymezil podrobněji postavené a práva poškozeného v řízení ve věcech 

mladistvých. Dalšími významnými novelami byly např. zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu 

zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů či zákon 

č. 283/2004 Sb., o poskytování informací poškozenému a z poslední doby zákon č. 

52/2009 Sb. jehož novelizaci v současné době připravuje ministerstvo spravedlnosti. 32

                                                          
31 KUCHTA, J. Nové pohledy na postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. Brno: Nakladatelství 
Linie, 2002, str. 60.
32 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 230.
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2. POJEM POŠKOZENÉHO DE LEGE LATA

V přecházející kapitole jsem se věnoval pojmu poškozeného, jak jej vymezovaly 

právní předpisy před účinností zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní 

řád) a stejně tak jeho jednotlivým procesním právům. Kapitola 2. je věnována pojmu 

poškozeného v platné právní úpravě. Současně bych chtěl poukázat na rozdíl legálního 

vymezení pojmu poškozeného od často zaměňovaného pojmu oběti, jíž se věnuji 

v Kapitole 3.

Samotná definice pojmu poškozeného, jak jej stanoví trestní řád, se za posledních 

50 let nikterak nezměnila a tak i přes četné novelizace zůstává stejná od roku 1961 do 

současné doby. Pojmu poškozeného se však dotknula novela trestního řádu provedená 

zákonem č. 265/201 Sb., jejímž účelem bylo mimo jiné zpřesnění pojmu poškozeného 

vložením do trestního řádu ustanovení § 43 odst. 2.33

Pojem poškozeného je vymezen v různých stádiích trestního řízení shodně tzn., 

že legální definice poškozeného uvedená v ustanovení § 43 odst. 1. TrŘ platí pro všechna 

stádia trestního řízení a vztahuje se i na postup před zahájením trestního stíhání.34

2.1. ZÁKONNÁ DEFINICE POŠKOZENÉHO

Definice poškozeného stanovená zákonodárcem je uvedena v sedmém oddílu 

Hlavy druhé trestního řádu v ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ s tím, že za poškozeného se 

považuje ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, 

morální nebo jiná škoda. Z výše uvedeného vychází, že poškozeným není pouze 

ten, komu pachatel trestného činu způsobil majetkovou škodu, ale i ten komu bylo 

ublíženo na zdraví, ať už mu tímto ublížením vznikla majetková škoda či nikoli a také 

ten, komu byla trestným činem způsobena škoda morální nebo jiná. Poškozený má právo 

vystupovat v trestním řízení bez ohledu na tom, zda mu pachatel v mezidobí způsobenou 

škodu nahradil. 

Ke „zpřesnění“ pojmu poškozeného, který vyplývá z ustanovení § 43 odst. 2 TrŘ, 

došlo na základě novely trestního řádu provedené zákonem č. 265/2001 Sb., který nabyl 

účinnosti 1. 1. 2002. Z ustanovení § 43 odst. 2 TrŘ vyplývá, že za poškozeného nelze 

                                                          
33Srov. RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. 
H. Beck, 2007, str. 189.
34 Cit. JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 21.
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považovat toho, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak 

vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné 

souvislosti s trestným činem. Vznik takové škody není v příčinné souvislosti s trestným 

činem, jestliže škoda nevznikla jako následek projednávaného trestného činu.

Dokazováním musí být bezpečně prokázáno, že mezi trestným činem pachatele 

(obviněného) a škodou jakožto následkem existuje objektivní příčinná souvislost. Pokud 

taková příčinná souvislost neexistuje a osoba, která se domnívá, že je poškozenou i tak 

uplatní v trestním řízení nárok na náhradu škody a to i přesto, že byla orgány činnými 

v trestním řízení o všem řádně poučena dle ustanovení § 46 TrŘ, je soudem na základě 

ustanovení § 206 odst. 3 TrŘ nepřipuštěna k hlavnímu líčení z důvodu, že právo

vystupovat v hlavním líčení jako poškozený takové osobě nepřísluší.

Podle důvodové zprávy k této novele trestního řádu bylo jejím smyslem upřesnit 

vymezení pojmu poškozeného, které se v některých případech ukázalo jako příliš široké 

(zejména tam, kde trestný čin byl spáchán ke škodě státu nebo blíže neurčeného počtu 

osob). Snahou zákonodárce bylo, aby vymezený pojem poškozeného nezahrnoval osoby, 

které jsou jednáním pachatele postiženy až zprostředkovaně nebo se za poškozené jen 

označují.35 K začlenění odstavce 2 do ustanovení § 43 TrŘ vedlo mezi odborníky ke 

vzniku několika názorů na tuto právní úpravu. Někteří odborníci zastávají názor, že 

včlenění odstavce 2 mělo za následek zpřesnění pojmu poškozeného nikoli jeho zúžení

(jak namítá Jelínek), který zastává názor, že výše uvedená novela zúžila pojem 

poškozeného v tom, že právní úprava dle § 43 odst. 2 TrŘ umožňuje vyloučení určité 

osoby jakožto poškozeného v trestním řízení na základě účelových, subjektivních kriterií 

bez možnosti věcného přezkoumání takového postupu. Současně se tímto řeší zásadní 

otázky, (které mohou vyplývat až z dokazování) a řeší se zde předčasně a značně 

neformálním způsobem. Zmíněna byla i skutečnost, že trestní řád již zná prostředky, 

kterými lze znemožnit vystupovat v řízení před soudem osobě, které práva poškozeného 

nepřísluší. Další zúžení poškozeného se dotýká institutu narovnání, kdy dle novelou 

zavedeného ustanovení § 310a TrŘ nepřísluší narovnání tomu, na koho pouze přešel 

nárok na náhradu škody. Došlo tak k vyloučení právního zástupce např. dědice 

z možnosti vykonávat práva poškozeného v řízení o narovnání.36

                                                          
35 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 314.
36 JELÍNEK, J. Postavení poškozeného v trestním řízení – možnosti zdokonalení právní úpravy nejsou 
vyčerpány. Kriminalistika, 2003, č. 2.
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Poškozeného lze rozdělit do dvou základních skupin. Je jím ten, kterému zákon 

přiznává kromě základních práv dle ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ navíc právo žádat proti 

obviněnému nárok na náhradu škody, jež mu byla způsobena trestným činem a tím žádat 

náhradu majetkové újmy a současně být subjektem adhezního řízení dle ustanovení 

§ 43 odst. 3 TrŘ. Do druhé skupiny patří ten poškozený, kterému zákon nepřiznává nárok 

na náhradu škody a tento poškozený pak disponuje pouze právy dle ustanovení § 43 odst. 

1 TrŘ. Každý poškozený, kterému zákon přiznává právo na náhradu škody má zároveň 

práva dle § 43 odst. 1 TrŘ, obráceně to však neplatí. Zákon stanoví, že pouze poškozený 

dle § 43 odst. 3 TrŘ může být subjektem adhezního řízení.

Za poškozeného se v prvé řadě považuje ten, komu bylo trestným činem ublíženo 

na zdraví. Ublížením na zdraví je takový stav (onemocnění, poranění), který porušením 

normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje výkon obvyklé činnosti nebo 

má jiný vliv na obvyklý způsob života poškozeného a který zpravidla vyžaduje lékařské 

ošetření, i když nezanechává trvalé následky.37

Trestní řád dále definuje poškozeného jako každou takovou osobu, jíž byla 

trestným činem způsobena majetková škoda. Majetkovou škodou se rozumí jen skutečně 

vzniklá škoda, kterou lze vyjádřit v penězích. Není to však pouze škoda vzniklá tím, že 

byl trestným činem ztenčen majetek poškozeného, ale i jiná majetková škoda, pokud její 

náhradu příslušné předpisy o odškodňování přiznávají (náklady léčení, dávky 

nemocenského pojištění), kterou lze odčinit nebo zmírnit buď uvedením v původní stav, 

nebo peněžitou náhradou. Kategorie majetkové škody podle ustanovení § 43 TrŘ je širší. 

Za majetkovou újmu se považují i takové újmy, u kterých se připouští jejich zmírnění, 

respektive vyvážení peněžitou cestou (bolestné či ztížení společenského uplatnění).38

Za poškozeného ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ považuje trestní řád také 

toho, komu byla způsobena morální škoda. Morální škoda je způsobena např. některými 

trestnými činy proti lidské důstojnosti, trestnými činy hrubě narušujícími občanské 

soužití či trestnými činy proti pořádku ve věcech veřejných. Za morálně poškozeného se 

tedy může považovat osoba pohlavně zneužitá, znásilněná či křivě obviněná. 39

Poškozeným, kterému byla způsobena „jiná škoda“ ve smyslu ustanovení 

§ 43 odst. 1 TrŘ se označuje ten, kterému byla způsobena škoda zejména na právech, 

                                                          
37 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 310.
38 Srov. JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 23.
39 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 267.
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např. trestným činem pomluvy dle ustanovení § 184 TrZ, zbavením osobní svobody dle 

§ 170 TrZ, poškozením cizích práv dle § 181 TrZ či např. trestným činem loupeže podle 

§ 173 TrZ.40 Jiná škoda vzniká také např. jednáním pachatele proti životu nebo zdraví, 

případně proti majetku, které je z hlediska stadií vývoje trestného činu toliko přípravou

§ 20 TrZ nebo pokusem § 21 TrZ. Takovým jednáním jsou ohroženy společenské vztahy 

týkající se života, popř. zdraví občana, proti němuž útok směřoval, nebo společenské 

vztahy týkající se majetku. V tomto případě škoda způsobená na bezpečnosti života 

občana, zdraví a majetku je jinou škodou (§43 odst. 1), jejíž způsobení opravňuje toho, 

komu byla způsobena, aby vystupoval v trestním řízení jako poškozený.41

2.2. PRÁVNÍ SUBJEKTIVITA POŠKOZENÉHO A JEHO

ZASTUPOVÁNÍ

Postavení poškozeného je zachováno fyzické i právnické osobě, případně i státu. 

Fyzická osoba oprávněná k uplatnění nároku na náhradu škody je jen taková osoba, která 

má způsobilost k právním úkonům. Způsobilost mít práva a povinnosti vzniká narozením. 

Takovou způsobilost má i počaté dítě, pokud se narodí živé (viz. ustanovení 

§ 7 odst. 1 OZ). Naproti tomu způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a 

povinností, tzv. způsobilost k právním úkonům, vzniká v plném rozsahu zletilostí. 

Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dovršením tohoto věku je možné 

zletilosti nabýt pouze uzavřením manželství (viz. ustanovení § 8 odst. 1, 2 OZ a 

ustanovení § 13 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině), kdy může soud z důležitých 

důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu šestnáct let. Omezení a zbavení 

způsobilosti k právním úkonům upravují ustanovení § 9 OZ a to z důvodu nezletilosti a 

ustanovení § 10 OZ z důvodu duševní choroby.

Právnické osoby jsou sdružení fyzických nebo právnických osob, účelová sdružení 

majetku, jednotky územní samosprávy a jiné subjekty, o kterých to stanoví zákon.42

Právnické osoby vznikají dnem zápisu do obchodního nebo obdobného zákonem 

stanoveného rejstříku.43

                                                          
40 Srov. JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 24.
41 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 311.
42 Viz. § 18 odst. 2 OZ.
43 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 270.
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Poškozeným podle ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ může být i Česká republika (stát) 

v případě spáchání trestných činů zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby 

podle § 240 TrZ (byť dlužnou daň nebo clo není možno uplatňovat jako majetkovou 

škodu ve smyslu trestního řádu, o níž by bylo možno rozhodovat podle § 43 odst. 3 TrŘ);

dále v případě spáchání trestných činů porušení zákazu v době nouzového stavu 

v devizovém hospodářství dle § 247 TrZ, porušení předpisů o oběhu zboží s cizinou del 

§ 261 TrZ.44

Pouze ty fyzické a právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům, 

jsou oprávněny uplatňovat nárok na náhradu škody dle §ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ.

Poškozený může v trestním řízení vykonávat svá práva osobně nebo 

prostřednictvím jiné osoby. K zastoupení poškozeného se přistupuje z několika důvodů. 

Jedná se buď o zákonného zástupce poškozeného a to v případech, je-li poškozený 

zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je jeho způsobilost k právním úkonům 

z nějakého důvodu omezena (např. z důvodu, že poškozený je nezletilou osobou).

Nezletilí nemají ve smyslu ustanovení §§ 8 a 9 OZ způsobilost k právním úkonům 

v plném rozsahu a proto je dle § 45 TrŘ musí vykonávat jejich zákonný zástupce. Zákon 

nedává nezletilým možnost vykonávat práva poškozených osobně a to ani vedle 

zákonného zástupce.45 Jakmile v průběhu trestního řízení poškozený nabude plnou 

způsobilost k právním úkonům a to buď dovršením osmnácti let nebo uzavřením sňatku,

(je-li starší šestnácti let), pak oprávnění zákonného zástupce zanikají.46 Ustanovení 

§ 45 TrŘ stanoví, že je-li poškozená osoba zbavena způsobilosti k právním úkonům nebo 

je-li její způsobilost k právním úkonům omezena, vykonává její práva její zákonný 

zástupce. Trestní řád nestanoví, kdy a v jakých případech se jedná o osobu zbavenou či 

omezenou ve způsobilosti k právním úkonům a ani nestanoví, kdo je zákonným 

zástupcem nezletilého. V těchto případech se užívá předpisů občanského a rodinného 

práva, tedy především zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákona č. 94/1963 Sb., o 

rodině. Zákonným zástupcem osoby, jejíž způsobilost k právním úkonům je omezena je 

kterýkoli rodič. V případě, že se rodiče neshodnou, kdo z nich má nezletilce 

zastupovat, rozhodne o tom soud.47 Pokud jeden z rodičů zemře, jeho pobyt není znám

                                                          
44 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 312.
45 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti, 1994, str. 13.
46 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 278.
47 Viz. § 36 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině.
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nebo je takový rodič sám zbaven způsobilosti k právním úkonům, je zákonným zástupce 

nezletilého druhý z rodičů. Ustanovení § 37 zákona o rodině pamatuje i na situaci, kdy 

v případě, že žádný z rodičů nemůže zastoupit své dítě, jde-li o právní úkony ve věcech, 

při nichž by mohlo dojít ke střetu zájmů mezi rodiči a dítětem nebo ke střetu zájmů dětí 

týchž rodičů, ustanoví soud dítěti opatrovníka, který bude dítě v řízení nebo při určitém 

právním úkonu zastupovat. Tímto opatrovníkem zpravidla ustanoví orgán vykonávající 

sociálně-právní ochranu dětí. 

Ustanovení trestního řádu stanoví v § 45 odst. 2 pojistku pro případy, kdy 

poškozený, který z důvodů § 45 odst. 1 nemůže vykonávat svá práva a stejně tak jeho 

práva nemůže z nějakých dalších závažných důvodů vykonávat ani zákonný zástupce a 

hrozí-li nebezpeční z prodlení, pak předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce 

ustanoví k výkonu práv poškozeného opatrovníka. Ustanovení se děje formou usnesení, 

proti kterému zákon přiznává právo stížnosti, avšak bez odkladného účinku. Důvodem 

pro ustanovení opatrovníka může být okolnost, že zákonný zástupce je dlouhodobě 

v cizině, případně je dlouhodobě hospitalizován. Dalším důvodem může být situace, kdy 

jeden ze zákonných zástupců (rodičů) spáchá trestný čin ke škodě vlastního dítěte, pak 

nemůže práva poškozeného dítěte vykonávat druhý rodič vzhledem k možnému střetu 

zájmů mezi rodiči a dítětem.48 Zdůvodnění této právní úpravy je logické, nicméně 

neaplikuje se na všechny trestné činy, nýbrž především na trestné činy proti životu a 

zdraví. Například u trestného činu zanedbání povinné výživy dle ustanovení § 196 TrZ 

vykonává práva poškozeného dítěte běžně druhý rodič.

Existují situace, kdy před zahájením nebo i v průběhu trestního řízení dochází 

k přechodu práv poškozeného, který má dle § 43 odst. 3 TrŘ právo uplatnit nárok na 

náhradu škody na jeho právního zástupce. S touto variantou počítá ustanovení 

§ 45 odst. 3 TrŘ, které upravuje situaci, ke které nejčastěji dochází v souvislosti s úmrtím 

fyzické osoby (poškozeného). Uplatňuje se však i v jiných případech např. při zániku 

právnické osoby (poškozené) a přechodu jejích práv na jinou právnickou osobu. Právní 

nástupce v obou případech vstupuje přímo do práv poškozeného a pokračuje v jejich 

vykonávání. Zákon mu tedy přiznává všechna práva, která měl poškozený včetně práva 

vzdát se výslovným prohlášením těchto procesních práv. V případě, že by existovalo více 

právních nástupců poškozeného a bylo třeba provádět složité dokazování (kdo všechno je 

dědicem, právním nástupcem) přesahující však potřeby trestního řízení a tím by došlo i k

                                                          
48 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 334.
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jeho zpomalení, odkáže soud právní nástupce usnesením dle § 229 odst. 1 TrŘ na řízení 

ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.49

Uplatnil-li poškozený svůj nárok podle ustanovení § 43 odst. 2 TrŘ, nemusí ho již znovu 

právní nástupce uplatňovat, ale musí dát jasně a srozumitelně najevo, že hodlá pokračovat 

ve výkonu práv poškozeného. Výjimku tvoří práva spojená s odškodněním bolesti 

poškozeného a ztížení jeho společenského uplatnění, a to z důvodů, že tyto nároky jsou 

úzce spojeny s osobou poškozeného a jeho smrtí zanikají.50 V případech, kdy by 

poškozený neměl dědice či právního nástupce řešil by se nárok na náhradu škody 

analogicky jako v občanském zákoníku u dědictví, které nenabude žádný dědic a které

pak připadne státu.

Dalším způsobem, jakým se může poškozený nechat zastupovat, je 

zmocněnec. Ustanovení o zmocněnci je uvedeno v § 50 a násl. TrŘ. Zmocněncem 

poškozeného může být pouze osoba, která má způsobilost k právním úkonům a tato 

způsobilost jí není omezena. Taková osoba je oprávněna na základě smlouvy o 

zastoupení a udělené plné moci zastupovat poškozeného v trestním řízení. Zmocnění se 

prokazuje zpravidla plnou mocí s tím, že zmocněnec je oprávněn podávat za poškozeného

veškeré návrhy, žádosti a opravné prostředky a to jménem poškozeného. Trestní řád 

rovněž stanoví, že zmocněnec je oprávněn účastnit se všech úkonů, kterých se může 

zúčastnit poškozený.51 Má-li poškozený zmocněnce, přísluší právě tomuto zmocněnci 

vykonávat práva uvedená v § 43 odst. 1, 3, v § 215 odst. 1, 3 a § 216 odst. 2 TrŘ, a nikoli 

vedle něho ještě i poškozenému. Výše uvedené však neplatí v případech, kdy nejde o 

výkon práv poškozeného, ale o případ, kdy se poškozený jako svědek podrobuje určitým 

úkonům při dokazování např. při výslechu svědka, rekognici, konfrontaci, vyšetřovacímu 

pokusu, rekonstrukci atd. Zvolí-li si poškozený zmocněnce, tento je vyrozumíván o 

podání obžaloby, doručuje se mu i opis obžaloby, dále je vyrozuměn o konání hlavního 

líčení a veřejného zasedání o odvolání a doručují se mu rozsudek i usnesení.52

V ustanovení § 50 odst. 2 TrŘ je zároveň stanoveno omezení, podle kterého 

nemůže být zmocněncem ten, kdo je k hlavnímu líčení a veřejnému zasedání předvolán 

jako svědek, znalec nebo tlumočník. Současně ale tyto funkce nejsou z pohledu zákona 

                                                          
49 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti, 1994, str. 19.
50 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 334.
51 Viz. § 51 TrŘ.
52 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 289.
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překážkou v řízení přípravném a vykonávacím.53 Další omezení, která vyplývají ze 

zákona pro osobu zmocněnce, jsou stanovena v ustanovení § 51b odst. 1 TrŘ, kdy 

zmocněncem poškozeného v trestním řízení, ve kterém se projednávají utajované 

informace, může být pouze osoba předem poučená podle zákona č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti. S ohledem na práva, kterými 

fakticky disponuje zákonný zástupce, je i on oprávněn zvolit zmocněnce poškozenému. 

Do práva poškozeného dát se zastupovat zmocněncem nezle nijak zasahovat 

(např. umožnit toto právo pouze v případě, že je účast zmocněnce potřebná či nikoli).54

Zmocněncem může být, a nejčastěji také bývá, advokát. Zákon však nevylučuje, 

aby se poškozený dal zastupovat jakoukoli jinou osobou, tj. i takovou, která nemá 

právnické vzdělání, případně potřebné zkušenosti se zastupováním poškozených.55

Odměna advokáta a dále jeho hotové a cestovní výdaje i náhrada za promeškaný čas jsou 

v případě poškozeného náklady k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody. Tyto 

náhrady má poškozený tehdy, byl-li mu alespoň z části přiznán nárok na náhradu škody. 

Tento nárok však musí dle § 155 odst. 3 TrŘ poškozený uplatnit do jednoho roku od 

právní moci odsuzujícího rozsudku, jinak toto právo prekluduje. Ustanovení 

§ 154 odst. 2 TrŘ umožňuje v některých případech, podle povahy věci a okolností 

případu rozhodnout na návrh poškozeného o tom, že se odsouzenému ukládá povinnost 

uhradit poškozenému zcela nebo zčásti náklady související s účastí poškozeného 

v trestním řízení a to i v případě, že poškozenému nebyl přiznán nárok na náhradu škody 

ani zčásti.

Ustanovení trestního řádu pamatuje i na situaci, kdy poškozený (který uplatnil 

v souladu se zákonem nárok na náhradu škody, tedy ten poškozený podle ustanovení 

§ 43 odst. 3 TrŘ) prokáže-li, že nemá dostatek prostředků, aby si uhradil náklady vzniklé 

s přibráním zmocněnce, má právo, aby mu byl na jeho návrh předsedou senátu soudu, 

který koná řízení v prvním stupni, a v přípravném řízení soudcem, ustanoven zmocněnec 

z řad advokátů. Zakotvení právní pomoci poskytované zmocněncem bezplatně nebo za 

sníženou odměnu vnesla do trestního řádu novela č. 265/2001 Sb. 

Ustanovení § 51a odst. 1 TrŘ poukazuje na to, že bezplatné zastoupení či zastoupení za 

sníženou odměnu zmocněnce nebude poskytnuto v případě, vzhledem k povaze 

                                                          
53 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 356.
54 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 278.
55 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 168.
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uplatňované náhrady škody nebo její výši by takové zastoupení bylo zřejmě 

nadbytečné.56 O návrhu se rozhoduje usnesením a dle ustanovení § 51a odst. 5 TrŘ je 

proti němu přípustná stížnost, jež má odkladný účinek. Náklady, které vzniknou 

přibráním zmocněnce zcela nebo zčásti hradí stát. 

Poškozený osvědčuje nedostatek prostředků např. potvrzením o přijetí do 

evidence uchazečů o zaměstnání, dále, že mu je poskytována podpora v nezaměstnanosti, 

potvrzením od obce jeho trvalého bydliště, že není vlastníkem žádného majetku, výpisem 

z bankovního účtu a čestným prohlášením, že nevlastní žádný majetek, z něhož by mohl 

hradit náklady na zmocněnce. Soud však majetkové poměry poškozeného nezjišťuje 

z úřední povinnosti, a pokud poškozený náležitým způsobem neosvědčí, že nemá 

dostatek prostředků (a to ani na výzvu soudu), rozhodne se usnesením o zamítnutí návrhu 

poškozeného. Poškozený podává tento návrh v přípravném řízení prostřednictvím 

státního zástupce. Státní zástupce v předkládací zprávě k tomuto návrhu připojí potřebné 

údaje o konkrétní trestní věci a obviněném, ale zejména o tom, jestli je osoba uplatňující 

výše uvedený nárok poškozeným ve smyslu § 43 odst. 1, 3 TrŘ, (čímž osvědčuje procesní 

postavení osoby, která se domáhá poskytnutí bezplatné právní pomoci) a připojí k němu 

vždy i své vyjádření k jeho důvodnosti. Státní zástupce má však povinnost předložit 

soudu každou žádost poškozeného na právní pomoc poskytovanou zmocněncem 

bezplatně či za sníženou odměnu a to i tehdy, jestliže by se domníval, že nejsou splněny 

zákonné podmínky k tomu, aby soud návrhu poškozeného vyhověl.57 Pokud poškozený 

nemůže nebo nehodlá uplatnit nárok na náhradu škody podle § 43 odst. 3 TrŘ a bude 

uplatňovat pouze svá další procesní práva dle ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ, zákon 

předpokládá, že tak bude činit osobně. 

Domnívám se, že stávající právní úprava je vyhovující do té míry, že 

poškozenému, který má možnost uplatnit nárok na náhrady škody, ale nehodlá jej 

uplatňovat a chce využít pouze práv daných mu ustanovením § 43 odst. 1 TrŘ, není třeba

přiznávat nárok na bezplatnou právní pomoc prostřednictvím zmocněnce. Takový 

poškozený má možnost se bezplatné právní pomoci domoci, pokud uplatní nárok na 

náhradu škody. V jiném ohledu však s platnou úpravou zastoupení nemajetnou 

poškozeného vyjádřím odlišný názor, kdy se domnívám, že oprávnění nemajetného 

                                                          
56 Viz. § 51a odst. 1. TrŘ.
57 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 291.
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poškozeného na právní pomoc poskytovanou bezplatně nebo za sníženou odměnu by 

nemělo být omezeno pouze na takové poškozené, kteří uplatnili nárok na náhradu škody.

Tímto zákon znevýhodňuje tu skupinu poškozených, kteří nemají proti 

obviněnému nárok na náhradu škody podle § 43 odst. 3 TrŘ.

Trestní řád stanoví, že pokud pominou důvody, které vedly k ustanovení 

zmocněnce poškozeného, nebo nemůže-li z důležitých důvodů zmocněnec poškozenému 

nadále poskytovat právní pomoc, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení soudce 

i bez návrhu o zproštění povinnosti zastupovat poškozeného.58 Situaci, kdy zmocněnec je 

zproštěn povinnosti zastupovat poškozeného, byť nadále trvají důvody pro právní pomoc 

poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu není v ustanovení 

§ 51a a násl. TrŘ řešena. V praxi se vychází z názoru, že nic nebrání poškozenému, aby 

po zproštění zmocněnce podal nový návrh o jeho ustanovení dle § 51a odst. 1, 2 TrŘ.59

Velkou novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. bylo do 

trestního řádu včleněno ustanovení § 44 odst. 2, které mělo přes veškeré respektování 

procesních práv všech poškozeným zajistit efektivnější a méně finančně nákladné trestní 

řízení a to pomocí specifického uplatňování práv poškozeného - institutu společného 

zmocněnce. Výše uvedené ustanovení stanoví, že je-li počet poškozených mimořádně 

vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního 

stíhání, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce 

soudce, že poškození mohou svá práva uplatňovat pouze prostřednictvím společného 

zmocněnce, kterého si zvolí. S tím, že počet společných zmocněnců může být maximálně 

šest a pokud by takový počet zvolených společných zmocněnců toto číslo přesáhl a 

poškození se mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr soud a to s přihlédnutím 

k zájmům poškozených, zejména dosažitelnosti zmocněnců pro jednotlivé skupiny 

poškozených či protichůdných zájmů některých skupin poškozených. Společný 

zmocněnec je oprávněn vykonávat práva poškozených, které zastupuje a to včetně 

uplatnění nároku na náhradu škody v trestním řízení. Rozhodnutí se činí usnesením, proti 

kterému zákon nepřipouští stížnost, neboť při vysokém mimořádně vysokém počtu 

poškozených by jen samotné projednání stížností zcela zablokovalo trestní řízení.60

K výše uvedenému zavedení institutu společného zmocněnce se přistoupilo z důvodu 

množících se trestních věcí, ve kterých v důsledku velmi vysokého počtu poškozených 

                                                          
58 Viz. § 51a odst. 4 TrŘ.
59 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 361.
60 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 329.
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vznikaly obrovské finanční nároky na trestní řízení a samotný účel, průběh a výsledek 

trestního řízení byl ohrožen množstvím úkonů souvisejících s právy poškozených. 

Společným zmocněncem poškozených může být každá osoba, která by mohla být 

zmocněncem poškozeného dle ustanovení § 50 odst. 2 TrŘ, tedy osoba jejíž způsobilost k 

právním úkonům není omezena. Zákon nestanoví, že by společným zmocněncem musel 

být advokát a může jím být i osoba, která je současně jedním z poškozených. 

Dosavadní praxe však ukazuje, že institut společného zmocněnce není příliš 

využíván a to pro svoji komplikovanost a ne zcela jasné vymezení pojmu „mimořádně 

vysoký počet poškozených“, který je jedním z podmínek tohoto institutu. Někteří autoři61

se dokonce domnívají, že zavedení institutu společného zmocněnce do trestního řádu 

umožňuje účelově vyloučit poškozeného z trestního řízení, neboť mají za to, že by větší 

počet poškozených stěží splnil podmínky zákonného ustanovení pro zastupování 

společnými zmocněnci, např. za situace, kdy poškození jsou z různých míst a musí se 

nejdříve kontaktovat navzájem a pak se samozřejmě dohodnout na společných 

zmocněncích.
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3. OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU

Obětí trestného činu se může stát každý člověk bez ohledu na věk, pohlavní či 

společenské postavení. V některých případech je možné takovým situacím 

předcházet, jindy se obětí trestného činu stane osoba bez ohledu na to, jakou míru 

prevence věnovala na předejití takové situaci. Každý člověk vnímá situaci, že se stal obětí 

trestného činu jinak, některé oběti si však mohou takové trauma nést po celý život, což 

pak může mít za následek i narušení některých mezilidských vztahů. Oběti mohou často 

trpět především psychickými poruchami, strachem z možnosti opakování trestného činu 

apod.62Význam poznání oběti je nesporný, její vliv se může projevovat při vzniku či 

průběhu kriminálního jednání, oběť je současně nositelem kriminalistických stop, je to 

zdroj informací o pachateli a o jeho potenciálním motivu útoku. Také z trestněprocesního 

hlediska působí jako svědek trestného činu, může také být zdrojem informací o 

skutečném rozsahu kriminality na určitém území, případně být zdrojem informací o 

úspěšnosti preventivních opatření proti kriminalitě.63

Vzhledem k tomu, že v současné době neexistuje komplexní úprava práva obětí 

trestných činů, které nemají procesní postavení, je dobré na tomto místě zmínit, že 

v souvislosti s přípravami nového trestního řádu se také počítá s ucelenou úpravou pro 

oběti trestných činů a to v samostatném zvláštním zákoně o obětech trestných činů, který 

bude upravovat vytváření a podporu služeb pro poskytování pomoci obětem trestných 

činů, prevenci, pomoc obětem včetně okamžité pomoci zajišťující ochranu, útočiště,

materiální, lékařskou a psychologickou pomoc. Návrh pak počítá s tím, že v trestním řádu 

budou obsažena jen nezbytná ustanovení, především procesní povahy týkající se pojmu 

poškozeného, jeho procesních práv, zajištění nároku na náhradu škody apod.64

3.1. POJEM OBĚŤ TRESTNÉHO ČINU A JEHO ODLIŠENÍ OD POJMU

POŠKOZENÉHO

Pojem poškozeného, jak bylo uvedeno v Kapitole 2., vymezuje trestní řád

v ustanovení § 43 a násl., kde rozlišuje dvě skupiny poškozených.

                                                          
62 TOMÁŠEK, J. Úvod do kriminologie. Praha: Grada Publishing, 2010, str. 160.
63 MAREŠOVÁ, A., MARTINKOVÁ, M. O významu poznávání obětí trestné činnosti. Kriminalistika, 
2009, č. 1.
64 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád), str. 28.
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A to ty poškozené, kteří jsou oprávněni žádat náhradu škody tzv. subjekty 

adhezního řízení a ty, kteří ze zákona takové oprávnění nemají. Nezřídka bývají termíny 

poškozený a oběť trestného činu považovány za synonyma a především laickou 

veřejností tedy chápany jako totéž. Z tohoto důvodu jsem zařadil do mé rigorózní práce

kapitolu vztahující k obětem trestných činů, aby bylo zřejmé, že význam těchto pojmů je 

chápán odlišně, ale zároveň i ne zcela jednotně u všech právních odborníků.65

Předně je třeba rozlišovat trojí kategorii pojmů. Prvním z nich je pojem 

poškozeného používaný trestněprocesní úpravou tedy dle ustanovení TrŘ. Druhým 

pojmem je oběť trestné činnosti zavedený do českého právního řádu 

zákonem č. 209/1997 Sb., o poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Třetím 

pojmem je oběť trestného činu, který je používán především v kriminologii respektive

viktimologii.

Rozdíly mezi výše uvedenými pojmy je v teorii jednotlivými odborníky chápán ne 

zcela jednotně.

První skupina autorů66 chápe pojem oběti šířeji nežli pojem poškozeného. To 

především proto, že pojem oběť nezahrnuje pouze osoby, které utrpěly nějakou újmu 

v přímé souvislosti s trestným činem, ale zahrnuje i osoby, u nichž k takové újmě došlo 

zprostředkovaně. Za oběti se tak považují např. nejbližší členové rodiny oběti trestného 

činu případně osoby odkázané na péči této oběti. Pojem škody, která vznikla takové oběti 

je pak chápán v širších souvislostech, kdy zahrnuje např. psychické či emocionální 

strádání a nepříjemné pocity které oběť zažívá při následním trestním řízení.

Pojem poškozeného je chápán jako procesní postavení takové osoby, které byla 

trestným činem způsobena škoda a především vymezuje jeho postavení a práva v průběhu 

trestního řízení. U oběti je naopak charakteristickým znakem vznik určité újmy a 

v důsledku této újmy i zhoršení sociálního postavení zapříčiněné jednáním vykazujícím 

trestný čin a to bez ohledu na to, zdali bude pachatel takového činu odhalen a vedeno 

proti němu trestní řízení. U oběti je především rozhodující sociální aspekt, tedy ne tak

zajištění jejích práv v procesu odhalování pachatele a jeho případného postavení před 

soud.67
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Užší pojetí pojmu oběť, které zastává další skupina autorů, podává 

zákon č. 209/1997 Sb., o poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti, protože 

ten obětí rozumí pouze fyzickou osobu, které vznikla v důsledku trestného činu škoda na 

zdraví, s tím že za oběť se dále chápe i osoba pozůstalá po oběti zemřelé v důsledku 

trestného činu, jestliže této pozůstalé osobě poskytoval zemřelý výživu nebo jí byl 

povinen takovou výživu poskytovat. Tito autoři pak svá tvrzení opírají o fakt, že zatímco 

zákon o poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti vymezuje oběť pouze jako 

fyzickou osobu, které vznikla škoda na zdraví, tak TrŘ pod pojem poškozeného zahrnuje 

jak fyzickou tak právnickou osobu a osobu, které byla způsobena majetková, morální 

nebo jiná škoda a v tomto spatřují širší pojetí pojmu poškozený oproti pojmu oběť.68

K tomu, že pojem oběť není totožný s pojmem poškozený, se přiklání i další 

skupina autorů, kteří akcentují, že viktimologického pojmu oběť nezle zaměňovat 

s trestněprocesním termínem poškozený, který je z jejich pohledu mnohem užší.69

Samotný pojem oběť trestného činu tedy není v TrŘ explicitně vyjádřen. 

Zákonnou definici do českého právního řádu zavedl až výše uvedený zákon o 

poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Stalo se tak 1. 7. 1997, kdy byl 

v důsledku ratifikace Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů 

přijat výše zmíněný zákon o poskytování peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Tento 

zákon s účinností od 1. 1. 1998 stanoví v § 2 odst. 1, kdo se rozumí obětí trestné činnosti.

Pojmu oběť trestných činů užívá i zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, 

blíže však vysvětlení pojmu „oběť“ neuvádí.70

Definice pojmu oběť je obsažena v mnoha mezinárodních dokumentech např. 

v Deklaraci základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneužití moci 

z roku 1985. V jednotlivých článcích se stanoví, že oběť označuje osoby, kterým byla 

způsobena individuálně nebo kolektivně škoda a to včetně fyzické nebo psychické škody, 

citového strádání, majetkové škody nebo značného poškození jejich základních práv a to 

konáním nebo opomenutím, které je v rozporu s národními trestními zákony. Další článek 

citované Deklarace obsahuje ustanovení, podle kterého může být osoba považována za 

oběť i bez ohledu na to, jestli byl pachatel odhalen, zadržen, zatčen nebo odsouzen. 
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Pojem oběť dále za určitých okolností zahrnuje i nejbližší členy rodiny oběti nebo osoby 

závislé na oběti, případně osoby, které utrpěly škodu tím, že pomáhaly oběti nebo které se 

ocitly v obtížném postavení při zabraňování viktimizace. 

3.2. KRIMINOLOGICKÉ POJETÍ OBĚTI

Pojmem oběti se dále zabývá viktimologie (z lat. victima – oběť), která jakožto 

součást kriminologie zkoumá osobnost oběti trestného činu; vztahy mezi obětí a

pachatelem trestného činu možnosti, jak následně oběti pomáhat; procesem viktimizace;

případně se zabývá způsoby, jak se vyvarovat toho stát se obětí trestného činu. 

Z viktimologického hlediska je obětí každá osoba, která se cítí být jakkoli 

poškozena na svých právech. Tzn., že se jedná nejen o poškozené dle dikce trestního 

řádu, ale i o ty, kteří ač se cítí být poškozenými jimi dle ustanovení TrŘ nejsou. Osobu 

dotčenou trestným činem, jak se jí zabývá viktimologie, je v tomto smyslu fyzická osoba. 

není zcela přesně vymezeno, zda se má samotná viktimologie zabývat pouze osobou 

bezprostředně dotčenou trestným činem (např. zraněnou nebo okradenou) nebo též i 

blízkými této osoby, jichž se následek trestného činu dotýká zprostředkovaně (např. 

tím, že dojde ke ztrátě živitele této rodiny či taková zprostředkovaně zasažená oběť utrpí 

psychické poškození). Obecně se spíše praxe přiklání k faktu, že za oběť se považuje 

osoba, která byla bezprostředně dotčena trestným činem s tím, že některé viktimologické 

poznatky lze vztáhnout i na širší okruh osob (např. problematika odškodňování obětí 

trestných činů či jiné formy pomoci).71

V praxi je nauka o obětech trestných činů a její výsledky značným přínosem a to 

především pro orgány činné v trestním řízení, kdy může pomoci zejména při prevenci 

kriminality (např. poznatky z předchozích případů jí slouží jako návod pro potenciální 

oběti, jak se vyhnout viktimizaci). K výše uvedenému slouží různá doporučení, návody či 

technické prostředky zabraňující např. krádežím aut, vloupáním se do bytů apod. 

Viktimologie může poskytovat rady, jak předcházet některým trestným. Tyto informace, 

však nepostačují k tomu, aby se oběť zcela vyhnula možnému útoku pachatele. Existují 

různá doporučení, jak se chovat v situacích, ve kterých se potenciální oběť může ocitnout 

(doporučuje se neklást odpor, pokud pachatel míří na oběť střelnou či jinou zbraní, 

případně v jiných situacích se snažit navázat s pachatelem hovor). Neexistují však žádná 

                                                          
71 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 
150.



38

závazná pravidla, která by potenciální oběti zaručila, že se trestnému činu vyhne, to ani 

nelze. 

Viktimologie, je chápána buď jako součástí kriminologie (věda o 

kriminalitě, pachatelích a obětech trestných činů a kontrole kriminality) nebo existuje i 

širší pojetí viktimologie, které ji pokládá za samostatnou vědu, jenž se má zabývat i 

oběťmi válečných konfliktů, rasového pronásledování či přírodních katastrof.72

Předmětem viktimologie je několik skupiny jevů, kterými jsou: oběť, vztah oběti a 

pachatele, viktimnost, proces viktimizace, role oběti v procesu odhalování, vyšetřování a 

soudního projednávání věci, pomoc obětem, odškodňování obětí a ochrana občanů před 

viktimizací.73

Jak jsem již uvedl výše, jedním z pojmů viktimologie je tzv. viktimnost

(z angl. victimity), tedy predispozice stát se obětí trestného činu. Existují prokázané 

souvislosti mezi viktimností a určitými skupinami osob ve společnosti u kterých je 

zřejmá zvýšená viktimnost jako jsou policisté, taxikáři, poštovní doručovatelé či 

zaměstnanci bank. Dále viktimnost ovlivňuje i věk, což je příznačné především u 

násilných trestných činů, kdy mladí lidé bývají častěji oběťmi těchto činů. Dalšími 

faktory ovlivňující viktimnost bývá vyhledávání dobrodružství, či lehkomyslnost a 

přílišná důvěřivost při trestných činech jako jsou např. znásilnění či podvody. Ze 

sociálních faktorů jsou určitým způsobem předurčeni stát se obětí především cizinci, 

osoby s jinou sexuální preferencí či mentálně případně fyzicky retardovaní lidé. 

Zvýšená viktimnost se projevuje u osob závislých na alkoholu či jiných 

návykových látkách. Opět je třeba zmínit jistou prevenci spočívající v předcházení 

takových rizikových situací, kterými mohou být návštěvy nočních 

podniků, neosvětlených míst jako jsou různé uličky, parky apod.

Proces, v němž se potenciální oběť stává obětí skutečnou se nazývá viktimizace. 

V tomto procesu především spolupůsobí pachatel trestného činu. Spolupůsobí z toho 

důvodu, že oběť mnohdy svým vlastním chováním předcházejícím trestnému činu 

ovlivňuje chování pachatele. Stejně tak oběť může ovlivňovat i intenzitu útoku ze strany 

pachatele (např. pachatele nějakým způsobem provokuje, posmívá se mu, příliš ho dráždí 

apod). Některé oběti přispějí k viktimizaci svou neopatrností, podceňováním
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nebezpečí, nezabezpečením svého bytu či auta, nošením peněženky v otevřené tašce či 

vychloubáním se před cizími osobami svým majetkem. Přesto existuje mnoho situací, 

kdy oběť žádným způsobem nezavdá pachateli důvod k útoku, a přesto k němu dojde.

Osoby poškozené trestným činem tak lze rozdělovat do zhruba tří ucelených skupin.74

První skupina je tvořena osobami, které plní ve společnosti takovou funkci, že 

jsou z titulu této společenské funkce vystaveny vyššímu ohrožení něž jiné osoby. Jak 

jsem již výše zmiňoval, může se jednat o pracovníky bezpečnostních služeb, zaměstnance

nočních podniků apod.

Druhou skupinu tvoří osoby, které jsou svým chováním neutrální, a jde tedy o 

náhodné oběti trestných činů.

Do třetí skupiny patří ti, kteří svým vlastním chování přispívají ke spáchání

trestného činu a to buď na nich samých, nebo na jejich majetku.75

K vyjádření podílu oběti na vlastní viktimizaci se často používá termín „vina“ 

nebo „zavinění oběti“, tyto však nezle zaměňovat se zaviněním jako trestněprávním 

pojmem.76

Újmu, která je oběti způsobena lze rozdělit z několika hledisek. Podle předmětu 

povahy takové újmy může jít o újmu na životě, zdraví, majetku psychice či cti.  

Majetková škoda je v porovnání s psychickou z pohledu psychologického zanedbatelná, 

majetková škoda se často dá mnohem lépe odstranit nežli újma psychická.

Z hlediska časového lze újmu rozlišovat jako primární, která má přímou 

souvislost s trestným činem a újmu sekundární, která se objevuje až v návaznosti na 

předchozí trestný čin. Pojmu sekundární újma se používá především tehdy, jestliže je 

oběti po ukončení jednání naplňující znaky trestného činu způsobena ještě další následná 

újma, jejímž zdrojem může být pachatel, který svoji oběti vyhrožuje, aby nepodala trestní 

oznámení. Dále může k sekundární újmě docházet prostřednictvím medií a především 

k tomuto druhu újmy dochází prostřednictvím činnost orgánů činných v trestním řízení 

při některých úkonech, jako je opakované vyslýchání znásilněné osoby, dítěte apod. Za 

hlavní důvody, které vedou oběti k sekundární viktimizaci v souvislosti s prací orgánů 

činných v trestním řízení uvádí tyto oběti zejména nedostatečné či ne zcela srozumitelné 
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informace o postupu vyšetřování, celkový nezájem a neschopnost empatie vůči obětem, 

vyslýchání obětí v nevhodném, nedůstojném prostředí případně zlehčování následků 

trestného činu apod. Někteří autoři se domnívají, že sekundární viktimizace může předčít 

újmu primární a současně mít dosti negativní působení na budoucí chování oběti,

případně v nejhorším případě započít její kriminální činnost.77

Pomoc obětem trestných činů je možné rozdělit do několika skupin. Pomoc, 

kterou lze pokládat za nejdůležitější po prožitém traumatu je podpora nejbližších osob 

např. rodiny, přátel a známých. Jejich nelehkým úkolem bývá především snaha vcítit se 

do pocitů oběti a pokusit se nalézt vhodnou formu projevu soucitu, při které oběť získává 

pocit opory. Mnohdy si však okolí oběti neví rady s tím jakým způsobem pozitivně 

působit na oběť a v těchto případech je velmi vhodné vyhledat pomoc specialistů např. 

psychologů, psychiatrů či různých organizací poskytujících pomoc obětem.

K nejznámější organizaci poskytující pomoc obětem trestných činů patří Bílý kruh 

bezpečí, který působí v České republice od roku 1991 a poskytuje bezplatnou pomoc 

obětem a svědkům trestné činnosti v několika poradnách v ČR. Poradny tohoto typu řeší 

nejčastěji pomoc obětem znásilnění, týrání apod. K dispozici mají jak právní tak 

psychologické pracovníky a výjimkou není ani lékař.78

Další forma pomoci obětem trestného činu bývá kompenzace formou peněžité 

pomoci, kterou obvykle poskytuje stát, vzhledem k tomu, že pachatel často zůstává 

neodhalen či je nesolventní.79

V oblasti prevence v ochraně před domácím násilím považuji za vhodné zmínit 

zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, konkrétně §§ 44 až 47 „Oprávnění 

vykázat z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí".

3.3. POMOC A ODŠKODŇOVÁNÍ OBĚTÍ TRESTNÝCH ČINŮ

Pomoc a péče poskytovaná obětem může být buď specifická pro určitý typ oběti

nebo může být obecného zaměření. Subjekty péče mohou být státní orgány, církevní či 

dobrovolné organizace, ale poskytovaná pomoc může být i komerčního charakteru. Stát 

nejčastěji poskytuje peněžní pomoc. V roce 1997 byl v důsledku ratifikace Evropské 
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úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných činů přijat zákon č. 209/1997 Sb., o 

poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Tento zákon s účinností od 

1. 1. 1998 stanoví v § 2 odst. 1, že obětí trestné činnosti se rozumí fyzická osoba, které 

vznikla v důsledku trestného činu škoda na zdraví, s tím že dle odst. 3 se za oběť dále 

chápe i osoba pozůstalá po oběti zemřelé v důsledku trestného činu, jestliže této pozůstalé 

osobě poskytoval zemřelý výživu nebo jí byl povinen takovou výživu poskytovat.

Smyslem tohoto zákona je poskytnou oběti trestního činu krátce po jeho spáchání 

rychlou, neformální pomoc k překonání nastalé tíživé sociální situace. Nejrozšířenějším 

argumentem, který se ve spojitosti s kompenzačními programy uvádí, je ten, že občané 

svěřili státu odpovědnost za svoji bezpečnost a stát je tedy odpovědný za ochranu svých 

občanů před kriminalitou a v případě, že nedokázal zabránit spáchání trestného činu a 

oběti se nedostalo odškodnění přímo od pachatele, je povinností státu pomoci oběti a 

škodu kompenzovat.80 Žádost o takovou pomoc je třeba podat do 1 roku ode dne, kdy se 

oběť dozvěděla o způsobené škodě. Ke kladnému vyřízení žádosti je třeba splnit zákonem 

stanovené povinnosti, zejména spolupracovat při objasňování trestného činu s orgány 

činnými v trestním řízení. Stát o poskytnutí finanční kompenzace rozhoduje 

s přihlédnutím k sociální situaci oběti. Oběť, pokud uspěje v adhezním nebo 

občanskoprávním řízení o náhradu škody je povinna poskytnutou peněžitou pomoc vrátit 

státu.81

Výše zmíněný zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti byl od 

doby, kdy nabyl účinnosti, již tři krát novelizován. Nejprve došlo především ke zvýšení 

horní hranice poskytované peněžité pomoci z původních 60.000,- Kč na 150.000,- Kč. 

Další novelou bylo upraveno poskytování peněžité pomoci obětem trestných činů 

v přeshraničních případech a poslední novelou byla upravena jednotlivá ustanovení 

v souvislosti s přijetím nového trestního zákoníku.

Pomoc obětem se poskytuje dle ustanovení § 7 odst. 1 ZoPpP na žádost. Pokud 

osobě stanovené v ustanovení § 2 odst. 1 ZoPpP vznikla v důsledku trestného činu škoda 

na zdraví je poskytnuta kompenzace buď formou paušální částky ve výši 25.000,- Kč 

nebo ve výši, kterou oběť prokáže ztrátou na výdělku a na nákladech spojených s léčením 

nejvýše však 150.000,- Kč. Pozůstalým po obětech trestného činu se poskytuje paušální 

částka 150.000,- Kč. Dle ustanovení § 7 odst. 2 ZoPpP nesmí poskytnutá částka 

                                                          
80 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 116.
81 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL J. a kol. Kriminologie. 3. vyd. Praha: ASPI – Wolters Kluwer, 2008, str. 
169.
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přesáhnout 450.000,- Kč. Poskytovaná peněžitá pomoc je vyplácena z fondu na pomoc 

obětem trestné činnosti a jedná se o jistou formu půjčky, kdy stát má právo na vrácení 

vyplacené pomoci, s tím že podle ustanovení § 12 odst. 3 ZoPpP se na základě žádosti 

oběti adresované Ministerstvu spravedlnosti může stát po uplynutí pěti let od poskytnuté 

částky vzdát práva na vrácení, jestliže takový postup odůvodňuje sociální situace oběti. 

Právo státu na vrácení poskytnuté pomoci zaniká po sedmi letech od poskytnutí výše 

uvedené pomoci.82

Zákon vymezuje v ustanovení § 6 důvody, pro které nárok na peněžitou pomoc 

nevznikne. Těmito důvody jsou: jestliže oběť je trestně stíhaná jako spoluobviněný ve 

stejné věci, dále pokud oběť nedala souhlas k trestnímu stíhání pachatele trestného činu

(v případě kdy je takový souhlas podmínkou zahájení nebo pokračování v trestním 

stíhání), případně pokud oběť neposkytla orgánům činným v trestním řízení potřebnou 

součinnost a to zejména tím, že bez zbytečného odkladu nepodala oznámení o trestném 

činu. Stát také dle § 6 odst. 2 ZoPpP neposkytne peněžitou pomoc v případě, kdy celková 

výše bodového hodnocení za bolest nedosahuje hodnoty alespoň 100 bodů.

Zákon vychází z principu, že oběti trestné činnost by mělo být poskytnuto plnění 

jen v určitém rozsahu, protože smyslem tohoto zákona není fakticky nahradit celou 

vzniklou škodu. Stát by měl poskytovat jen takové plnění, které přispěje ke zlepšení 

sociálního postavení oběti blížícímu se úrovni, kterou měla předtím, než jí bylo ublíženo 

na zdraví. Současně se má docílit toho, aby oběť byla i touto cestou motivována 

k domáhání se svých nároků na pachateli a aktivně přispívala k objasnění všech 

rozhodných skutečností.83

Právní úprava poskytování peněžité pomoci je v zásadě vyhovující a to i ve 

srovnání se zahraniční úpravou. Větší důraz by však měl být kladen na širší poskytování 

informací ze strany orgánů činných v trestním řízení o tomto právu oběti a možnosti 

žádat finanční pomoc ze strany státu.

                                                          
82 Viz. § 12 zákona č. č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti.
83 KRÁL, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. Praha: C. H. Beck, 1998, str. 31.
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4. POSTAVENÍ A PROCESNÍ PRÁVA POŠKOZENÉHO

Poškozený je dle platné právní úpravy ustanovení § 12 odst. 6 TrŘ procesní 

stranou a to bez ohledu na to, zda má právo být subjektem adhezního řízení (tedy právo 

uplatnit nárok na náhradu škody dle 43 odst. 3 TrŘ), či takové právo nemá. Stranou se dle 

trestního řádu rozumí ten, proti němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba a 

poškozený, dále v řízení před soudem také státní zástupce. 

Teorie rozlišuje mezi pojmy strana trestního řízení a subjekt trestního řízení. Za 

strany jsou považovány ty nejdůležitější subjekty trestního řízení, jimž trestní řád 

přiznává zvláštní procesní práva: zejména vystupovat vlastním jménem v řízení před 

soudem, právo aktivně se účastnit řízení, právo uplatňovat své procesní návrhy, 

vyjadřovat se k provádění úkonů, které tvoří základ meritorního rozhodnutí či např. 

podávat opravné prostředky. Tato oprávnění mohou být uplatňována jen v řízení před 

soudem, tedy zásadně nikoli v předsoudním stádiu trestního řízení. V předsoudním stádiu 

trestního řízení mají strany výše uvedená práva jen v ojedinělých případech, kdy 

v předsoudním stádiu výjimečně rozhoduje soud.84 Subjektem trestního řízení se rozumí 

ti činitelé, kteří mají a vykonávají vlastním jménem vliv na průběh takového řízení, a 

kterým zákon dává k uskutečňování tohoto vlivu určitá procesní práva nebo ukládá určité 

procesní povinnosti. Jak jsem již zmínil výše, trestní řád přiznává poškozenému postavení 

strany a umožňuje mu tak aktivní účast v trestním řízení, což mu má umožnit lépe 

dosáhnout svého procesního zájmu, kterým nemusí být pouze přiznání náhrady škody 

způsobené trestným činem, ale i určitá satisfakce z odsouzení (potrestání) pachatele 

trestného činu.85

Poškozený je samostatnou a nezávislou stranou trestního řízení a jeho postavení 

není nikterak závislé na postavení státního zástupce a to i přesto, že zájmy poškozeného a 

státního zástupce mohou být do určité míry totožné, mohou se v konkrétních případech 

dosti odlišovat (např. spornou otázkou může být způsob provedení trestného činu, tedy 

zda se jednalo o útok vyprovokovaný poškozeným či nikoli) nebo se rozpory mohou 

objevit v otázce oprávněnosti uplatňovaného nároku na náhrady škody. Přesto, že 

poškozený je procesní stranou vykonávající žalobní funkci, mezi jeho procesním 

oprávněním a procesním oprávněním státního zástupce jsou patrné zásadní rozdíly. Např. 

                                                          
84 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 180-3.
85 Srov. JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 180-3.
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státní zástupce je povinen v trestním řízení vypovídat nezaujatě, nestranně, ale poškozený 

takto vystupovat nemusí. Poškozený může uvádět a prokazovat i třeba jen takové 

okolnosti, které svědčí proti obviněnému a tím ovlivňovat výsledek trestního procesu. 

Naproti tomu poškozený není oprávněn podat obžalobu ani ji zastupovat, nemůže 

podanou obžalobu vzít zpět ani se k ní připojit. Účast obviněného není povinná a to ani 

v předsoudním stádiu trestního řízení ani v řízení před soudem což je také rozdíl oproti 

státnímu zástupci, který má dle ustanovení § 202 odst. 1 TrŘ povinnost být přítomen u 

hlavního líčení a bez něj se nemůže hlavní líčení konat. Poškozený může od výkonu 

svých práv upustit a není možné ho k nim nikterak nutit.

Jisté komplikace v postavení poškozeného vyvstávají v důsledku toho, že 

poškozený je nejen stranou trestního řízení, ale také velmi často nositelem důkazů, 

protože vystupuje v postavení svědka tedy důkazního prostředku. Takový poškozený 

musí být orgány činnými v trestním řízení poučen jak o právech poškozeného tak zároveň 

o právech svědka.86 V řízení před soudem musí poškozený, který zároveň vystupuje 

v postavení svědka být řádně vyrozuměn o hlavním líčení jako poškozený a musí mu být 

doručen opis obžaloby. Dále je nutné poškozeného vyzvat, aby návrhy na provedení 

dalších důkazů u hlavního líčení včas soudu sdělil a uvedl okolnosti, které mají být těmito 

důkazy objasněny a dotázat se poškozeného, zda navrhuje uložit obžalovanému povinnost 

nahradit škody způsobenou trestným činem a v jakém rozsahu. Jistou kolizi mezi 

postavením poškozeného jako strany trestního řízení a svědka může vyvolávat možnost 

omezit v přípravném řízení jeho právo nahlížet do spisů, činit si z nich výpisy a kopie. 

Jedná se o případ, kdy v přípravném řízení mohou být tato práva omezena ze závažných 

důvodů. Takovým závažným důvodem může být konkrétní možnost ohrožení či zmaření 

přípravného řízení. U poškozeného tím tedy může být skutečnost, že jej bude třeba 

vyslechnout jako důležitého svědka a že nahlédnutím do spisů mohla být snížena hodnota 

tohoto důkazu. Případem kolize mezi postavením poškozeného a jeho postavením jako 

svědka v trestním řízení je ustanovení § 209 odst. 1 TrŘ, dle něhož předseda senátu dbá o 

to, aby svědek ještě nevyslechnutý nebyl přítomen při výslechu obžalovaného a jiných 

svědků, tedy aby došlo k zamezení toho, kdy by mohlo dojít k ovlivnění svědkovi 

výpovědi tím, že bude přítomen u části hlavního líčení, která proběhne před započetím

výslechu tohoto svědka. Avšak zde dochází ke kolizi s procesním právem poškozeného 

být přítomen hlavnímu líčení, klást vyslýchaným osobám otázky či navrhovat důkazy Dle 

                                                          
86 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 46.
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judikatury se má za to, že v případech kdy je poškozený zároveň svědkem byl takový 

poškozený vyslechnut přednostně, tj. hned po výslechu obžalovaného, aby jeho výpověď 

nebyla ovlivněna informacemi získanými od ostatních svědků.87

4.1. POSTAVENÍ A PROCESNÍ PRÁVA POŠKOZENÉHO

DE LEGE LATA

Novelizace trestního řádu v polistopadovém období rozšiřovaly a prohlubovaly 

především procesní práva obviněného, ale jak bylo mnohými odborníky 

kritizováno, procesní práva poškozeného se rozšiřovala jen ve velmi malé míře. Uvedený 

postup měl za cíl především vnést do procesních práv obviněných více práv, která za 

minulého režimu nebyla plně dodržována (zajistit tak právo na spravedlivý proces) čímž 

bylo současně opomenuto kontinuální rozšiřování procesní úpravy poškozeného, což 

nebylo správné. Ochrana osoby, proti které se vede trestní řízení, by měla být stejně 

důležitá jako ochrana osoby poškozené trestným činem. Je však třeba říci, že rozsah 

procesních práv poškozeného v trestním řízení je nutno odvozovat od smyslu trestního 

řízení, jak je stanoven v ustanovení § 1 odst. 1 trestního řádu, a je správný názor, že 

poskytnout tak široké procesní oprávnění poškozenému, jak je poskytuje zákon 

obviněnému, by vedlo nejen ke zvýšení náročnosti trestního řízení, ale také k jeho 

značnému zpomalení a tedy i snížení možnosti poškozeného na rychlé a účinné 

odškodnění.88

V trestním řádu je vymezen poměrně široký okruh procesních práv poškozeného, 

kdy hlavní ustanovení týkající se poškozeného jsou obsažena v §§ 43 až 51 TrŘ, dále 

také v jednotlivých ustanoveních TrŘ, především tam kde trestní řád stanoví jednotlivá 

práva procesních stran. Účelem úpravy práv poškozeného má být jednak dosažení 

morální satisfakce spočívající v odsouzení pachatele trestného činu nebo alespoň 

trestního řízení, které se proti němu vede, dále smírné urovnání sporu v rámci narovnání a 

také přiznání nároku na náhradu škody v adhezním řízení.89

Procesní práva poškozeného můžeme rozdělit do dvou kategorií. Do první 

kategorie tzv. obecného vymezení poškozeného patří ti poškození, kterým trestní řád 

                                                          
87 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 47-49.
88 JELÍNEK, J. Postavení poškozeného v trestním řízení – možnosti zdokonalení právní úpravy nejsou 
vyčerpány. Kriminalistika, 2003, č. 2.
89 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 41.
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nepřiznává nárok na náhradu škody tedy poškození podle ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ. 

Druhou skupinu tvoří ti poškození, kteří mají právo na náhradu škody a jsou tedy dle 

ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ subjekty adhezního řízení (někdy jako tito poškození 

nazýváni „zvláštní“ skupinou poškozených).90  Výčet těchto práv však není zdaleka 

úplný, neboť řadu dalších práv poskytuje poškozenému jednak trestní řád (např. námitky 

podjatosti), jednak např. zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. 

V některých ojedinělých případech jsou v jednotlivých ustanoveních trestního řádu 

uloženy i určité povinnosti jako je dostavit se k výslechu coby svědek a vypovídat (tyto 

povinnosti však nemá určitá osoba ze své pozice poškozeného, ale jako osoba, která 

viděla, slyšela či jinak vnímala určitou událost).91

4.1.1. PRÁVA NÁLEŽÍCÍ KAŽDÉMU POŠKOZENÉMU

Rozlišení procesních práv poškozeného je možné provádět podle různých hledisek 

se zaměřením na to, zda je poškozený stranou trestního řízení, nebo z hlediska jejich 

důležitosti, případně z pohledu vymezení dvou kategorií jak jsem uvedl výše a to podle 

§ 43. odst. 1 TrŘ a podle § 43 odst. 3 TrŘ. Případně někteří autoři rozlišují práva obecná, 

která má každý poškozený a práva poškozeného jakožto subjektu adhezního řízení.92

Práva náležící každému poškozenému bez rozdílu, tedy bez ohledu na možnost 

žádat náhradu škody, tvoří poměrně obsáhlý výčet. Jsou to právo být poučen o svých 

právech a právo plně tyto práva uplatňovat, jak je stanoví § 46 TrŘ, dále je stanovena 

speciální poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení poskytnout oběti 

trestného činu poučení o podmínkách, za nichž může tato oběť žádat poskytnutí peněžité 

pomoci od státu dle ustanovení § 14 ZoPpP. Dalším případem poučovací povinnosti ve 

smyslu trestního řádu je právo poškozeného být poučen o možnosti žádat (v případě, že 

orgán činný v trestním řízení shledá, že poškozenému hrozí nebezpečí v souvislosti 

s pobytem obviněného/odsouzeného na svobodě) informace o tom, že obviněný byl 

propuštěn z vazby nebo z ní uprchl dále, že odsouzený byl propuštěn z výkonu trestu 

nebo z výkonu trestu uprchl nebo že odsouzený byl propuštěn nebo uprchl z výkonu 

ochranného léčení nebo zabezpečovací detence.

                                                          
90 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 237.
91 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 250.
92 CÍSAŘOVÁ, D., ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený v československém trestním řízení. Praha: Univerzita Karlova, 
1982, str. 39 – 47.
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Dle ustanovení § 52 TrŘ má poškozený právo, aby s ním bylo při provádění 

úkonů trestního řízení jednáno tak, jak to vyžaduje význam a výchovný účel trestního 

řízení a aby byla vždy šetřena jeho osobnost a Ústavou zaručená práva. Konkrétním 

uplatněním tohoto práva je aplikace ustanovení novelizovaného § 8a až §8c TrŘ. 

Novelizovaná úprava ustanovení trestního řádu o poskytování informací o 

trestním řízení a osobách na něm zúčastněných měla za cíl posílit ochranu osobních údajů 

a soukromí poškozeného, kdy od účinnosti této novely provedené zákonem 

č. 52/2009 Sb. nesmějí orgány činné v trestním řízení v přípravném řízení zveřejnit 

informace umožňující zjištění totožnosti poškozeného a lze takové informace zveřejnit 

pouze pro účely párání po osobách nebo pro dosažení účelu trestního řízení. Podle §8a 

odst. 2 TrŘ se má zvláště ve výše uvedené ochraně poškozeného dbát na ochranu 

osobních údajů a soukromí osob mladších osmnácti let. Dalším novým ustanovením byl 

§ 8b TrŘ, který pak má poskytovat ochranu informací o zvláštní skupině poškozených a 

to mladším osmnácti let nebo těm, vůči nimž byl spáchán trestný čin kuplířství nebo 

šíření pornografie nebo některý z trestných činů proti životu a zdraví, svobodě, lidské 

důstojnosti nebo proti rodině a mládeži. Současně však s touto novelizací trestního řádu 

do něj také bylo zavedeno ustanovení § 8c TrŘ, díky němuž se zákon č. 52/2009 Sb. 

často označuje v mediích jako „náhubkový“ zákon. Nejspornějším ustanovením tedy 

zmíněným § 8c došlo k zákazu zveřejňovat informace o nařízení nebo provedení 

odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu, případně informace takto získané, 

stejně jako informace získané sledováním osob a věcí, pokud by bylo zároveň možno 

učinit ztotožnění osob, které se takové informace týkají, s výjimkou případů, kdy tato 

osoba dala ke zveřejnění souhlas, nebo kdy již byly použity jako důkazy v řízení před 

soudem. Problém, který v tomto ustanovení spatřují zejména media, je tvrzení, že výše 

uvedené ustanovení je šité na míru některým politikům či podnikatelům, o jejichž 

vzájemných stycích se mohla veřejnost dozvědět právě díky získaným přepisům 

telefonních odposlechů.93 Předmětem této rigorózní práce však není detailní rozbor těchto 

ustanovení, a jak jsem již ve své práci uvedl, v lednu 2011 oznámilo ministerstvo 

spravedlnosti, že chystá novelizaci právě zmíněného ustanovení ve smyslu zmírnění 

následků jeho porušení.94

                                                          
93 KUČERA, P., PTÁČEK, M. Náhubkový zákon, ano či ne? Trestní právo, 2009, č. 5., str. 4-6.
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Každý poškozený má také dle § 2 odst. 14 TrŘ právo užívat před orgány činnými 

v trestním řízení svého mateřského jazyka. Poškozený má podle § 50 TrŘ také právo být 

zastoupen zmocněncem, respektive pokud jsou k tomu dány podmínky společným 

zmocněncem dle § 44 odst. 2 TrŘ.

Z ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ vyplývá, že každý poškozený má právo činit návrhy 

na doplnění dokazování (a to již v průběhu přípravného řízení a později i v hlavním líčení 

nebo při veřejném zasedání konaném o odvolání). Toto právo je však poškozenému 

odepřeno, respektive trestní řád s ním nepočítá, pokud se jedná o právo prostudovat spisy 

a učinit návrhy na doplnění dokazování stran ukončení vyšetřování policejním orgánem 

dle ustanovení § 166 odst. 1 TrŘ. 

Poškozený má také právo nahlížet do spisů (s výjimkou protokolu o hlasování), 

činit si ze spisů výpisy a poznámky, pořizovat si kopie spisů či jejich částí. Toto právo 

však může být omezeno a to tím, že ustanovení trestního řádu v § 65 odst. 2 dává 

státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu možnost výše uvedené právo poškozenému ze 

závažných odepřít (zejména tedy z důvodů hrozí-li ohrožení či zmaření výsledků 

přípravného řízení). Pozůstalý po zemřelém, (okolnosti, jehož úmrtí byly zjišťovány 

v trestním řízení) má postavení poškozeného a je proto i osobou oprávněnou nahlížet do 

trestního spisu a to i v případě, že se jedná o pozůstalého poškozeného, který neměl nárok 

na náhradu škody.95

Dále má poškozený právo žádat státního zástupce, aby byly odstraněny průtahy 

v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu. 

Poškozený má právo žádat, aby mu byly do vlastních rukou doručovány opisy 

rozhodnutí, proti kterým může podat opravný prostředek. Má právo na doručení usnesení 

o odložení věci a také právo podat proti takovému rozhodnutí policejního orgánu nebo 

státního zástupce stížnost, která má dle ustanovení § 159a odst. 7 TrŘ odkladný účinek.

Stejně tak má poškozený právo, aby mu bylo oznámeno usnesení o postoupení 

věci jinému orgánu a dle § 171 odst. 2 TrŘ právo napadnout takové usnesení stížností, jež 

má odkladný účinek. Usnesení o zastavení trestního stíhání se také oznamuje 

poškozenému, který má dle § 172 odst. 3 TrŘ právo napadnout takové rozhodnutí 

stížností, která má odkladný účinek. Dalším oprávněním poškozeného týkající se 

rozhodnutí v přípravném řízení je usnesení o přerušení trestního stíhání dle 

§ 173 odst. 3 TrŘ, o kterém je třeba poškozeného vyrozumět, což se v praxi děje přípisem 

                                                          
95 Výkladové stanovisko Nejvyšší státní zástupkyně poř. č. 1/2007.
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(jehož obsah je parafráze výroku usnesení o přerušení trestního stíhání)96, zde však 

poškozený nemá právo podat stížnost, což v koncepci ostatních rozhodnutí, proti kterým 

má možnost podat stížnost, působí neodůvodněně. Právo být vyrozuměn má poškozený i 

o podání obžaloby (pokud je znám jeho pobyt nebo sídlo). Poškozený se vyrozumívá i 

v případech, kdy policejní orgán nebo státní zástupce rozhodnou o odložení nebo 

odevzdání věci ve zkráceném přípravném řízení. 

V institutu narovnání má dle ustanovení § 309 odst. 1, 2 TrŘ poškozený právo 

vyslovit souhlas ke schválení narovnání státním zástupcem nebo soudem a případně 

podat stížnost proti rozhodnutí o schválení narovnání, které mu bylo doručeno. 

Poškozenému se také na základě ustanovení § 196 odst. 1 TrŘ doručuje opis obžaloby, na 

který má právo, a má právo účastnit se hlavního líčení s tím, že musí být vyrozuměn o 

době a místě konání hlavního líčení a zachováním zpravidla třídenní lhůty na přípravu. 

Procesním oprávněním poškozeného je také možnost klást vyslýchaným osobám otázky 

(se souhlasem předsedy senátu). Zákon v ustanovení § 216 odst. 2 TrŘ také přiznává 

poškozenému právo, aby se před skončením řízení vyjádřil k věci (toto vyjádření přednáší 

poškozený v případě, že není zastoupen zmocněncem, jinak právo vyjádření se k věci 

přísluší zmocněnci), poškozený nepřednáší poslední slovo jako obžalovaný a nemá ani 

právo na repliku. Trestní řád přiznává poškozenému i právo účasti při veřejném zasedání 

konajícím se o odvolání a proto, jak již bylo uvedeno, je třeba poškozeného vyrozumět o 

nařízení takového veřejného zasedání a s tím souvisí i právo poškozeného vyjádřit se 

k věci před skončením veřejného zasedání o odvolání. 

Důležitým právem poškozeného je možnost podat návrh, aby soud odsouzenému 

uložil povinnost uhradit poškozenému zcela nebo zčásti náklady související s jeho účastí 

v trestním řízení, soud pak dle povahy věci a okolností případu může rozhodnout, že se 

odsouzenému ukládá povinnost uhradit poškozenému zcela nebo zčásti náklady 

související s jeho účastí v trestním řízení, a to i v případě, že poškozenému nebyl přiznán 

nárok na náhradu škody.97

Dalším neméně důležitým právem poškozeného je dle § 158 a násl. TrŘ dát 

podnět k trestnímu stíhání a právo na přijetí oznámení o skutečnostech nasvědčujících 

tomu, že byl spáchán trestný čin. Poškozený má také právo disponovat trestním řízením a 

                                                          
96 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1393.
97 Viz. § 154 odst. 2 TrŘ.
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to na základě vyjádření souhlasu s trestním stíháním, případně neudělením takového 

souhlasu nebo vzetím jej zpět jak stanoví trestní řád v ustanovení § 163 TrŘ.

4.1.2. PRÁVA NÁLEŽÍCÍ POŠKOZENÉMU, KTERÉMU ZÁKON PŘIZNÁVÁ NÁHRADU ŠKODY

Poškozený, kterému podle zákona náleží právo na náhradu škody, tzn. takový 

poškozený, který je subjektem adhezního řízení, má kromě výše uvedených práv 

společných všem skupinám poškozených navíc ještě následující práva, jimiž je především 

právo uplatnit proti obviněnému nárok na náhradu škody dle ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ. 

Dalším právem poškozeného s nárokem na náhradu škody je právo učinit návrh na 

zajištění nároku na náhradu škody na majetku obviněného dle ustanovení 

§ 47 odst. 1, 2 TrŘ a s tím i související právo být vyrozuměn o zajištění takového nároku 

případně o vynětí věci ze zajištění nebo o upuštění nebo zrušení od takového zajištění.

Trestní řád přiznává poškozenému dle 43 odst. 3 TrŘ právo podat návrh na 

rozhodnutí soudu, aby mu byl přiznán nárok na právní pomoc poskytovanou 

zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu, jak stanoví ustanovení 

§ 51a odst. 1, 2 TrŘ a také právo stížnosti proti usnesení, jimž se zamítá výše uvedený 

návrh nebo stížnosti proti usnesení o zproštění povinnosti zastupovat poškozeného. Dále 

má poškozený dle § 151a odst. 1 TrŘ právo žádat, aby předseda senátu a v přípravném 

řízeni státní zástupce rozhodli o tom, že stát ponese náklady na znalecký důkaz, který 

poškozený (jenž má nárok na ustanovení zmocněnce) vyžádá a právo podat stížnost proti 

usnesení, kterým se takový návrh zamítá. 

V hlavním líčení má poškozený právo na postup podle ustanovení 

§ 206 odst. 2 TrŘ, podle něhož se předseda senátu po přednesení obžaloby dotáže 

poškozeného, zda navrhuje, aby obžalovanému byla uložena povinnost k náhradě škody 

způsobené trestným činem a v jakém rozsahu. Poškozený, který je subjektem adhezního 

řízení, má také právo napadnout rozsudek odvoláním a to pro nesprávnost výroku o 

náhradě škody dle ustanovení § 246 odst. 1 písm. d) a odst. 2 TrŘ. 

Práva poškozeného s nárokem na náhradu škody jsou rozšířena také o možnost

přednést konečný návrh při veřejném zasedání o odvolání a také možnost napadnout 

stížností usnesení soudu, jímž byla povolena obnova řízení ve výroku o přiznaném 

nároku na náhradu škody. Poškozený také může uzavřít dohodu s obviněným o náhradě 

škody způsobené trestným činem, která je předpokladem pro podmíněné zastavení 

trestního stíhání dle § 307 odst. 1 písm. b) TrŘ a rovněž podat stížnost podle ustanovení 
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§ 307 odst. 5 TrŘ proti rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání. 

Poškozenému také svědčí právo učinit podnět k podání návrhu státnímu zástupci na 

povolení obnovy řízení v neprospěch obviněného, samotný návrh na povolení obnovy 

v neprospěch obviněného však může podat jen státní zástupce dle § 280 odst. 2 TrŘ.98

Důležitým právem poškozeného je také to, aby odsouzený, jemuž byla uložena povinnost 

k náhradě škody (pokud byl poškozenému alespoň z části přiznán nárok na náhradu 

škody), nahradil poškozenému náklady potřebné k účelnému uplatnění jeho nároku na 

náhradu škody v trestním řízení včetně nákladů vzniklých přibráním zmocněnce.99

4.1.3. PRÁVO POŠKOZENÉHO ŽÁDAT INFORMACE 

Dlouhodobé kriminologické výzkumy nasvědčují tomu, že zejména pachatelé 

násilných trestných činů se často vracejí zpět k oběti poškozené trestním činem s cílem jí 

znovu ublížit.100 Až do 30. 6. 2004 neobsahoval trestní řád ustanovení, která by 

upravovala možnost či povinnost informovat poškozeného o propuštění či útěku 

obviněného z vazby nebo návratu, případně útěku, odsouzeného z výkonu trestu odnětí 

svobody. Právo informovat poškozeného o výše uvedených skutečnostech zavedla až 

novela trestního řádu účinná od 1. 7. 2004, provedená zákonem č. 283/2004 Sb., která do 

trestního řádu zakotvila ustanovení § 44a, § 70a a § 321 odst. 5 TrŘ. Tato ustanovení 

umožňují, aby poškozený, jemuž hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného 

nebo odsouzeného na svobodě, mohl žádat o poskytnutí výše uvedených informací. 

Ustanovení § 44a TrŘ pak bylo novelizováno zákonem č. 41/2009 Sb. v souvislosti 

s novým trestním zákoníkem a doplnilo §44a odst. 1 o písmena c) a d) TrŘ jejichž obsah 

se vztahuje k poskytování výše uvedených informací o odsouzeném, který byl propuštěn 

nebo uprchl z výkonu ochranného léčení nebo z výkonu zabezpečovací detence. 

Důvodem pro zavedení takového práva pro poškozeného byl fakt, že poškozený či 

oběť trestného činu musí být informováni o tom, že osoba, která jim ublížila, je může 

znovu ohrozit a např. naplnit výhružky, které na adresu poškozeného či oběti v průběhu 

trestního řízení směřovala. Účelem má být možnost ohrožených osob zajistit si svoji 

bezpečnost před obviněným respektive odsouzeným. Výše uvedená ustanovení trestního 

řádu však dostatečně nezabezpečují ochranu poškozených. Již v ustanovení 
                                                          
98 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 2266.
99 Viz. § 154 odst. 1 TrŘ.
100 VANTUCH, P. K informování poškozených a svědků trestného činu o odsouzeném (obviněném). 
Trestněprávní revue, 2005, č. 1., str. 15.
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§ 44a odst. 2 TrŘ se vyskytl problém, zda žádost o informace o pobytu 

obviněného/odsouzeného může u soudu podat kterýkoli ohrožený poškozený či jen ten, 

jemuž se vzhledem k ohrožení dostalo poučení o takové možnosti návrh podat. Někteří 

odborníci zastávající užší vyklad ustanovení § 44a odst. 2 TrŘ a tvrdí, že takovou žádost 

o informace může podat jen poškozený, který byl o takové možnosti žádat informace dle 

ustanovení § 44 odst. 1 TrŘ poučen orgánem činným v trestním řízení. Druhá skupina 

odborníků se přiklání ke stanovisku, že žádost o poskytnutí informací může podat

kterýkoli poškozený, jemuž hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného

respektive odsouzeného na svobodě, tedy i ten poškozený, který o tomto poučen nebyl. 

Přikláním se k názoru, že dle dikce zákona se jedná spíše o zužující výklad 

§44a odst. 1 TrŘ, avšak osobně bych byl pro legislativní změnu tohoto ustanovení a 

uzákonění možnosti být jako poškozený informován o pobytu obviněného respektive 

odsouzeného bez vázání takové informace na názor orgánu činného v trestním řízení o 

hrozícím nebezpečí spojeném s pobytem obviněného či odsouzeného na svobodě.

V případech, kdy obviněný nebo odsouzený vyhrožuje poškozenému, by mělo být spíše 

povinností orgánů činných v trestním řízení poskytnout informace o pobytu takového 

obviněného/odsouzeného poškozenému, nežli tak činit až na základě žádosti.

Dalším nedostatečným upravením procesu poskytování výše uvedených informací 

je ne zcela vhodná úprava ustanovení § 70a odst. 2 TrŘ. Podle tohoto ustanovení 

trestního řádu má být poškozený, který podal žádost dle § 44a TrŘ ,vhodným způsobem 

vyrozuměn o propuštění nebo útěku obviněného z vazby v den, kdy k této skutečnosti 

došlo. Vzhledem k tomu, že o takové informaci se poškozený dozví až v den propuštění 

nebo útěku obviněného z vazby, může být v některých případech již pozdě a obviněný 

může své výhružky naplnit. Domnívám se, že pokud jde o informování poškozeného o 

skutečnosti, že obviněný byl propuštěn z vazby, měla by být taková informace poskytnuta 

den předtím, než dojde k propuštění z obviněného z vazby, v případě útěku obviněného 

z vazby to logicky není možné, ale v takovém případě by měla být stanovena povinnost 

informovat poškozeného ihned a ne jak stanoví zákon v den, kdy k takové skutečnosti 

dojde, což může být třeba až několik hodin po útěku obviněného.

4.1.4. PRÁVO POŠKOZENÉHO VZDÁT SE SVÝCH PROCESNÍCH PRÁV

Novela trestního řádu, která byla provedena zákonem č. 265/2001 Sb., vložila do 

ustanovení § 43 nový odstavec pod číslem 4. Toto ustanovení dává poškozenému 
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možnost, aby se výslovným prohlášením sděleným orgánům činným v trestním řízení 

vzdal svých procesních práv přiznaných mu trestním řádem. Vzdání se práv se týká 

pouze práv procesní povahy, tedy ne práv vyplývajících z hmotného práva (nezle se vzdát 

práva či nároku na náhradu škody vyplývajícího z příslušného hmotně právního 

předpisu).101 Poškozený se však může vzdát procesního práva – návrhu, aby soud 

v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnosti nahradit tuto škodu dle 

ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ. Poškozený vůbec nemusí využívat tohoto práva a vzdát se 

svých procesních práv stačí, když takový nárok vůbec nebude uplatňovat. Procesní 

práva, jichž se může poškozený vzdát, jsou především práva vymezená v ustanovení 

§ 43 odst. 1, 3 TrŘ. Ke vzdání se svých procesních práv by však měl poškozený 

přistoupit až po té, co o nich samotných bude poučen orgánem činným v trestním řízení, 

protože bez ohledu na to, zda se poškozený svých práv vzdá či nikoli, pořád existuje 

zákonná poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení dle ustanovení § 46 TrŘ.

Poškozený se svých práv nemůže vzdát jen částečně. Nejen, že to zákon nepředpokládá, 

ale především s ohledem na úzkou souvislost těchto procesních práv, kdy výkon 

některého z nich je úzce vázán a je i do značné míry předpokladem pro uplatnění dalšího 

takového práva.102

Vzdání se procesních práv musí být učiněno výslovně. Není možné, aby byl 

takový projev proveden konkludentně, tedy nelze pouze z určitého chování poškozeného 

dovozovat, že se svých práv vzdává. Poškozený činí toto výslovné prohlášení samostatně 

nebo jej může učinit s jeho souhlasem i zmocněnec poškozeného. Účelem tohoto 

ustanovení vneseného do trestního řádu je možnost, aby poškozený tímto úkonem omezil 

styk s orgány činnými v trestním řízení na minimum a byl jimi co nejméně zatěžován 

probíhajícím trestním řízením, které pro něho může být značně psychicky i fyzicky 

vyčerpávající, nebo jednoduše proto, že nemá zájem svých procesních práv využívat.

Sdělení o vzdání se procesních práv poškozeného je možné učinit i v rámci úkonu 

trestního řízení (příkladem může být výslech poškozeného jako svědka v přípravném 

řízení). Tím, že poškozený prohlásí, že se vzdává svých procesních práv, se nadále 

vychází z toho, jako by poškozený ve věci vůbec nevystupoval. Zákon přímo neřeší 

případ, kdy se poškozený nejprve vzdá svých procesních práv a posléze své prohlášení 

                                                          
101 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 319.
101 Viz. § 154 odst. 1 TrŘ.
102 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 276.
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vezme zpět a začne svých procesních práv využívat. Přesto, že taková možnost zde je 

(vzhledem k tomu, že není zákonem vyloučena), neznamená to, že poškozený nabývá 

svých procesních práv zpětně za dobu, kdy jich nevyužíval, (vzhledem k platnému 

prohlášení) tzn., že orgán činný v trestním řízení dodatečně nezasílá učiněná rozhodnutí, 

která vydal v mezidobí. Poškozený také nemůže nabýt práv, která v mezidobí neuplatnil 

v zákonné lhůtě, a tak nemůže ani uplatnit nárok na náhradu škody, bylo – li již zahájeno 

dokazování v hlavním líčení či nemůže podat dodatečné odvolání proti rozsudku 

z důvodů, že v něm nebyl učiněn výrok o náhradě škody.103

4.1.5. PRÁVO POŠKOZENÉHO PODÁVAT OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Poškozený, jako jedna z důležitých stran trestního řízení, má právo uplatňovat 

v rámci trestního řízení některé opravné prostředky, které mu k dispozici dávají 

ustanovení trestního řádu. Konkrétně u tohoto práva disponovat s trestním řízením se 

projevuje znatelná disbalance mezi právy poškozeného a jiných stran v řízení např. 

obviněného. Poškozený, který bývá nejčastějším oznamovatelem oznámení o 

skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, tzv. podává trestní 

oznámení, má již v této fázi před zahájením trestního stíhání určitá práva stanovená 

zákonem. Ustanovení § 158 odst. 2 TrŘ dává oznamovateli právo být vyrozuměn od 

orgánů činných v trestním řízení o učiněných opatřeních po oznámení výše uvedených 

skutečností. Orgány činné v trestním řízení pak mají povinnost informovat oznamovatele 

(poškozeného) do jednoho měsíce od oznámení. Pokud v průběhu prověřování orgán 

činný v trestním řízení dojde k závěru, že trestní stíhání je nepřípustné dle ustanovení 

§ 11 odst. 1 TrŘ nebo je-li trestní stíhání neúčelné vzhledem k okolnostem uvedeným v 

§ 172 odst. 2 písm. a) nebo b) TrŘ, případně z výsledků prověřování vyplývá, že nastaly 

okolnosti uvedené v § 172 odst. 2 písm. c) TrŘ nebo se nepodařilo zjistit skutečnosti 

opravňující zahájení trestního stíhání, usnesením se věc odloží. Takové usnesení o 

odložení věci musí být doručeno poškozenému, a lze o něm vyrozumět i oznamovatele 

(pokud je jím jiná osoba nežli poškozený) a to v případě, že o to oznamovatel požádal.

Právě zde už zákon přiznává poškozenému (pokud je znám) právo podat stížnost proti 

takovému usnesení o odložení věci, která má odkladný účinek.104 O stížnosti, kterou 

poškozený podal proti výše uvedenému usnesení, které učinil policejní orgán, rozhoduje 

                                                          
103 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 319-20.
104 Viz. § 159a a násl. TrŘ.
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podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. e) TrŘ státní zástupce vykonávající dozor nad 

zachováváním zákonnosti v přípravném řízení a může tak učinit do 30 dnů od doručení.

O stížnost poškozeného proti usnesení státního zástupce o odložení 

věci, rozhoduje státní zástupce nejbližšího vyššího státního zastupitelství. Postup u 

rozhodnutí dle ustanovení § 171 odst. 1 TrŘ, (tedy při poustoupení věci jinému orgánu 

v případě, že výsledky přípravného řízení ukazují, že nejde o trestný čin, avšak jedná se o 

skutek, který by mohl být jiným příslušným orgánem posouzen jako přestupek, jiný 

správný delikt nebo kárné provinění), je obdobný jako u odložení věci a poškozený má i 

proti takovému usnesení právo podat stížnost, jenž má odkladný účinek. Poškozený má 

právo podávat opravný prostředek (stížnost) i v případě usnesení o zastavení trestního 

stíhání dle § 172 odst. 1, 2 TrŘ a stížnost podaná poškozeným má rovněž odkladný 

účinek. Poněkud jiná je situace v případě přerušení trestního stíhání podle ustanovení 

§ 173 odst. 1 TrŘ, kde není poškozenému zákonem přiznané právo podat stížnost proti 

tomuto usnesení a poškozenému se toto usnesení nedoručuje, nýbrž je poškozený pouze 

vyrozuměn, že státní zástupce takto rozhodl. Jedná se o usnesení, které má zatímní 

povahu a trestní stíhání jím není ukončeno a předpokládá se, že bude pokračovat. 

Poškozený má právo podat odvolání, toto právo však trestní řád přiznává pouze 

těm poškozeným, kteří jsou současně subjekty adhezního řízení (tedy pokud mají podle 

zákona proti obviněnému nárok na náhradu škody a včas jej uplatnili). Poškozený je 

vedle státního zástupce jedinou osobou, která může podle ustanovení § 247 odst. 1 TrŘ

podat odvolání v neprospěch obžalovaného. Poškozený má možnost podat odvolání dle 

§ 246 odst. 1 písm. d) TrŘ pouze proti výroku o náhradě škody pro jeho nesprávnost 

případně proto, že takový výrok nebyl v rozsudku učiněn nebo pro vady řízení, které 

mohly způsobit, že výrok o náhradě škody je nesprávný nebo že chybí. Poškozený se tedy 

nemůže odvolat proti výroku o vině, třebaže jeho nárok na náhradu škody, má podklad ve 

výroku o vině. Nemá dle zákonného ustanovení § 229 odst. 3 TrŘ, ani právo odvolat se 

proti zprošťujícímu rozsudku, kterým ho soud odkázal s jeho nárokem na náhradu škody 

na občanskoprávní nebo jiné řízení. Odvolací soud také zamítne podle § 253 odst. 1 TrŘ 

odvolání poškozeného, který uplatnil nárok na náhradu škody podle § 43 odst. 3 TrŘ jako 

odvolání podané neoprávněnou osobou, je-li zřejmé, že odvolání směřuje výlučně proti 

takovým výrokům rozsudku soudu prvního stupně, které podle zákona nemůže 

napadnout.105 Za poškozeného pak mohou podávat odvolání jeho zákonný 

                                                          
105 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1980.
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zástupce, opatrovník nebo zmocněnec (případně společný zmocněnec). Manželka 

poškozeného není oprávněna podávat svým jménem ve prospěch poškozeného odvolání 

pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo proto, že takový výrok nebyl 

učiněn, odvolání však může podat jménem poškozeného jako jeho zmocněnec.106

4.2. POSTAVENÍ A PROCESNÍ PRÁVA POŠKOZENÉHO DE LEGE

FERENDA

Rekodifikační proces trestního práva v České republice je v současné době ve své 

polovině. Je tomu již rok, co je účinný nový trestní zákoník č. 40/2009 Sb., který 

upravuje trestní právo hmotné, nicméně druhá polovina rekodifikace, která má za úkol 

upravit trestní řízení dle nového trestního řádu, ještě není zdaleka hotová. Dle plánu 

Legislativní rady vlády ČR byl dne 31. 8. 2008 schválen věcný záměr nového trestního 

řádu, který nahradil původní věcný záměr schválený usnesením vlády č. 362 ze dne 

30. 3. 2005 a to s ohledem na potřebu více reagovat na celosvětové moderní trendy 

trestního práva procesního a zakotvit do trestního práva procesního nové instituty 

umožňující zrychlení a zefektivnění trestního řízení, aniž by k tomu docházelo na úkor 

práv obviněného či poškozeného.107

Hlavními principy nového trestního řádu v oblasti práv a postavení poškozeného 

má být především posílení procesních práv poškozeného, čímž mu má být zajištěn 

účinnější výkon jeho procesních práv a dosažení náhrady škody v trestním řízení a v jisté 

omezené míře i přiměřeného zadostiučinění a vydání bezdůvodného obohacení. 

Poškozený stejně jako ostatní strany v trestním řízení bude mít možnost prohlásit některé 

skutečnosti za nesporné a na základě rozhodnutí soudu bude možno od provedení 

takového příslušného důkazu upustit. Poškozený má být dle nového trestního řádu 

vymezen jako ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, 

morální nebo jiná škoda anebo se jiná osoba na jeho úkor bezdůvodně obohatila. 

Vzniknou-li pochybnosti o tom, zda je určitá osoba poškozeným, rozhodne se na 

návrh dotčené osoby v přípravném řízení usnesením, proti kterému bude zákon přiznávat 

stížnost s odkladným účinkem.

                                                          
106 CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GRIVŇA, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha: ASPI, 2008, str. 
535.
107 Důvodová a předkládací zpráva k věcnému záměru o trestním řízení soudním (trestní řád).
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Společně s novým trestním řádem má vejít v účinnost i zákon o obětech trestné 

činnosti, který bude zahrnovat ucelenou úpravu této problematiky, zejména vytváření a 

podporu služeb pro poskytování pomoci obětem trestných činů, prevenci, pomoc obětem 

zajišťující útočiště, materiální a lékařskou podporu. Touto úpravou dojde k diferenciaci 

obětí na zvlášť ohrožené a ostatní. Ve větší míře se má nová právní úprava zaměřit na 

citelnější ochranu před sekundární viktimizací a informování oběti a jejich odškodňování. 

Přímo má být upraveno právo na ohleduplné zacházení.

Procesní postavení poškozeného se posílí konkrétně v následujících případech: 

poškozený bude mít právo obdržet při prvním kontaktu s orgánem činným v trestním 

řízení v písemné formě informace o jeho právech v trestním řízení a organizacích, které 

poskytují pomoc obětem trestných činů. Důležitým oprávněním poškozeného bude 

možnost podat návrh na vydání předběžného opatření v řízení před soudem a dát podnět 

k jeho vydání v řízení přípravném. Jako předběžná opatření bude možné (s přihlédnutím 

k povaze a závažnosti trestné činnosti, osobě a zájmům poškozeného) uložit předběžné 

opatření zákazu styku s poškozeným nebo jeho vyhledávání, zákaz styku s konkrétně 

vymezenými osobami, stejně tak zákaz návštěv konkrétně vymezených míst, akcí či 

prostředí. Předběžným opatřením bude možné uložit také zákaz nezdržovat se v místě 

svého pobytu či vycestovat za hranice České republiky. Současná právní úprava 

umožňuje pouze ukládat obviněnému v souvislosti s náhradou vazby písemným slibem 

nebo dohledem probačního úředníka omezení stanovená ve výroku rozhodnutí o náhradě 

vazby, tyto formy se však v dosavadní praxi ukazují jako nedostačující. Nově bude moci 

poškozený podat stížnost proti usnesení o postoupení věci a o zastavení trestního stíhání 

v rámci předběžného projednání obžaloby. Jak jsem již uvedl, bude moci poškozený 

požadovat nejen náhradu škody, ale i vydání bezdůvodného obohacení či náhradu 

morálního zadostiučinění v adhezním řízení. 

V novém trestním řádu se počítá i s obnovením institutu soukromé žaloby (byť 

v omezeném rozsahu), kdy se bude taková možnost týkat pouze úzce vymezeného okruhu 

skutkových podstat trestných činů, u kterých veřejný zájem na stíhání do značné míry

ustupuje zájmu soukromému. Vybranými trestnými činy budou pomluva, porušení při 

správě cizího majetku, poškozování spotřebitele a další a u nich pak bude přicházet 

v úvahu podání soukromé žaloby poškozeným. Dalším významným institutem, který má 

být v novém trestním kodexu a jenž je našemu trestnímu procesu znám z dřívější doby, je 

procedura týkající se kontroly nestíhání neboli kontrola diskreční pravomoci státního 
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zástupce. Podstatou této subsidiární žaloby bude možnost poškozeného do 15 dní od

doby, kdy státní zástupce pravomocně odloží věc nebo, kdy bude zastaveno trestní stíhání 

z důvodů nedostatku veřejného zájmu podat žalobu. Po podání této žaloby ji soud 

přezkoumá, a buď ji zamítne z důvodu, že neposkytuje dostatečný podklad pro projednání 

věci před soudem nebo shledá-li že takový podklad skýtá a nařídí k jejímu projednání 

hlavní líčení. 

V nové zákonné úpravě trestního řízení bude poškozenému poskytnuto právo 

podat proti trestnímu příkazu odpor.

Jak jsem již uvedl, věcný záměr nového trestního řádu obsahuje řadu nových, 

případně z historie československého trestního procesu známých institutů, díky nimž by 

mohlo dojít k posílení práv poškozeného a oběti, jak k tomu došlo u našich nebližších 

zahraničních sousedů na Slovensku, kde se většina těchto nových institutů osvědčila 

v praxi.

4.3. POSTAVENÍ A PROCESNÍ PRÁVA POŠKOZENÉHO PODLE

ZÁKONA Č. 218/2003 SB. (ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH

MLÁDEŽE)

Účelem zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, přijatého dne 

25. 6. 2003 bylo od 1. ledna 2004 upravit: podmínky odpovědnosti mládeže za 

protiprávní činy uvedené v trestním zákoníku, opatření ukládaná za takové protiprávní 

činy a postup, rozhodování a výkon soudnictví ve věcech mládeže. Působnost zákona se 

vztahuje na dvě věkové skupiny mládeže a to na děti mladší patnáct let (z pohledu 

trestního práva osoby trestně neodpovědné), které se dopustily činu jinak trestného a na 

mladistvé, tj. osoby, které v době spáchání provinění dovršily patnáctý rok a nepřekročily 

osmnáctý rok svého věku. Ustanovení § 1 odst. 2 ZSVM stanoví, že projednáváním

protiprávních činů, kterých se dopustily děti mladší patnácti let a mladiství, se sleduje, 

aby se na toho, kdo se takového činu dopustil, užilo opatření, které účinně přispěje 

k tomu, aby se nadále páchání protiprávního činu zdržel a našel si společenské uplatnění 

odpovídající jeho schopnostem a rozumovému vývoji a podle svých sil a schopností 

přispěl k odčinění újmy vzniklé jeho protiprávným činem. Řízení musí být vedeno tak, 

aby přispívalo k předcházení a zamezování páchání protiprávních činů.108 Ustanovení 

                                                          
108 Cit. § 1 odst. 2 ZSVM.
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§ 1 odst. 2 ZSVM klade důraz na vyváženou a spravedlivou reakci společnosti na trestný 

čin mladistvého, s tím že taková společnost se nezříká své spoluodpovědnosti za takový 

čin mladistvého, a naopak z něj vyvozuje důsledky nejen pro pachatele samotného, ale i 

pro další zúčastněné osoby a skupiny osob spojených s trestným činem jakož i pro 

společnost samotnou. Dle ustanovení zákona o soudnictví ve věcech mládeže by měl 

poškozený dostat větší prostor k uplatnění svých oprávněných požadavků na morální i 

finanční satisfakci, sociální okolí mladistvého i oběti jeho činu by měly mít možnost 

spolupodílet se na odčinění způsobených škod, mladistvý by měl být stimulován 

k převzetí osobní, nikoli pouze formální trestní, odpovědnosti za spáchaný čin a nápravu 

jím způsobených následků.109

Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je speciálním zákonem ve vztahu 

k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu. Znamená to, že se podle ZSVM postupuje 

vždy, ledaže by některou otázku sám neupravoval. V takovém případě se pak postupuje 

podle obecných právních předpisů tedy podle trestního zákoníku a trestního.110

4.3.1. POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V ŘÍZENÍ VEDENÉM PROTI MLÁDEŽI

Základní zásadou ve vztahu k poškozenému je podle ZSVM zásada formulovaná 

v ustanovení § 3 odst. 7 ZSVM, která stanoví, že řízení vedené podle tohoto zákona musí 

směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody způsobené protiprávním činem 

nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění např. omluvou, opravou 

poškozené věci apod. Výše zmíněnou zásadu musí mít všechny orgány činné v trestním 

řízení stále na zřeteli.

Zájmy a práva poškozeného upravuje ustanovení § 45 ZSVM, kde je uložena 

orgánům činným v trestním řízení podle ZSVM povinnost přihlížet k oprávněným 

zájmům poškozeného, dále je stanovena poučovací povinnost těchto orgánů a povinnost 

poskytnout poškozenému plnou možnost uplatnění jeho práv. Dále jsou orgány činné 

v trestním řízení povinny vyrozumět poškozeného o tom, že mladistvý pachatel je 

připraven škodu vzniklou činem nahradit.111 V řízení ve věcech mladistvých je možné 

užití zvláštních způsobů řízením tzv. odklonů, avšak jen v případech, kdy se použití 

takového odklonu jeví na základě dostatečného objasnění skutkového stavu věci zcela 

                                                          
109 Cit. SCHELLEOVÁ, I. a kol. Právní postavení mladistvých. Praha: Eurolex Bohemia, 2004, str. 49.
110 Srov. MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 
3.vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 745.
111 Viz. § 45 odst. 1, 2 ZSVM.
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důvodným a mladiství je připraven nést odpovědnost a přičinit se o odstranění škodlivých 

následků svého provinění. Jedná se tedy o trestní věci, v nichž je dáno důvodné podezření 

mladistvého ze spáchání určitého provinění a standardní formou jejich projednání by bylo 

provedení hlavního líčení a rozhodnutí o vině či nevině, případně i o trestním opatření. 

Avšak za splnění zákonem stanovených předpokladů věc není takto projednána a k jejímu 

vyřešení dojde specifickým procesním postupem, aniž by byla vyslovena vina a aniž by 

mu bylo uloženo trestní opatření.112 Dle ustanovení § 69 ZSVM se zvláštními způsoby 

řízení rozumí podmíněné zastavení trestního stíhání, narovnání a odstoupení od trestního 

stíhání. Do zvláštních způsobů řízení v trestních věcech mladistvých patří i ty které 

upravuje trestní řád a to řízení před samosoudcem, řízení proti uprchlému a řízení po 

zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu.

Samotná náhrada škody poskytovaná poškozenému se uplatňuje podle ustanovení 

trestního řádu. Výchovná opatření, respektive výchovné povinnosti, které jsou společně 

s ochrannou výchovou a trestním opatření jednou z forem opatření ukládaných 

mladistvému, v ustanovení § 18 odst. 1 písm. d) a e) výslovně uvádějí, aby mladiství 

usiloval o vyrovnání s poškozeným a nahradil mu podle svých sil škodu způsobenou 

proviněním anebo jinak přispěl k odstranění následků provinění.113

4.3.2. INSTITUT ODSTOUPENÍ OD TRESTNÍHO STÍHÁNÍ

Kromě ustálených alternativních způsobů řízení, jako jsou podmíněné zastavení 

trestního stíhání dle § 307, 308 TrŘ a narovnání dle § 309 – 314 TrŘ obsahuje ZSVM 

ještě další možnost odklonu od standardního trestního řízení. Jedná se o institut 

odstoupení od trestního stíhání dle ustanovení § 70 ZSVM. Jak jsem již uvedl výše, pro 

použití těchto odklonů je nutné splnit podmínky stanovené § 68 ZSVM, tedy aby se 

podezření ze spáchání provinění jevilo zcela důvodným a aby mladiství projevil 

připravenost nést za toto své provinění odpovědnost a přičinil se o odstranění jeho 

škodlivých následků.

Odstoupení od trestního stíhání je možné aplikovat v případech provinění, na něž 

trestní zákoník stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta a 

současně v případě, že státní zástupce v přípravném řízení nebo soud pro mládež 

(z důvodů chybějícího veřejného zájmu na dalším stíhání mladistvého a s přihlédnutím 

                                                          
112 ŠÁMAL, P., a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 
str. 653.
113 Viz. § 18 odst. 1 písm. d) a e),
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k povaze a závažnosti provinění) odstoupí od trestního stíhání v případě, jestliže není 

stíhání účelné a potrestání není nutné k odvrácení mladistvého od páchání dalších 

provinění. Oproti zbývajícím dvěma druhům zvláštního způsobu řízení je zpřísněna 

hranice, při jejímž převýšení již k odstoupení od trestního stíhání nelze přistoupit. 

U podmíněného zastavení trestního stíhání a u narovnání je možné tyto zvláštní 

způsoby řízení aplikovat v řízení o přečinech, tedy v těch případech, kdy se jedná o 

všechny nedbalostí trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákoník stanoví 

trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. Na druhou stranu však u 

odstoupení od trestního stíhání není (jako je tomu vždy u narovnání) nutný souhlas 

poškozeného a mladiství není ve zkušební době, jako je tomu u podmíněného zastavení 

trestního stíhání.

Rozdílem institutu odstoupení od trestního stíhání od podmíněného zastavení 

trestního stíhání je to, že u odstoupení od trestního stíhání jde o konečné rozhodnutí ve 

věci a nabytí právní moci usnesení o odstoupení od trestního stíhání stanoví překážku rei 

iudicatae. Další výhodou je, že součástí rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání je i 

bezpodmínečný výrok o zastavení trestního stíhání pro skutek, ve kterém bylo spatřováno 

provinění, přičemž se odstoupení eviduje v Rejstříku trestů pouze jako skutečnost 

významná pro trestní řízení,114 tzn. neobjeví se ve výpisu z trestního rejstříku.115

V ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM jsou uvedeny příklady, které zákonodárce 

považuje za zvlášť vhodné pro řešení tímto druhem zvláštního způsobu řízení, kdy se 

jedná o případy, u kterých již mladiství vykonal úspěšně probační program, pokud byla 

úplně či částečně nahrazena škoda způsobená mladistvým a poškozený s takovým 

odškodněním souhlasil. V případě, kdy poškozený svůj souhlas nevyjádří, nemusí přímo 

znamenat, že k odstoupení od trestního stíhání nedojde, avšak orgány činné v trestním 

řízení se budou v největší pravděpodobnosti zajímat předtím, nežli rozhodnou, proč 

poškozený souhlas neudělil. Ustanovení § 70 odst. 3 ZSVM spojuje odstoupení od 

trestního stíhání s úplnou případně částečnou náhradou škody způsobenou proviněním 

mladistvého, její úplné uhrazení však může být pro mladistvého vzhledem k jeho aktuální 

majetkové situaci v tak krátké době nedosažitelné. Z toho důvodu zákon nepožaduje, aby 

k době rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání mladistvý zcela uhradil tuto škodu. 

Musí však dát konkrétními činy najevo, že to postupně chce učinit. Zákon o soudnictví ve 

                                                          
114 Viz. § 71 ZSVM.
115 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 752.
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věcech mládeže v § 70 odst. 3 blíže neupravuje formy náhrady škody způsobené 

proviněním mladistvého ani požadované projevy jeho připravenosti přičinit se o jejich 

odstranění. Samotné cesty k náhradě škody závisí vždy na konkrétních okolnostech 

daného případu a možnostech mladistvého. Poškozený má dle § 70 odst. 4 ZSVM právo 

být vyrozuměn o odstoupení od trestního stíhání avšak obecně nemá právo proti usnesení 

o odstoupení od trestního stíhání podat stížnost. Toto právo mu náleží v případě 

rozhodnutí o odstoupení od trestního stíhání ve stádiu řízení před soudem pro mládež 

v hlavním líčení i mimo toto hlavní líčení.116

4.4. TRESTNÍ STÍHÁNÍ SE SOUHLASEM POŠKOZENÉHO

Původní znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním vycházelo 

z důsledného uplatňování zásady oficiality a legality a nepřiznávalo tak poškozenému 

žádná dispoziční práva s trestním řízením. Udělení souhlasu či naopak jeho neudělení 

nebylo vůbec relevantní a trestní stíhání se zahajovalo vždy z úřední povinnosti. 

Nejvýznamnější změnou týkající se možnosti poškozeného ovlivnit výsledek 

trestního řízení je nepochybně ustanovení § 163 TrŘ, nazvané „trestní stíhání se 

souhlasem poškozeného“, jenž bylo začleněno do trestního řádu novelou provedenou 

zákonem č. 178/1990 Sb., která toto ustanovení upravovala v §163a TrŘ.117 Do účinnosti 

výše uvedené novelizace trestního řádu byly orgány činné v trestním řízení povinny stíhat 

z úřední povinnosti všechny trestné činy, o kterých se dozvěděly a to bez ohledu na 

stanovisko poškozeného. Pro orgány činné v trestním řízení tato povinnost vyplývala ze 

zásady oficiality dle ustanovení § 2 odst. 4 TrŘ (kdy orgány činné v trestním řízení pokud 

nestanoví zákon něco jiného, postupují v trestním řízení z úřední povinnosti), respektive 

tato povinnost vyplývala ze zásady legality dle ustanovení § 2 odst. 3 TrŘ (kdy je státní 

zástupce povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví, pokud nestanoví zákon 

nebo mezinárodní smlouva, jíž je ČR vázána něco jiného). Zásada oficiality je v trestním 

řízení projevem myšlenky, že pouze stát má monopol trestního stíhání, kdy smyslem této 

zásady je, aby trestné činy nezůstaly nepotrestány a aby byly dodržena zákonem 

předepsaná pravidla jejich stíhání. Smyslem zásady legality, která konkretizuje zásadu 

oficiality pro etapu zahájení řízení, je zajistit, aby byly stíhány všechny zjištěné trestné 

                                                          
116 ŠÁMAL, P., a kol. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, 
str. 710.
117 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 526.
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činy, jsou-li pro to splněny zákonné předpoklady a to bez ohledu na subjektivní přání 

orgánů činných v trestním řízení nebo jiných subjektů. Orgány činné v trestním řízení 

nesmějí provádět žádnou selekci podle jakéhokoli kriteria. Ve všech případech musí 

postupovat stejně.118 Úprava institutu souhlasu poškozeného s trestním stíháním prošla 

několika novelizacemi, kdy nejzásadnější z nich byla novela trestního řádu provedená 

zákonem č. 262/2001 Sb. která mimo jiné rozdělila právní úpravu původně obsaženou 

v jednom ustanovení § 163a TrŘ do dvou a to § 163 a §163a TrŘ.

4.4.1. PODSTATA TRESTNÍHO STÍHÁNÍ SE SOUHLASEM POŠKOZENÉHO

Podstatou institutu souhlasu poškozeného s trestním stíháním je situace, kdy

trestní stíhání za taxativně vypočtené trestné činy je podmíněno až do stadia odvolacího 

řízení souhlasem poškozeného a to v případě, že mezi pachatelem trestného činu a 

poškozeným je příbuzenský nebo obdobný vztah, který vymezuje zákon. Zakotvením 

výše uvedeného institutu byly vytvořeny delikty se svolením,119 tzn. trestné činy, pro 

které lze zahájit trestní stíhání (případně v již zahájeném trestním stíhání pokračovat) jen 

se souhlasem poškozeného. Svojí povahou institut souhlasu poškozeného s trestním 

stíháním odpovídá tzv. deliktům stíhaným ku zmocnění podle právní úpravy dle zákona 

č. 119/1873 ř.z.120

Ustanovení § 163 odst. 1 TrŘ vymezuje dva typy případů trestního stíhání, které 

lze zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat jen se souhlasem poškozeného.

Prvním případem je trestní stíhání pro trestné činy, kterých se měl dopustit, ten 

kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči níž by měl poškozený jako svědek právo 

odepřít výpověď dle § 100 odst. 2 TrŘ. Toto ustanovení trestního řádu staví, že „svědek 

je oprávněn odepřít vypovídat, jestliže by výpovědí způsobil nebezpečí trestního stíhání 

sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, 

osvojenci, manželu, partneru nebo druhu anebo jiným osobám v poměru rodinném nebo 

obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní.“ V odborné diskuzi a i 

v praxi opakovaně vyvstala otázka výkladu pojmu „poměr obdobný rodinnému“, protože 

pouze v případě existence takového vztahu má poškozený jak právo odepřít svědeckou 

výpověď podle § 100 odst. 2 TrŘ, tak dispoziční právo podle ustanovení 

                                                          
118 MUSIL, J. Má být omezeno dispoziční právo poškozeného udílet souhlas s trestním stíháním podle § 
163 tr.řádu? Trestní právo, 2003, č. 12., str. 12.
119 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 90.
120 Srov. podkapitolu 2.1 této rigorózní práce – Postavení poškozeného podle zákona č. 119/1873 ř.z.
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§ 163 odst. 1 TrŘ. Právě z hlediska výkladu výše uvedeného pojmu ve spojitosti 

s oprávněním poškozeného podle § 163 TrŘ je důležité zmínit rozhodnutí Krajského 

soudu v českých Budějovicích sp. zn. 4 To 935/94. Citovaným rozhodnutím řešil krajský 

soud otázku, zda za takový poměr lze považovat vztah mezi obžalovaným a poškozenou, 

kteří spolu udržovali po více než rok pouze sexuální vztah. Obžalovaný v citovaném 

rozhodnutí byl stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví a soud se na základě skutkových 

zjištění vyslovil v tom smyslu, že v posuzovaném případě nešlo mezi obžalovaným a 

poškozenou o takový poměr jaký má namysli ustanovení § 100 odst. 2 TrŘ a to zejména 

proto, že obžalovaný udržoval s poškozenou pouze intimní poměr, který nebyl založen na 

hlubším citu a byl zcela bez úmyslu tento vztah jakkoli do budoucna legalizovat či 

povýšit z čistě intimního na partnerský. Krajský soud se dále vyjádřil, že za „poměr 

obdobný rodinnému“ ve smyslu § 100 odst. 2 TrŘ lze považovat např. poměr druha a 

družky, partnerů, poměr opatrovníka k dítěti opatrovanci apod., kdy takový vzájemný 

vztah mezi takovými osobami musí být ve skutečnosti natolik pevný a intenzivní, že by 

újmu, kterou by utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Zda 

v konkrétním případě o takový vztah půjde, je vždy třeba zvážit podle okolností daného 

případu. 

Pro výše uvedenou interpretaci ustanovení § 100 odst. 2 TrŘ hovoří i smysl a 

podstata institutu trestního stíhání se souhlasem poškozeného, protože tento institut je 

pouze výjimkou z principu oficiality a legality a navíc rozšiřující výklad pojmu „poměr 

obdobný rodinnému“ by vedl v praxi k zneužívání dispozičního práva a k nežádoucím 

důsledkům. K zabránění těmto nežádoucím důsledkům je proto třeba vyložit a aplikovat 

ustanovení § 100 odst. 2 TrŘ tak, že o „poměr obdobný rodinnému“ může jít ve smyslu 

citovaného ustanovení jen tehdy, pokud vzájemný vztah mezi obviněným a poškozeným 

je natolik pevný a intenzivní, že by újmu, kterou by utrpěl jeden z nich, druhý pociťoval 

skutečně jako újmu vlastní.121 Vztah poškozeného a toho, vůči němuž má právo udělit 

nebo odepřít souhlas trestním stíháním, musí (s výjimkou trestného činu znásilnění podle 

§ 185 odst. 1, 2 TrŘ) existovat v době, kdy se trestní stíhání vede, respektive má vést, a 

tedy ne v době, kdy byl trestný čin spáchán. Výše uvedené je důvodem, pro něž nelze 

v zahájeném trestním stíhání pokračovat, jestliže v jeho průběhu takový vztah mezi 

poškozeným a obviněným vznikl. Odlišně je upravena otázka, ve kterém časovém 

okamžiku musí existovat příbuzenský nebo obdobný vztah mezi obviněným a 

                                                          
121 Cit. JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 103.
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poškozeným u trestného činu znásilnění podle ustanovení § 185 odst. 1, 2 TrŘ. V tomto 

případě umožňuje trestní řád odepřít souhlas k trestnímu stíhání vzhledem 

k manželskému poměru nebo poměru druha/družky nebo partnera/partnerky trvajícími 

jak v době, kdy se trestní stíhání vede, resp. má vést, tak v době spáchání tohoto trestného 

činu.122 Taxativním výčtem jsou v trestním řádu uvedeny tyto trestné činy, pro něž lze 

zahájit a v již zahájeném trestním stíhání pokračovat jen se souhlasem poškozeného 

v případě výše uvedeném: trestný čin ublížení na zdraví podle ustanovení (§ 146 trestního

zákoníku), těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti (§ 147 trestního zákoníku), ublížení na 

zdraví z nedbalosti (§ 148 trestního zákoníku), neposkytnutí pomoci (§ 150 trestního 

zákoníku), neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku (§ 151 trestního 

zákoníku), ohrožení pohlavní nemocí (§ 155 trestního zákoníku), omezování osobní 

svobody podle § 171 odst. 1, 2 trestního zákoníku, vydírání podle § 175 odst. 1 trestního 

zákoníku, porušování domovní svobody (§ 178 trestního zákoníku), poškození cizích 

práv (§ 181 trestního zákoníku), porušení tajemství listin a jiných dokumentů 

uchovávaných v soukromí (§ 183 trestního zákoníku), sexuálního nátlaku podle 

§ 186 odst. 1, 2 trestního zákoníku, krádeže (§ 205 trestního zákoníku), zpronevěry 

(§ 206 trestního zákoníku), neoprávněného užívání cizí věci (§ 207 trestního zákoníku), 

neoprávněného zásahu do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 208 trestního 

zákoníku), podvodu (§ 209 trestního zákoníku), podílnictví (§ 214 trestního zákoníku), 

podílnictví z nedbalosti (§ 215 trestního zákoníku), lichvy (§ 218 trestního zákoníku), 

zatajení věci (§ 219 trestního zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího majetku 

(§ 220 trestního zákoníku), porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti 

(§ 221 trestního zákoníku), poškození věřitele (§ 222 trestního zákoníku), poškození cizí 

věci (§ 228 trestního zákoníku), nebezpečného vyhrožování (§ 353 trestního zákoníku) a 

nebezpečného pronásledování (§ 354 trestního zákoníku).

Druhým případem představujícím podmínku, za níž je třeba souhlasu 

poškozeného, je výše konkretizované trestní stíhání pro trestný čin znásilnění podle 

§ 185 odst. 1, 2 trestního zákoníku, jestliže je za něj stíhán ten, kdo je nebo v době 

spáchání tohoto činu byl ve vztahu k poškozenému manželem, partnerem nebo druhem.

                                                          
122 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 96.
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Souhlas poškozeného je také podmínkou pro vedení trestního stíhání pro trestný 

čin opilství podle ustanovení § 360 trestního zákoníku, pokud jinak vykazuje znaky 

skutkové podstaty některého z trestných činů patřících do výše uvedených skupin.123

Dispoziční právo poškozeného se vztahuje na celé trestní řízení, tedy lze jej 

uplatnit v jakékoli fázi přípravného řízení (v prověřování i vyšetřování), ve stádiu řízení 

před soudem (a to ať bude souhlas poškozeným udělen, neudělen či vzat zpět 

v kterémkoli stadiu předběžného projednání obžaloby, v hlavní líčení nebo v odvolacím 

řízení). Souhlas poškozeného s trestním stíháním obžalovaného musí být určitým a 

srozumitelným projevem jeho vůle adresovaným orgánu činnému v trestním řízení.124

Souhlas s trestním stíháním lze vzít zpět až do doby, než se odvolací soud odebere 

k závěrečné poradě. Jestliže poškozený vezme zpět souhlas s trestním stíháním 

obviněného, který byl dosud stíhán jen pro trestný čin uvedený v § 163 odst. 1 TrŘ., je 

soud povinen přezkoumat, zda skutek, pro který se trestní stíhání vede, nenaplňuje též 

znaky trestného činu, jehož stíhání není podmíněno souhlasem poškozeného. V 

případě, že se soud rozhodne posuzovat tento skutek jako jiný trestný čin neuvedený v 

§ 163 odst. 1 TrŘ, je povinen obviněného na možnost odchylného právního posouzení 

upozornit.125

Je-li souhlas se zahájením trestního stíhání odepřen nebo vzat zpět ještě před 

zahájením trestního stíhání, policejní orgán věc odloží usnesením podle ustanovení 

§ 159a odst. 2 TrŘ s přihlédnutím k § 11 odst. 1 písm. i) TrŘ. Usnesení je třeba doručit i 

poškozenému, který má právo podat proti němu stížnost (§159a odst. 7 TrŘ), která má 

odkladný účinek. Právo trvat na projednání věci je oprávnění poškozeného, ten může 

z důvodů uvedených v § 11 odst. 3 TrŘ u trestních stíhání, která byla zastavena z důvodů 

uvedených v § 11 odst. 1 písm. a), b) nebo i) TrŘ, do tří dnů od doby, kdy mu bylo 

doručeno usnesení o zastavení trestního stíhání prohlásit, že na projednání věci trvá, 

v takovém případě pak trestním stíhání pokračuje. Není-li dán souhlas s trestním stíháním 

v případech vymezených v ustanovení § 163 TrŘ, má to za následek nepřípustnost 

trestního stíhání, což je skutečnost, kterou se musí orgány činné v trestním řízení 

obligatorně zabývat v každém stadiu řízení. Je třeba se výslovně dotázat na takový 

souhlas ještě před zahájením trestního stíhání, popřípadě je-li už trestní stíhání 

                                                          
123 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 535.
124 Usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 To 31/2002.
125 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 13 To 90/2008.
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zahájeno, bezprostředně poté, co vyjde najevo poměr obviněného a poškozeného 

předpokládaný výše uvedeným ustanovením. Za dodržování této právní úpravy ve stadiu 

před podáním obžaloby odpovídá především státní zástupce. Ten musí při uplatňování 

svých pravomocí před zahájením trestního stíhání i při výkonu dozoru v přípravném 

řízení důkladně přezkoumávat, zda u trestných činů, u nichž to zákon vyžaduje, byl 

neprodleně vyžádán souhlas poškozeného. V řízení před soudem se tímto zabývá a ve 

věci rozhoduje soud, podnět k tomu může dostat i od státního zástupce, obžalovaného 

nebo poškozeného. 

Soudní judikatura k této problematice uvádí, že úpravu souhlasu poškozeného 

k trestnímu stíhání v § 163 TrŘ není možné zjednodušeně vykládat tím způsobem, že 

souhlas poškozeného není dán, jestliže k vyjádření souhlasu či nesouhlasu poškozeného 

žádný orgán činný v trestním řízení nevyzval v době, kdy souhlas byl nutný, neboť 

v takovém případě není možné dovodit to, že souhlas byl dán, tak ani to, že souhlas nebyl 

dán.126 Jiným výkladem by došlo k popření práva poškozeného, které má na základě 

ustanovení § 163 a 163a TrŘ. Podle ustanovení § 163a odst. 2 TrŘ má poškozený 

možnost (v případě, že se na výzvu orgánu činného v trestním řízení ihned nevyjádří, zda 

souhlasí s trestním stíháním podle § 163 TrŘ) vyjádřit se do 30 dnů, zda souhlasí 

s trestním stíháním. Po marném uplynutí této doby již souhlas s trestním stíháním dát 

nelze. O výše uvedeném musí být poškozený orgánem činným v trestním řízení písemně 

poučen a stejně tak o tom, že lhůta 30 dnů je považována za maximální a lze ji 

v závislosti podle povahy věci i zkrátit. Za poškozeného podle § 43 TŘ je přitom třeba 

považovat i toho, kdo nechtěl, aby bylo proti osobě mu blízké zahájeno trestní stíhání. 

Pokud totiž z jiných důvodů dojde k zahájení trestního stíhání konkrétní osoby 

(např. proto, že ve věci byli i jiní poškození, kteří dali souhlas s trestním stíháním), má 

uvedená osoba právo na náhradu škody způsobené trestným činem, byť nedala souhlas s 

trestním stíháním.127

Odepření souhlasu s trestním stíháním nebo jeho zpětvzetí může být projevem 

toho, že konfliktní stav mezi osobou podezřelou ze spáchání trestného činu (nebo osobou 

z takového trestného činu již obviněnou) a osobou trestným činem poškozenou se 

podařilo urovnat.128 Souhlas poškozeného musí být dán výslovně a to způsobem 

                                                          
126 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tdo 547/2002.
127 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 Tdo 237/2010.
128 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 
2000, str. 131.
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nevzbuzujícím pochybnost. Ani podáním trestního oznámení, ani uplatněním nároku na 

náhradu škody, ani nevyužitím práva odepřít výpověď poškozený nevyjádřil svůj souhlas 

s trestním stíháním.129 Souhlas poškozeného s trestním stíháním může být dán i vzat zpět 

zvláštní listinou nebo může být vyjádřen v protokolu sepsaném o výpovědi osoby, která 

byla trestným činem poškozena či může být vyjádřen v trestním oznámení učiněném 

podle ustanovení § 158 odst. 1 TrŘ.  V případě, že odvolací soud zjistí, že v řízení o 

trestném činu, u něhož je trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného nebylo 

zjištěno stanovisko poškozeného, je takový závěr odvolacího soudu důvodem pro zrušení 

rozsudku podle ustanovení § 258 odst. 1 písm. a) TrŘ pro neodstranitelnou procesní vadu 

takového řízení.130 V případě, že poškozený udělí souhlas s trestním stíháním vůči 

konkrétní osobě, konají orgány činné v trestním řízení stejně jako v trestním řízení o 

trestném činu, u něhož není souhlasu poškozeného třeba.

4.4.2. OKOLNOSTI, ZA NICHŽ NENÍ TŘEBA SOUHLASU POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM 

STÍHÁNÍM

Novela trestního řádu provedená zákonem č. 265/2001 Sb. nově vymezila další tři 

případy, kdy souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro kterýkoli z trestných činů 

uvedených v ustanovení § 163 TrŘ není třeba, a proto se v těchto případech trestní stíhání 

zahájí bez ohledu na to, zda byl souhlas poškozeného dán či ne. Souhlasu poškozeného 

s trestním stíháním pro některý z trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 není třeba:

1) pokud byla takovým činem způsobena smrt (již před touto novelizací trestního řádu 

existovala jako důvod vyloučení souhlasu poškozeného s trestním stíháním smrt 

poškozeného a v praxi toto ustanovení nepůsobí žádné problémy), 2) poškozený není 

schopen dát takový souhlas pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl zbaven 

způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost k právním 

úkonům omezena (taková okolnost se musí opírat o existenci příslušného pravomocného 

rozhodnutí soudu vydaného v občanskoprávním řízení a samotným důvodem, kdy není 

třeba souhlasu poškozeného je rozhodnutí soudu nikoli pouze duševní choroba nebo

porucha, kterou poškozený trpí, 3) poškozený je osobou mladší 15 let (u osob mladších 

15 let panují ne zcela jednotné názory na to, zda se věk poškozeného posuzuje podle 

doby, kdy se trestní stíhání vede nebo zda se posuzuje podle doby, kdy byl trestný čin 

                                                          
129 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 539.
130 Rozsudek Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 5 To 40/2006.
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spáchán)131, 4) poškozený nedal souhlas s trestním stíháním nebo jej vzal zpět a je 

z okolností zřejmé že tomu tak bylo z důvodu tísně vyvolané výhružkami, nátlakem, 

závislostí nebo podřízeností. Toto ustanovení vymezené v § 163a odst. 1 písm. d) TrŘ 

může v praxi činit větší problémy než ustanovení předcházející, je tomu tak proto, že se 

jedná o okolnosti spíše subjektivní povahy, kdy je nutno se zabývat posouzením 

jednotlivých psychických stavů či charakteristik vzájemného vztahu 

podezřelého/obviněného a poškozeného. Jde zejména o stav tísně (stav, který je byť 

přechodný, vyvolaný nepříznivými okolnostmi, je vyvolán výhružkami (přímým 

působením na vůli osoby), závislostí nebo podřízeností, který vede k omezení volnosti

rozhodování, pro které souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět.132

4.4.3. ZHODNOCENÍ PRÁVNÍ ÚPRAVY SOUHLASU POŠKOZENÉHO S TRESTNÍM STÍHÁNÍM

Institut souhlasu poškozeného s trestním stíháním, který je v trestním řádu 

upraven již přes dvacet let, je nesporným přínosem a výrazným posílením práv 

poškozeného. Je však třeba připomenout, že ne vždy je tento institut pro poškozeného 

výhodou. Mnohdy se stává, že právě díky dispozičnímu oprávnění, se kterým poškozený 

může nakládat, se pojí i negativní důsledky tohoto práva. Poškozený bývá často 

ovlivňován ve svém rozhodnutí, zda dá souhlas s trestním stíháním především samotným 

pachatelem či jeho blízkými osobami, poškozenému bývá v lepším případě nabídnuta 

nějaká kompenzace, v horším případě se poškozený stává terčem různých způsobů 

nátlaku ze strany pachatele.  Odborníci často shledávají na tomto právním institutu 

nejeden problematický jev. Jedním z nich je např. otázka taxativního výčtu trestných činů 

                                                          
131 Autoři Komentáře k trestnímu zákoníku Šámal a kol. považují za rozhodující věk poškozeného v době, 
kdy se trestní stíhání má vést, (tedy v době zahájení trestního stíhání) resp. kdy se trestní stíhání vede, tedy 
v době, kdy se řeší otázka souhlasu s trestním stíháním. Jestliže pak poškozený dovrší 15 let v průběhu 
trestního stíhání, je třeba postupovat podle obecné úpravy § 163 odst. 1 TrŘ a poškozený musí být dotázán, 
zda dává souhlas k dalšímu trestnímu stíhání nebo zda takový souhlas odepře. Naproti tomu autoři 
monografie Poškozený a adhezní řízení v České republice (Růžička a kol. zastávají názor, že úprava 
v ustanovení § 163a odst. 1 písm. c) o poškozené osobě mladší 15 let se vykládá podle doby, kdy byl 
trestný čin spáchán (tedy z hmotněprávního hlediska), ale i podle doby, kdy se rozhoduje o zahájení 
trestního stíhání (procesněprávní hledisko), tak že pokud již v této době osoba dovršila 15 let, je oprávněna 
dát souhlas (resp. její zákonný zástupce) k trestnímu stíhání, když základním předpokladem pro použití 
tohoto ustanovení vylučujícího nezbytnost souhlasu je vůbec to, aby poškozeným z hmotněprávního 
hlediska byla osoba mladší 15 let. Růžička a kol. rovněž zastávají názor, že u poškozeného, který dovrší 
15 let až v průběhu trestního řízení následujícího po zahájení trestního stíhání, se souhlas vůbec neuplatní a 
tento poškozený není ani oprávněn takový souhlas vzít zpět. 

132 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 548.
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v ustanovení § 163 odst. 1 TrŘ. Musil považuje za vhodné zahrnout do výše uvedeného 

výčtu trestných činů jen ty méně závažné trestné činy, u nichž hledisko generální 

prevence nehraje příliš významnou roli. U závažnějších trestných činů, kde potřeba 

individuální i generální prevence vyžaduje represivní zásah státu, než ohled na přání 

poškozeného, je potřebné zachovávat principy oficiality a legality.133 Mělo by se tedy do 

budoucna přistoupit k novelizaci katalogu trestných činů uvedených v § 163 odst. 1 TrŘ. 

Obecným problémem je fakt, že trestní řád váže souhlas poškozeného s trestním stíháním 

na existenci příbuzenského či jiného „obdobného“ poměru pachatele a poškozeného a to 

u všech uvedených typů trestných činů (tedy u přečinů i zločinů). Úprava de lege ferenda 

by měla zavést trestní stíhání na návrh poškozeného bez obligatorní existence 

příbuzenského či jiného obdobného poměru, tedy zavedení tzv. návrhových trestných 

činů, u nichž je dispoziční právo závislé jen na rozhodnutí poškozeného.

                                                          
133 MUSIL, J. Má být omezeno dispoziční právo poškozeného udílet souhlas s trestním stíháním podle 
§ 163 tr.řádu? Trestní právo, 2003, č. 12. str. 13.
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5. ADHEZNÍ ŘÍZENÍ

V přecházející kapitole jsem se věnoval procesním oprávněním obou skupin 

poškozených, tedy těm poškozeným, kterým zákon nepřiznává nárok na náhradu škody a 

jsou jim zachována obecná práva stanovená v § 43 odst. 1 TrŘ a také druhé skupině 

poškozených, kterým zákon nárok na náhradu škody přiznává, tedy těm 

poškozeným, kteří jsou subjekty adhezního řízení. Poškozeným, který není subjektem 

adhezního řízení a svědčí mu práva společná všem poškozeným, je např. ten, komu byla 

trestným činem způsobena morální či jiná škoda. Naproti tomu subjektem adhezního 

řízení může být pouze takový poškozený, který má proti obviněnému právo na náhradu 

majetkové škody. 

Adhezní řízení tvoří součást trestního řízení v těch případech, kdy poškozený 

s nárokem na náhradu škody takovou škodu včas uplatní a soud pak o takovém nároku 

rozhoduje.134 Adhezní řízení netvoří nikterak časově či formálně oddělenou část trestní 

řízení, nýbrž s ním splývá a to zejména ve stádiu dokazování, kdy o nároku poškozeného 

na náhradu škody se rozhoduje na základě důkazů provedených v průběhu celého 

hlavního líčení.135 Soud rozhoduje ve výše uvedeném řízení o náhradě škody podle 

hmotného práva povahy jiné než trestní a to nejčastěji občanského zákoníku, obchodního 

zákoníku případně zákoníku práce, ale činí tak ve formě trestního řízení, tedy podle 

kodexu trestního práva procesního. Použití jiného procesního předpisu, např. OSŘ, ani 

jeho jednotlivých ustanovení nebo jeho analogie není přípustné. V trestním řízení nelze 

zjišťovat výši volnou úvahou jak je tomu v ustanovení § 136 OSŘ, kdy lze-li výši nároků 

zjistit jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí ji soud podle své 

úvahy. V trestním řízení je nutno zjistit přesně alespoň minimální výši škody. Stejně tak 

není v adhezním řízení možně řešit otázky vzájemných pohledávek obžalovaného a 

poškozeného (mají-li je), či uznat nárok, případně skončit řízením soudním smírem jak to 

zákon umožňuje dle § 99 OSŘ.136

Adhezní řízení spočívá v tom, že umožňuje poškozenému, který je dle 

§ 12 odst. 6 TrŘ stranou v trestním řízení, aby byl současně s trestním stíhání obviněného 

                                                          
134 Cit. MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 
3.vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 860.
135 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 860.
136 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 315.



72

objasněn nárok poškozeného na náhradu škody (v případě, že byla stíhaným skutkem 

způsobena) a také aby poškozený dosáhl toho, že mu bude současně s rozhodnutím o 

podané obžalobě přisouzena náhrada škody.137 Hlavní motivací poškozeného je, aby soud 

v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit poškozenému 

způsobenou škodu. 

Tento způsob uplatnění nároku na náhradu škody má pro poškozeného, význam 

hlavně z hlediska rychlosti rozhodnutí o náhradě škody, protože pokud by poškozený 

chtěl uplatnit své právo na náhradu škody v občanskoprávním řízení, musel by soud 

v občanskoprávním řízení stejně nejdříve vyčkat pravomocného rozhodnutí trestní věci.

Poškozený v trestním řízení na rozdíl od civilního procesu nenese důkazní 

břemeno, protože zjišťovat a dokazovat všechny skutečnosti jsou podle zásady 

vyhledávací (ustanovení § 2 odst. 5 TrŘ) v trestním řízení povinny orgány činné 

v trestním řízení.138 Navíc adhezní řízení je pro poškozeného výhodnější i stran nákladů 

řízení, kdy od poškozeného nevyžaduje zvýšené výdaje a zároveň s rozhodnutím o 

povinnosti obžalovaného nahradit způsobenou škodu doplňuje preventivně-výchovné 

působení uloženého trestu.139 Další výhodu pro poškozeného je i fakt, že ikdyž mu soud 

v trestním řízení jeho nárok nepřizná, neznamená to pro poškozeného neúspěch, protože 

soud ho v takovém případě podle ustanovení § 229 odst. 1, 2, 3 TrŘ odkáže na 

občanskoprávní řízení. Význam náhrady škody byl značně posílen zavedením institutu 

odklonů od standardního řízení a to podmíněného zastavení trestního stíhání, 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, narovnání a odstoupení od trestního 

stíhání mladistvého, kdy užití těchto odklonů je vázáno právě na zajištění náhrady škody 

ze strany obviněného.140 Význam adhezního řízení někteří autoři spatřují v tom, že 

souběžně s trestním řízením dochází i k objasnění nároku poškozeného na náhradu škody 

a ve svém důsledku se tak poškozený může rychleji domoci exekučního titulu či brzké 

náhrady škody.141

                                                          
137 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 860.
138 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, str. 337.
139 Cit. MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 
3.vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, str. 860.
140 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 455.
141 GRUS, Z. Rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Trestněprávní revue, 2004, č. 7, str. 203-4.
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5.1. POJEM, PODSTATA A SUBJETKY ADHEZNÍHO ŘÍZENÍ

Adhezní řízení lze pojímat vždy jako součást celého trestního řízení, ale buď jen 

jako tu jeho část, která probíhá ve stadiu projednání trestní věci v řízení před soudem, tzv. 

adhezní řízení v užším smyslu, nebo včetně posuzování otázek náhrady škody v rámci 

řízení o odklonech a to jak v řízení před soudem, tak i v přípravném řízení, tzv. adhezní 

řízení v širším smyslu. Popř. jako celý navazující komplex všech stádií trestního procesu, 

která v konečném důsledku směřují k uplatnění nároku na náhradu škody ze strany 

poškozeného, tzv. nejširší pojetí. Smyslem účasti poškozeného v trestním řízení obecně, 

tedy i v rámci adhezního řízení, je jeho aktivní úloha v trestním řízení (pochopitelně jen 

za podmínky, že je poškozený s takovou rolí ztotožněn, protože ho není možné proti jeho 

vůli nutit k účasti na úkonech trestního řízení, v nichž má vystupovat výlučně jako 

poškozený a ne jako svědek) a dále také dosažení určité satisfakce vůči pachateli 

trestného činu. V současné době přiznává trestní řád poškozenému právo uplatnit 

v trestním řízení pouze majetkovou škodu nikoli nemajetkovou újmu, jak to umožňuje 

občanský zákoník v ustanovení § 13 odst. 2.142 V trestním (adhezním) řízení lze 

uplatňovat nárok na náhradu pouze majetkové škody způsobené trestným 

činem (§ 43 odst. 3, § 228 odst. 1 TrŘ). Takovou škodou je především škoda, která je 

následkem trestného jednání konkrétního pachatele a jejíž vznik je v příčinné souvislosti 

se skutkem uvedeným ve výroku odsuzujícího rozsudku. Předmětem adhezního řízení 

proto nemůže být škoda způsobená jiným skutkem (jiným konkrétním jednáním), byť 

třeba i téhož obviněného.143

Osoba, které přísluší uplatnění návrhu na náhradu škody, musí mít plnou 

způsobilost k právním úkonům (k tomu blíže kapitola 2. 2. této rigorózní práce). 

Subjektem adhezního řízení může být podle ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ pouze ten 

poškozený, který má proti obviněnému právo na náhradu škody. Nárok na náhradu škody 

musí být uplatněn vůči určité osobě, tj. obviněnému, a je ho oprávněn učinit poškozený 

buď sám, nebo tak může učinit jeho zákonný zástupce dle § 45 odst. 1 TrŘ, opatrovník 

dle § 45 odst. 2 TrŘ  a dále jeho zmocněnec dle § 50 a 51 TrŘ. Do účinnosti novely 

provedené zákonem č. 178/1990 Sb., byl výše uvedený návrh na uplatnění nároku na 

náhradu škody oprávněn podávat i státní zástupce. Výše zmíněná novela však od tohoto 

                                                          
142 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1836
143 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 4 Tdo 3/2010.
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procesního institutu odstoupila.144 Ustanovení § 45 odst. 3 TrŘ pamatuje na případ, kdy 

dojde-li ke smrti nebo zániku poškozeného přecházejí práva na uplatnění nároku na 

náhradu škody dle § 43 odst. 3 TrŘ na jeho právního nástupce. V případě smrti 

poškozeného, který má proti obviněnému nárok na náhradu škody způsobené trestným 

činem ve smyslu § 43 odst. 3 TrŘ, zaniká jeho způsobilost k právům a povinnostem dle 

§ 7 odst. 2, věty první OZ. Poškozenému, který zemřel, proto nelze přiznat nárok na 

náhradu škody způsobené trestným činem podle § 228 TrŘ třebaže ho před svou smrtí 

včas a řádně uplatnil v trestním řízení. Úmrtím poškozeného přechází takový nárok na 

náhradu škody na jeho dědice, a to v rozsahu, v jakém náležel poškozenému v okamžiku 

jeho smrti. Před rozhodnutím o nároku na náhradu škody v adhezním řízení podle 

§ 228 a §229 TrŘ je třeba objasnit, zda a popřípadě v jakém rozsahu přešel tento nárok na 

právního nástupce poškozeného ve smyslu § 45 odst. TrŘ.145

O nároku poškozeného na náhradu škody (který je svojí podstatou nárokem 

občanskoprávním, jakožto spor mezi obviněným a poškozeným) se rozhoduje v rámci

trestního řízení v souvislosti s rozhodováním o vině a trestu a existují zde určité 

specifické rysy typické právě pro adhezní řízení. 

Adhezní řízení se vede jako výjimka ze zásady oficiality dle § 2 odst. 4 TrŘ a je 

podmíněno návrhem poškozeného, který má podle zákona proti obviněnému nárok na 

náhradu škody způsobené mu trestným činem. Trestní řád stanoví, jaké náležitosti je 

třeba splnit, aby soud uplatněný nárok na náhradu škody přiznal.146 Nárok na náhradu 

majetkové škody je třeba uplatnit v trestním řízení způsobem a formou, které nevzbuzují 

pochybnost, že poškozený požaduje náhradu a z jeho vyjádření musí být patrné, že 

požaduje, aby soud v trestním řízení o jeho nároku rozhodl. V případě, že vznikne 

pochybnost o tom, zda poškozený uplatnil nárok na náhradu škody řádnou formou, je 

žádoucí, aby orgány činné v trestním řízení nejpozději v hlavním líčení (před zahájením 

dokazování) upozornili poškozeného v rámci poučovací povinnosti dle § 46 TrŘ na tuto 

okolnost. Nejsou-li nedostatky tohoto návrhu odstraněny nejpozději v uvedeném stádiu 

řízení před soudem, soud nerozhodne o náhradě škody. V návrhu, který musí být včas

uplatněn, tzn. do zahájení dokazování v hlavním líčení (tedy než započne výslech 

                                                          
144 LÁTAL, J. Náležitosti řádného uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným v adhezním řízení. 
Právní rozhledy, 1994, č. 10, str. 346.
145 Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 8 To 1019/2005.
146 LÁTAL, J. Náležitosti řádného uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným v adhezním řízení. 
Právní rozhledy, 1994, č. 10, str. 345.
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obžalovaného v hlavním líčení nebo má-li být čtena výpověď obžalovaného podle 

§ 207 odst. 2 TrŘ jedná-li se v jeho nepřítomnosti), je nutné uvést, co a z jakých důvodů

poškozený skutečně požaduje. Kdy k označení důvodu postačuje tvrdit, že skutkem, pro 

který je obviněný stíhán a který je uveden v žalobním návrhu, byla poškozenému 

způsobena škoda a že tedy má nárok na majetkové plnění a nelze tak za řádný návrh 

považovat např. vyjádření poškozeného, že bude požadovat náhradu v plné výši (kdy 

nestanoví ani její minimální výši) či, že se k trestnímu řízení připojí až v řízení před 

soudem. Výši požadované náhrady škody uvedenou řádně a včas lze v průběhu dalšího 

řízení měnit a to až do doby, než se soud odebere k závěrečné poradě v hlavním 

líčení, respektive ve veřejném zasedání o odvolání, protože na výši uplatňovaného nároku 

může mít vliv teprve průběh dokazování před soudem. Přesto, že to v praxi nebývá 

obvyklé, je možné, aby poškozený požadoval náhradu škody uvedením do předešlého 

stavu tzv. naturální restituce, ale pouze za předpokladu, že je to možné a účelné.147

Soud je při rozhodování o nároku na náhradu škody vázán návrhem poškozeného 

potud, že nemůže poškozenému přiznat více, než jím bylo požadováno dle zásady ne ultra 

petita partium.148 Pokud by však bylo v dokazování zjištěno, že poškozenému patří více, 

než požaduje, může soud přiznat zvýšenou náhradu škody jen v případě, že poškozený 

svůj návrh upřesní až do výše dokázané škody způsobené trestným činem a to dříve než 

se soud odebere k závěrečné poradě.149 Jestliže by poškozený, který vystupuje v hlavním 

líčení zároveň jako svědek, učinil návrh na náhradu škody až v dokazování po výslechu 

v postavení svědka, je takový návrh uplatněn po lhůtě a tedy opožděně. Jiná situace 

ovšem nastává v případě nového řízení prvého stupně po zrušení původního rozsudku 

v řízení o odvolání, dovolání nebo o stížnosti pro porušení zákona, protože pokud se 

v těchto případech koná celé řízení znovu, může poškozený opět až do zahájení 

dokazování včas uplatnit svůj nárok na náhradu škody (to ale nepřichází do úvahy 

tehdy, pokud hlavní líčení je pouze doplňováno v potřebném rozsahu podle pokynů 

nadřízeného soudu).150

Zásada, že je třeba uplatnit nárok na náhradu škody vůči určité osobě, tj. proti 

konkrétnímu obviněnému je zvlášť důležitá, koná-li se společné řízení proti více

obviněným. V případě, že způsobí škodu trestným činem více obviněných, je nutné, aby 

                                                          
147 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 316.
148 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 316.
149 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 317.
150 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 862.
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poškozený uplatnil nárok na náhradu škody podle ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ vůči 

každému jednotlivému obviněnému a uvedl konkrétně od kterého či kterých obviněných,

požaduje náhradu škody. Uplatní-li poškozený návrh podle § 43 odst. 3 TrŘ jen proti 

některému z více obviněných a později až v hlavním řízení po zahájení dokazování 

požaduje, aby společně s tímto obviněným nahradili škodu i další obvinění, je ohledně 

těchto dalších obviněných návrh opožděný. Soud pak rozhoduje o náhradě škody jen 

stran těch obviněných, jichž se týká řádně a včas uplatněný nárok, nikoli tedy stran těch 

spoluobviněných, proti nimž poškozený neučinil návrh nebo jej učinil opožděně.

Ustanovení § 44 odst. 3 TrŘ uvádí, že nelze podat návrh na náhradu škody dle 

§ 43 odst. 3 TrŘ v případě, že o nároku poškozeného již bylo rozhodnuto 

v občanskoprávní nebo jiném příslušném řízení. Za takové výše uvedené rozhodnutí se 

považuje i takové rozhodnutí, které dosud není v právní moci. Učiní-li poškozený přesto 

takový návrh, soud se pak vysloví usnesením dle § 206 odst. 3, 4 TrŘ, že poškozený 

nemůže v trestním řízení takový nárok na náhradu škody uplatňovat. Z ustanovení 

§ 44 odst. 3 TrŘ však vyplývá, že poškozený může takový návrh v trestním řízení učinit, 

pokud o něm ještě nebylo v občanskoprávním či jiném příslušném řízení rozhodnuto.

Pokud poškozený učiní návrh podle § 43 odst. 3 TrŘ v trestním řízením dříve, než o jeho 

nároku bude rozhodnuto v občanskoprávním řízení nebo v řízením před jiným příslušným 

orgánem, avšak o jeho nároku na náhradu škody bude v občanskoprávním řízení nebo 

v řízení před jiným příslušným orgánem přesto rozhodnuto (bez ohledu na to, zda je 

takové rozhodnutí pravomocné) a to dříve, než by tak učinil soud v trestním řízení a 

poškozený neupustí od svého návrhu, aby mu byla přisouzena v trestním řízení náhrada 

škody, pak v takových případech soudy v praxi rozhodují usnesením tak, že poškozený 

nemůže uplatňovat nárok na náhradu škody v trestním řízení. Záměrem tohoto procesního 

postupu je zabránit tomu, aby o stejném nároku mezi týmiž osobami probíhalo více řízení 

a aby ohledně téhož nároku mezi týmiž osobami byla vydána dvě vykonatelná 

rozhodnutí.

V případě řádně uplatněného nároku na náhradu škody v trestním řízení podle 

§ 43 odst. 3 TrŘ je takové podání z pohledu ustanovení § 82 OSŘ zahájením řízení a 

tvoří překážku zahájeného řízení, tzv. litispendence, jestliže žaloba v občanském soudním 

řízení byla podána až po té, kdy již byl učiněn návrh na přisouzení náhrady škody 

v trestním řízení. Jestliže je tedy z návrhu na zahájení civilního řízení patrno, že 

protiprávnost jednání žalovaného spočívala v trestné činnosti, musí soud se zřetelem na 
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ustanovení – 82 OSŘ zkoumat, zda stejný nárok nebyl již dříve uplatněn v adhezním 

řízení.151

5.2. PRŮBĚH, PODMÍNKY A ROZHODNUTÍ SOUDU V ADHEZNÍM

ŘÍZENÍ

V případě, že soud odsoudí obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému 

majetkovou škodu, uloží mu zpravidla v rozsudku, aby ji poškozenému nahradil, jestliže 

byl nárok na náhradu škody včas uplatněn. Výrok o povinnosti obžalovaného k náhradě 

škody musí přesně označovat osobu oprávněného a nárok, který mu je přisouzen. Dle 

ustanovení § 228 odst. 2 TrŘ může soud vyslovit, že závazek má být splněn ve 

splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti zároveň určí. Pro to, aby obžalovanému 

byla uložena povinnost nahradit škody v adhezním řízení, je třeba, aby soud rozhodl 

odsuzujícím rozsudkem a škoda, která byla způsobena trestným činem měla charakter 

majetkové škody. Škoda musí být způsobena tím skutkem vykazujícím znaky trestného 

činu, jehož spácháním byl obžalovaný uznán vinným a současně zde není zákonná 

překážka, která by bránila rozhodnutí o uplatněném nároku na náhradu škody.

Výrok o náhradě škody, a to i výrok, jímž je poškozený odkázán podle 

§ 229 odst. 1 TrŘ na občanskoprávní řízení, může být učiněn jen na podkladě návrhu 

poškozeného, který je v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 TrŘ. To mimo jiné znamená, 

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

uplatňuje.152 Pokud jsou splněny tyto podmínky pro vyslovení povinnosti obžalovaného 

k náhradě škody, je soud povinen spolu s výrokem o vině rozhodnout též o uplatněném 

nároku na náhradu škody a nesmí zbytečně poškozeného odkazovat na občanskoprávní 

nebo jiné řízení.153 Z uvedených skutečností vyplývá, že nárok na náhradu škody lze 

přiznat jen v odsuzujícím rozsudku, tedy takovém, jímž byl obžalovaný uznán vinným, 

bez ohledu na to, jaký trest či v jaké výši mu byl uložen nebo zda mu byl vůbec uložen 

trest nebo ochranné opatření. Trestní řád dle § 314e odst. 5 přiznává povahu odsuzujícího 

rozsudku i trestnímu příkazu. 

                                                          
151 LÁTAL, J. Náležitosti řádného uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným v adhezním řízení. 
Právní rozhledy, 1994, č. 10, str. 348.

152 Usnesení Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 3 To 105/1993.
153 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 861.
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Aby soud mohl rozhodnout o nároku na náhradu škody poškozenému, je třeba, 

aby byly dodrženy určité podmínky: 1) Uplatněný nárok na náhradu škody musí být 

uplatněn v rámci trestního řízení poškozeným a to řádně a včas, 2) dále soud po zahájení 

hlavního líčení nerozhodl o nepřipuštění poškozeného k hlavnímu líčení podle ustanovení 

§ 206 odst. 3, 4 TrŘ, 3) nebylo rozhodnuto o vrácení věci státnímu zástupci k došetření, 

o zastavení trestního stíhání, o jeho přerušení ani podmíněném zastavení trestního stíhání 

či o schválení narovnání, 4) poškozený nevzal v průběhu trestního řízení nárok na 

náhradu škody zpět a poškozený se nevzdal svých procesních práv.154 Soud rozhoduje 

v adhezním řízení o uplatnění nároku na náhradu škody obvykle třemi způsoby. První 

možnost vycházející z ustanovení § 228 TrŘ spočívá v tom, že soud přizná a to zcela 

nebo částečně nárok na náhradu škody, který byl v čas uplatněn, jeho výše byla v průběhu 

hlavního líčení prokázána a nebrání-li tomu zákonná překážka, jestliže jsou nárok i jeho 

výše výsledkem hlavního líčení odůvodněny, obžalovaným byl uznán vinným a škoda 

nebyla dosud uhrazena.155

Zákonnou překážkou pro uznání uplatněného nároku na náhradu škody podle 

ustanovení § 228 odst. 1 TrŘ je zahájení insolvenčního řízení dle ustanovení 

§ 109 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 

zákon). Další překážkou přiznání nároku na náhradu škody je okolnost, že toto právo je 

již promlčeno, protože právo na náhradu škody není vyňato z promlčení 

(§ 100 odst. 2 OZ)156 a promlčí se za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě 

a o tom, kdo za ni odpovídá. Nejpozději se právo na náhradu škody promlčí za tři roky a 

jde-li o škodu způsobenou úmyslně za deset let od dne, kdy došlo k události, z níž škoda 

vznikla.157

Druhým možným způsobem jak soud rozhodne v adhezním řízení je, že soud 

odkáže poškozeného s celým uplatněným nárokem na náhradu škody na řízení 

                                                          
154 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 475.
155 Viz. § 228 odst. 1 TrŘ.
156 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1847.
157 V souvislosti s během promlčecí doby k uplatnění nároku na náhradu škody zmiňuji usnesení 
Nejvyššího soudu ČR sp.zn. 3 Tdo 31/2007, které se touto otázkou zabývá, kdy Nejvyšší soud ČR vyslovil 
názor, že jestliže počátek běhu subjektivní promlčecí doby podle § 106 odst. 1 Občanského zákoníku určuje 
ta skutečnost, kdy se poškozený dozví o vzniklé škodě (nikoli jen o protiprávním úkonu či škodné události) 
a kdo za ni odpovídá, je zřejmé, že datum splatnosti dluhu nelze označit za počátek běhu promlčecí doby, 
neboť nevrácení peněz ve lhůtě nemusí nutně znamenat vznik škody, obzvláště, pokud pachatel 
poškozeného ujišťoval o brzkém splacení dluhu. Až v okamžiku, kdy poškozený podal trestní oznámení, 
nabyl reálnou (tedy nikoli jen předpokládanou) vědomost, že v důsledku pachatelova jednání byl připraven 
o zapůjčenou finanční hotovost, tedy dozvěděl se o škodě a neměl pochybnosti o tom, kdo je pachatelem.
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v občanskoprávních věcech, případně na řízení před jiným příslušným orgánem (pokud 

není, podle výsledků dokazovaní pro vyslovení povinnosti k náhradě škody podklad nebo 

bylo-li by pro rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody třeba provádět další dokazování, 

jež přesahuje potřeby trestního stíhání a podstatně by ho protáhlo).158 V případech, kdy 

soud obžalovaného zprostí obžaloby, je poškozený se svým nárokem na náhradu škody 

vždy odkázán na občanskoprávní řízení, popřípadě na řízení před jiným příslušným 

orgánem (důvodem tohoto postupu je, že nárok na náhradu škody lze přiznat pouze 

v odsuzujícím rozsudku).159 Třetím možným způsobem rozhodnutí v adhezním řízení 

soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení 

před jiným příslušným orgánem v případě, že v hlavním líčení mu byl ať již z jakéhokoli 

důvodu přiznán nárok na uplatnění škody jen z části.160 Zákon umožňuje podle povahy 

věci a počtu projednávaných skutků, jimiž měla být způsobena škoda různé kombinace ve 

způsobu rozhodnutí soudu, vždy je třeba rozhodnout podle ustanovení § 228 TrŘ a 

zároveň podle § 229 odst. 2 TrŘ, jestliže soud z jakéhokoli důvodu přizná jen část řádně 

uplatněného nároku.161 Soud může zavázat obžalovaného k povinnosti nahradit škodu jen 

v případě, že byla způsobena právě tím trestným činem, jímž byl uznán vinným 

v odsuzujícím rozsudku. Musí se však jednat o škodu, která byla následkem tohoto 

trestného činu. Předmětem adhezního řízení nemůže být škoda způsobená jiným skutkem, 

byť by souvisel se skutkem, který je předmětem trestního stíhání.162 Jak jsem již uvedl 

výše, soud ze žádného důvodu, a to ani z části, nemůže zamítnout návrh poškozeného a to 

i kdyby dospěl k závěru, že nárok na náhradu škody nevznikl nebo že vznik škody 

spoluzavinil poškozený. V adhezním řízení se rozhoduje pouze o majetkové škodě, za 

kterou se považuje v širším smyslu taková újma, která nastala v majetkové sféře 

poškozeného a je objektivně vyjádřitelná v penězích. Nejedná se pouze o škodu, kterou 

byl trestným činem ztenčen majetek poškozeného, ale i jiná materiální újma, pokud její 

náhradu příslušné předpisy o odškodňování přiznávají a lze-li ji odčinit nebo zmírnit 

uvedením do původního stavu. Nezáleží na tom, zda je o takové škodě oprávněn 

rozhodovat soud nebo jiný orgán, např. ředitel věznice podle zákona 

č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. V konkrétních případech může být 

                                                          
158 Viz. § 229 odst. 1 TrŘ.
159 Viz. § 229 odst. 3 TrŘ.
160 Viz. § 229 odst. 2 TrŘ.
161 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 864.
162 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 864.
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rozdíl mezi zjištěnou výší škody způsobenou trestným činem uvedenou ve výroku o vině 

a výší přisouzené náhrady škody. Takový rozdíl může být vyšší z důvodů úroků 

z prodlení, ale také nižší v případě, že se neprokáže nárok na náhradu škody v plné výši, 

bylo-li přihlédnuto ke spoluzavinění poškozeného nebo je výše náhrady limitována 

právním předpisem.163 Obsahovými náležitostmi výroku o povinnosti obžalovaného 

k náhradě škody je přesné označení osoby oprávněného a nárok, který je mu přiznán. 

Přesné označení nároku, který byl poškozenému přiznán, znamená konkrétní plnění, co 

do druhu a výše. Zpravidla půjde o peněžní plnění, které je třeba specifikovat částkou 

v korunách a to číselně i slovně (výrok rozsudku o plnění v penězích může být na návrh 

poškozeného vyjádřen v cizí měně a to v případech stanovených § 228 odst. 3 TrŘ, 

neodporuje-li to okolnostem případu a škoda byla způsobena na peněžních prostředcích 

v cizí měně nebo na věcech zakoupených za takové peněžní prostředky nebo v případě, 

že poškozený či obžalovaný je cizozemec). Lhůtu ke splatnosti vyslovené povinnosti 

k náhradě škody soud v rozsudku neuvádí, protože tento výrok je vykonatelný ihned po 

nabytí právní moc rozsudku. Výjimkou je výrok o povolení splátek, který přichází 

v úvahu jen u peněžité náhrady škody, a o němž rozhoduje soud zpravidla na návrh 

obžalovaného s ohledem na jeho finanční situaci a také v zájmu poškozeného, kterému 

bude škoda uhrazena alespoň postupně, protože jednorázová náhrada škody ze strany 

obžalovaného není v jeho možnostech. V případě, že bylo podle 

ustanovení § 121 písm. a) TrŘ  rozsudkem rozhodnuto o náhradě škody je soud povinen i 

takový výrok náležitě odůvodnit (není-li výjimečně přípustné vyhotovit rozsudek bez 

písemného odůvodnění podle § 314 odst. 2 TrŘ). Účelem náležitého odůvodnění vychází 

z faktu, že výrok o přiznání náhrady škody je vykonatelným titulem pro případně 

exekuční řízení a proto musí být odůvodněn z hlediska skutkových zjištěni i právního 

posouzení stejně pečlivě, jako kdyby o něm rozhodoval soud v občanskoprávním 

řízení.164 Poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, může na základě ustanovení 

§ 246 odst. 1 písm. d), § 247 odst. 1 TrŘ napadnout odvoláním rozsudek ve výroku o 

náhradě škody nebo z důvodu, že takový výrok nebyl učiněn. Odvolací právo ve smyslu § 

246 odst. 1 písm. d) TrŘ však má pouze ten poškozený, který uplatnil v trestním řízení 

nárok na náhradu škody řádně a včas (§ 43 odst. 3, § 206 odst. 2 TrŘ.). Nejsou-li tyto 

                                                          
163 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 868.
164 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 870-873.
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zákonné podmínky splněny, odvolací soud odvolání takového poškozeného zamítne 

podle § 253 odst. 1 TrŘ jako podané osobou neoprávněnou165 (blíže k právu poškozeného 

podávat opravné prostředky viz kapitola 4.1.5. této rigorózní práce). Nesprávnost výroku 

o náhradě škody může poškozený spatřovat v tom, že mu byla přiznána nižší částka, než 

jakou požadoval a se zbytkem nároku na náhradu škody byl odkázán na občanskoprávní, 

případně jiné řízení, nebo byl s celým nárokem odkázán na občanskoprávní řízení. 

Jestliže bylo ve věci samé rozhodnuto trestním příkazem, který také obsahuje výrok o 

náhradě škody, nepřísluší poškozenému podat proti trestnímu příkazu odpor. Pravomocný

rozsudek nebo trestní příkaz obsahující výrok ukládající povinnost k náhradě škody, je ve 

smyslu ustanovení § 274 písm. a) OSŘ, § 40 odst. 1 písm. a) 

zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti exekučním titulem a 

nesplní-li odsouzený dobrovolně uloženou povinnost, může poškozený podat návrh na 

nařízení soudního výkonu rozhodnutí dle § 251 OSŘ nebo exekuce dle 

ustanovení § 37 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.166

5.3. ZAJIŠTĚNÍ NÁROKU POŠKOZENÉHO, JEHO PRŮBĚH A

ÚČINKY

Zajištění nároku poškozeného na majetku obviněného je důležitým opatřením 

směřujícím k zajištění práv takového poškozeného, který má právo uplatňovat nárok na 

náhradu škody, která mu byla způsobena trestným činem. Smyslem tohoto institutu je 

posílit možnost poškozeného domoci se svého nároku na náhradu škody. Oprávnění 

učinit návrh na zajištění nároku na majetku obviněného má pouze ten poškozený, který 

včas řádně uplatnil svůj nárok na náhradu škody. Ustanovení trestního řádu upravují v 

§ 47 a násl. způsob, jakým lze zajistit nárok poškozeného v případě existence důvodné 

obavy, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem 

bude mařeno nebo ztěžováno ze strany obviněného tím, že obviněný svůj majetek 

skryje, prodá, převede na jinou osoby, případně daruje. V takovém případě lze nárok 

poškozeného zajistit a to až do pravděpodobné výše na majetku obviněného. O zajištění 

nároku poškozeného rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo poškozeného a 

v přípravném řízení státní zástupce na návrh poškozeného. V případě, že to vyžaduje 

                                                          
165 Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích sp. zn. 1 T 177/2001.
166 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3.vyd. 
Praha: C. H. Beck, 2007, str. 870-873.
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ochrana zájmů poškozeného (především hrozí-li nebezpečí z prodlení) může státní 

zástupce v přípravném řízení z úřední povinnosti zajistit nárok na náhradu škody i bez 

návrhu poškozeného. Návrh k zajištění nároku poškozeného je třeba odůvodnit důvodnou 

obavou, že uspokojení nároku poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem 

bude mařeno nebo ztěžováno, a to zpravidla konkrétními skutečnostmi vztahujícími se 

k jednání obviněného. Současně je třeba uvést majetek obviněného, který přichází 

v úvahu zajistit a je-li poškozenému známo, že obviněný je vlastníkem nemovitosti nebo 

má některou movitou věc umístněnu mimo jeho trvalý či jiný pobyt, je třeba, aby takové 

skutečnosti uvedl již v návrhu na zajištění svého nároku na náhradu škody.

Návrhem na zajištění je možno zajistit takový majetek obviněného, kterým se 

rozumí souhrn všech majetkových hodnot tj. věcí, pohledávek a jiných práv a penězi 

ocenitelných hodnot, které náleží obviněnému. Zajištění je možno provést i na 

majetku, jehož je obviněný podílovým spoluvlastníkem i na majetku, který patří do 

společného jmění manželů (v případě, že se jedná o zajištění nároku poškozeného na 

náhradu škody způsobené trestným činem spáchaným jedním z manželů za trvání 

manželství). Zajistit nárok poškozeného není však možné na majetku obviněného, který 

byl získán trestným činem. Rozsah zajištění majetku je vymezen pravděpodobnou výší 

škody, a musí být úměrný předpokládané výši způsobené škody, aby nebyly nepřiměřeně 

postiženy zájmy obviněného. Zajistit nárok poškozeného rozhodnutím podle ustanovení 

§ 47a násl. TrŘ lze však na nemovitostech, které měl obviněný získat trestným činem 

podvodu dle ustanovení § 209 TrZ spáchaným vůči poškozenému a které byly zapsány 

v katastru nemovitostí jako majetek obviněného.167

V usnesení podle ustanovení § 47 odst. 4 TrŘ o zajištění majetku je v přípravném řízení 

státní zástupce a po podání obžaloby nebo návrhu na potrestání soud povinen popsat ty 

části majetku určené k zajištění nároku poškozeného a zároveň zakázat obviněnému 

s nimi nakládat. K zajištění nároku nemůže být použito věcí, které nelze podle 

občanskoprávních předpisů postihnout výkonem soudního rozhodnutí (dle ustanovení 

§ 47 odst. 5 TrŘ jsou jimi např. peněžité dávky sociálního péče, dávky v hmotné nouzi 

apod.). Obviněný má možnost odvrátit provedení zajišťovacích úkonů podle 

§ 47 a násl. TrŘ a to v případě, kdy on sám nebo s jeho souhlasem (pro který není 

zákonem předepsána žádná forma) jiná osoba složí na účet soudu u peněžního ústavu 

peněžitou jistotu ve výši odpovídající pravděpodobnému nároku poškozeného na náhradu 

                                                          
167 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 340.
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škody. Byla-li peněžitá jistota nižší, soud a v přípravném řízení státní zástupce provede 

zajišťovací úkony na majetku obviněného v rozsahu, v jakém pravděpodobný nárok 

poškozeného na náhradu škody není peněžitou jistotou zajištěn. Nerozhodne-li soud jinak 

(např. nezruší-li či neomezí-li peněžitou jistotu), trvá peněžitá jistota do právní moci 

odsuzujícího rozsudku a byl-li takovým rozsudkem přiznán poškozenému nárok na 

náhradu škody, uhradí ji soud z peněžité jistoty. Uspokojení poškozeného přímo 

z peněžní jistoty je pro něho výrazně výhodnější, protože poškozený, kterému sice nárok 

na náhradu škody byl přiznán (ale nebyl zajištěn peněžitou jistotou), nemůže uspokojit 

svůj nárok přímo na zajištěném majetku obviněného a musí jít cestou výkonu rozhodnutí. 

Zajištění nároku poškozeného se zruší v případě, že pomine důvod, pro který bylo 

nařízeno tak je tomu v situaci, kdy nárok poškozeného na náhradu škody byl plně 

uspokojen nebo poškozený výslovně prohlásí, že náhradu škody nebude uplatňovat nebo 

bylo-li o nároku poškozeného rozhodnuto v občanskoprávní nebo jiném řízení. Dalším 

případem, kdy dochází ke zrušení zajištění nároku poškozeného je situace, kdy trestní 

stíhání je pravomocně zastaveno nebo skončilo pravomocným zprošťujícím rozsudkem, 

případně uplynuly dva měsíce ode dne, kdy nabyl právní moc rozsudek, jímž byl 

obžalovaný uznán vinným nebo ode dne, kdy nabylo právní moc usnesení, jímž byla věc 

postoupena jinému orgánu. V posledním uvedeném případě při rozhodování o zrušení 

zajištění majetku obviněného podle § 48 odst. 1 písm. c) TrŘ, nemůže soud přihlížet ke 

skutečnosti, že pohledávka poškozeného dosud nebyla uhrazena nebo že odsouzený 

nezaplatil peněžitý trest nebo náklady řízení.168

Trestní řád v ustanovení § 49 připouští proti rozhodnutí o zajištění nároku 

poškozeného na majetku obviněného nebo proti jeho omezení, vynětí ze zajištění či 

zrušení stížnost, která má odkladný účinek.

                                                          
168 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 6 To 23/88.
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6. POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V ODKLONECH OD 

TRESTNÍHO ŘÍZENÍ

Pojem odklonu, jak je tradičně chápán, znamená alternativu trestního řízení před 

soudem, kde je upřednostněno neformální vyřízení trestní věci mimosoudními prostředky 

před klasickým trestním procesem zakončeným výrokem o vině a uložení trestu.169

V České republice se pojem odklonu chápe především ve smyslu zjednodušeného 

řízení v rámci standardního trestního řízení (nikoli tedy ve smyslu odklonění mimo trestní 

řízení).170 Odklony v trestním řízení patří mezi alternativy trestního práva procesního. Za 

základní typy odklonů v českém trestním řízení jsou považovány podmíněné zastavení 

trestního stíhání, narovnání a trestní příkaz. Kdy první dva typy odklonů předpokládají 

zapojení stran do řešení trestní věci a nejsou spojeny s uložením trestu, byť v sobě určitou 

formu sankce obsahují. Vydání trestního příkazu představuje zkrácené písemné řízení bez 

provedení dokazování a součinnosti stran.171

V trestních věcech skončených využitím odklonu není vydáno rozhodnutí o vině a 

trestu ve standardním hlavním líčení a nedochází tudíž k odsouzení obviněného. 

Podstatným rysem těchto institutů je skutečnost, že efektivně reagují na porušení obecně 

závazných právních norem, obviněné nezbavují jejich odpovědnosti za trestný čin a dbají

o dostatečnou ochranu právních a společenských vztahů narušených trestnou činností. 

Předností odklonů je to, že trestnost zakázaného chování zůstává zachována a využití 

možnosti odklonů nevylučuje provedení řádného trestního řízení v případě, že se v rámci 

něho nepodaří dosáhnout vhodného společensky akceptovatelného řešení. Odklony 

nemají být chápány jako projev cíleného zmírnění trestní spravedlnosti ani jako procesní 

alternativa v rámci tradičního systému projednávání trestné činnosti. Mají ve své podstatě 

specifickým způsobem řešit trestní věci bez provedení určitě části standardního trestního 

řízení. Důležitým přínosem odklonů je to, že snižují zatížení justičních orgánů v oblasti 

drobné kriminality a umožňují soustředit jejich aktivitu na závažnější formy trestné 

                                                          
169 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 551-552.
170 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 551-552.
171 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 551-552.
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činnosti. Současně i zlevňují výkon trestní spravedlnosti.172 Mezi obecné podmínky pro 

aplikaci odklonů patří především menší závažnost projednávaného trestného činu nebo 

jeho skutková a právní jednoduchost, dále souhlas zainteresovaných stran, prokázání 

spáchání trestného činu obviněným dosud opatřenými důkazy, ochota obviněného 

spolupracovat a nahradit škodu, která byla trestným činem způsobena, případně jiný 

způsob nápravy trestného činu tam, kde je to možné.173

Podmíněné zastavení trestního stíhání je možné charakterizovat jako rozhodnutí 

prozatímní povahy se stanovením zkušební doby, která je vázaná na splnění určitých 

podmínek a povinností uložených obviněnému. Z pohledu trestního práva hmotného 

trestní odpovědnost pachatele trvá, z pohledu trestního práva procesního se trestní věcí 

nadále zabývají orgány činné v trestním řízení. Jeho využití přichází v úvahu 

v případech, kdy vzhledem k okolnostem trestní věci a osobě obviněného je zřejmé, že 

pokud by došlo k odsuzujícímu rozsudku, byl by uložen podmíněný trest odnětí svobody 

a s největší pravděpodobností by se obviněný ve zkušební době osvědčil a je tedy do 

značné míry nadbytečné provádět celé trestní řízení, když účelu trestního řízení lze 

dosáhnout podstatně jednodušším způsobem.174

Narovnání je vlastně dohoda mezi obviněným a poškozeným, která vyžaduje 

schválení s procesními důsledky zastavení trestního stíhání a přichází v úvahu pouze 

tehdy, je-li zde poškozený.175 U narovnání je kladen důraz v první řadě na urovnání sporu 

mezi obviněným a poškozeným a teprve poté se případně přistoupí k potrestání pachatele.

Trestní příkaz slouží jako prostředek ke zjednodušení a urychlení trestního řízení 

ve věcech skutkově i právně méně složitých, kde účelu trestního řízení může být 

dosaženo i bez provedení formálního hlavního líčení. 

Novela trestního řádu provedená zákonem č. 283/2004 Sb. zakotvila institut 

podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, kdy se jedná o formu varování, jehož 

se podezřelému dostává předtím, než jeho případ bude předán soudu k trestnímu stíhání 

v případě, že by se nepoučil nebo nevyhověl uloženým podmínkám, případně se opětovně 

dopustil protiprávního jednání. 

                                                          
172 SOTOLÁŘ, A., PÚRY, F., ŠÁMAL, P. Alternativní řešení trestních věcí v praxi. Praha: C. H. Beck, 
2000, str. 34.
173 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 2318.
174 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 553.
175 JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 1. vyd. Praha: Leges, 2010, str. 693.
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Výše uvedené typy odklonů ještě doplňuje institut odstoupení od trestního stíhání 

mladistvého pachatele dle ustanovení § 70 a násl. zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve 

věcech mládeže, kdy smysl toho odklonu spočívá v tom, že za splnění zákonem 

uložených podmínek může v přípravném řízení státní zástupce a v řízení před soudem 

soud pro mládež odstoupit od trestního stíhání z důvodu nedostatku veřejného zájmu na 

dalším stíhání mladistvého. Tento institut je blíže rozebírán v kapitole 4.3.2. této 

rigorózní práce. Výše zmíněné instituty jsou charakteristické tím, že v nich má velmi 

důležité postavení poškozený.

6.1. POŠKOZENÝ A PODMÍNĚNÉ ZASTAVENÍ TRESNÍHO STÍHÁNÍ

Právní úprava institutu podmíněného zastavení trestního stíhání je upravena 

v ustanoveních §§ 307 až 308 TrŘ, kdy soud a v přípravném řízení státní zástupce může

se souhlasem obviněného podmíněně zastavit trestní stíhání v řízení o přečinu, jestliže se 

obviněný k činu doznal, nahradil škodu (v případě, že byla trestným činem způsobena)

nebo s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu, případně učinil jiná potřebná opatření 

k její náhradě a vzhledem k osobě obviněného s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu 

a k okolnostem případu, lze důvodně považovat takové rozhodnutí za dostačující.176

Usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání (které musí kromě obecných 

náležitostí obsahovat také popis skutu, pro který se trestní stíhání vede a jeho právní 

kvalifikaci) může vydat v přípravném řízení státní zástupce, v řízení před soudem pak 

soud. Kdy takové rozhodnutí vydat, je zcela na samostatném posouzení výše uvedených 

orgánů činných v trestním řízení a obviněný ani poškozený nemohou postup podle 

ustanovení § 307 a násl. TrŘ sami navrhnout. Mohou však k výše uvedenému postupu dát 

podnět.177 Jak jsem již uvedl výše, jednou z podmínek, z nichž lze vydat usnesení o 

zastavení trestního stíhání, je souhlas obviněného s takovým postupem. Ustanovení 

trestního řádu vyžadují k vydání usnesení o podmíněním zastavení trestního stíhání pouze 

souhlas obviněného. Není zde tedy stanovena podmínka, že by musel souhlasit i 

poškozený a proto je možné takové usnesení vydat, ikdyž s ním poškozený nesouhlasí.

Jinou podmínkou, kterou musí obviněný v souvislosti s vydáním usnesení o zastavení 

trestního stíhání splnit je ta, že obviněný v souvislosti se škodou způsobenou trestným 

                                                          
176 Viz. § 307 odst. 1 TrŘ.
177 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str- 582.
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činem je beze zbytku finančně vypořádán s poškozeným, případně spolu uzavřou dohodu 

o vyrovnání svých závazků nebo obviněný učiní jiná dostatečná opatření k uhrazení 

způsobené škody. Podle ustanovení § 307 odst. 2 TrŘ se v rozhodnutí o podmíněném 

zastavení trestního stíhání stanoví zkušební doba na šest měsíců až dva roky, kdy 

zkušební doba počíná právní mocí tohoto rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního 

stíhání.

Délka zkušební doby u podmíněného zastavení trestního stíhání je kratší než u 

podmíněného odkladu výkonu trestu (srov. ustanovení § 82 TrZ), protože u podmíněného 

zatavení trestního stíhání jde o rozhodnutí, kterým není prozatím s konečnou platností 

vyřešena otázka viny a pro případ budoucího projednávání věci je potřebné, aby 

neuplynula příliš dlouhá doba od spáchání trestného činu a nebyla tak podstatně oslabena 

hodnota opatřených důkazů. Obviněnému, který uzavřel s poškozeným dohodu o způsobu 

náhrady škody, se v rozhodnutí o podmíněném zastavení trestního stíhání uloží, aby 

škodu v průběhu zkušební doby nahradil.178 Dohoda může být uzavřena jakýmkoli 

zákonem přípustným způsobem a ikdyž zákon nevyžaduje její formální náležitosti, je 

vhodné takovou dohodu uzavřít písemně nebo její obsah zaznamenat do protokolu. 

V případě, že obviněný nenahradí poškozenému škodu do doby rozhodování, může 

v konkrétním případě postačit uzavření dohody o její náhradě poškozenému. Obsah 

takové dohody lze snadno zaprotokolovat některým z orgánů činných v trestním řízení a 

plnění z takto uzavřené dohody o náhradě škody nemusí být nutně zajištěno některým 

zajišťovacím institutem. Je tomu tak proto, že v rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání se zpravidla uloží, aby dohodu obviněný splnil právě během stanovené 

zkušební doby, jinak by mohlo být rozhodnuto o pokračování v trestním stíhání.179

Náhrada škody nebo uzavření dohody o její náhradě mezi obviněným a poškozeným není 

jedinou možností vypořádání se mezi obviněným a poškozeným. Jiným potřebným 

opatřením k náhradě škody poškozenému může být např. složení peněžní částky, která 

odpovídá zjištěné výši škody a to do úschovy soudu. 

Usnesení o zastavení trestního stíhání je také možné vydat v případě, že 

poškozený odmítne plnění náhrady škody ze strany obviněného, ale i v případě odmítnutí 

poškozeného uzavřít dohodu o její náhradě, případně v situaci, kdy se poškozený zdržuje 

na neznámém místě. V případě, kdy obviněný trestným činem žádnou škodu nespáchal, je 

                                                          
178 Viz. § 307 odst. 3 TrŘ.
179 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 2321.
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pochopitelně také možné postupovat dle ustanovení § 307 a násl. TrŘ a vydat usnesení o 

zastavení trestního stíhání. Způsob a rozsah náhrady škody se bude lišit podle 

konkrétních okolností případu, kde základem pro způsob a výši škody bude vyjádření 

poškozeného, které však musí být ověřeno orgány činnými v trestním řízení, tak aby o 

její výši a způsobu náhrady nevznikali pochybnosti.180 Poškozený má možnost uplatnit 

nárok na náhradu škody buď u orgánů činných v trestním řízení nebo přímo u 

obviněného. V případě, že dojde k situaci, kdy je výše škody sporná a obviněný není 

ochoten uznat náhradu škody ve výši, jakou požaduje poškozený, případně poškozený 

nesouhlasí s výší náhrady škody, jak byla zjištěna orgány činnými v trestním řízení, je 

poškozený oprávněn k prokázání svého nároku opatřit a předložit důkazy včetně 

znaleckých posudků.181 Orgány činné v trestním řízení pak nemohou odmítnout takto 

opatřené důkazy jen proto, že je předložila některá ze stran (v tomto případě tedy 

poškozený) a že k posouzení téže otázky již byl důkaz téhož druhu opatřen orgánem 

činným v trestním řízení. Při posuzování otázky výše náhrady škody způsobené 

poškozenému je nutno vycházet z takové výše škody, jaká byla zjištěna orgánem činným 

v trestním řízení, který rozhoduje o podmíněném zastavení trestního stíhání a nikoli 

pouze a jen z požadavků poškozeného.182 U náhrady škody je také třeba přihlížet 

k možnostem a schopnostem obviněného, povaze rozsahu škody a obecným možnostem 

její náhrady. Bude-li např. obviněný ve vážných finančních problémech, bylo by

kontraproduktivní po něm požadovat okamžitě nahradit celou výši škody a jako lepší 

řešení připadá do úvahy např. náhrada ve splátkách. Poškozený má samozřejmě právo na 

náhradu celé škody, nemusí tomu však být vždy a poškozený nemusí trvat na náhradě 

škody v plném rozsahu, který mu přiznává zákon, a může se spokojit (např. s ohledem k 

sociální situaci obviněného) s nižší náhradou. Výše uvedený postoj poškozeného však 

musí být zřejmý z provedených důkazů, zejména výpovědí poškozeného, nebo z dohody 

uzavřené mezi obviněným a poškozeným. Takovou dohodou se mohou obviněný a 

poškozený domluvit, že poškozený nebude vůbec požadovat náhradu škody. Požadavek 

na náhradu škody způsobené trestným činem je nárokem, který má plně v dispozici 

poškozený a není možné ho přinutit k tomu, aby náhradu škody vůbec požadoval. 

V případech, kdy poškozený rezignuje na uplatnění náhrady škody, by měly být 

                                                          
180 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 2321.
181 Viz. § 89 odst. 2 TrŘ.
182 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 577.
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výjimečné s ohledem na uplatnění institutu podmíněného zastavení trestního stíhání, 

protože výše uvedený institut vychází z odůvodněného předpokladu, že obviněný spáchal 

trestný čin, který má být zásadně sankcionován a proto za situace, kdy poškozený 

nepožaduje náhradu způsobené majetkové škody, nelze připustit, aby nedůvodné použití 

tohoto odklonu vyvolalo u obviněného nežádoucí pocit beztrestnosti spáchaného činu a 

přesvědčení, že se vlastně nic závažného nestalo.183 Jak jsem již uvedl, k rozhodnutí o 

podmíněném zastavení trestního stíhání se nevyžaduje souhlas poškozeného, což je rozdíl 

např. od institutu narovnání dle ustanovení § 309 odst. 1 TrŘ a není na překážku v 

postupu podle § 307 odst. 1 TrŘ, jsou-li splněny všechny podmínky tohoto ustanovení a 

orgán činný v trestním řízení důvodně pokládá opatření, která učinil obviněný k náhradě 

škody, za dostačující.184 Význam nesouhlasu poškozeného s takovým vyřízením trestní 

věci má však pro orgány činné v trestním řízení význam a to především v tom, že 

zjišťují, co je příčinou takového nesouhlasu poškozeného. Je-li zřejmé, že důvodem 

nesouhlasu poškozeného je skutečnost, že si s ním obviněný náležitě nevypořádal 

náhradu škody v souladu s požadavky uvedenými v § 307 odst. 1 písm. b) TrŘ, není 

možné podmíněně zastavit trestní stíhání, resp. bude třeba obviněného na to upozornit a 

požadovat jeho další aktivitu v tomto směru. V případě, že je nesouhlas poškozeného jen 

jeho subjektivním výrazem nespokojenosti se způsobem či rozsahem náhrady 

škody, ačkoli si obviněný počínal v souladu ve výše uvedeným ustanovením trestního 

řádu, lze trestní stíhání podmíněně zastavit.185

Poškozený může svůj nesouhlas s rozhodnutím o podmíněném zastavení 

trestního stíhání vyjádřit podáním stížnosti podle ustanovení § 307 odst. 5 TrŘ, která má 

odkladný účinek a rozhodne-li o podmíněném zastavení trestního stíhání soud, má toto 

právo stížnosti i státní zástupce. Právo podat proti usnesení o podmíněném zastavení 

trestního stíhání stížnost je společným právem pro obě skupiny poškozených. Přísluší ji 

podat poškozeným podle § 43 odst. 1 TrŘ i poškozeným s nárokem na náhradu škody dle 

§ 43 odst. 3 TrŘ. Podáním stížnosti se poškozený především může domáhat, aby věc 

nebyla vyřízena podmíněným zastavením trestního stíhání, ale aby namísto tohoto 

odklonu proběhlo standardní řízení, v němž by poškozený mohl prokázat vyšší nárok na 

náhradu škody, než k jakému se zavázal obviněný a dosáhnout tak příznivějšího 
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rozhodnutí o náhradě škody. Stížnost nemusí nutně směřovat proti podmíněnému 

zastavení trestního stíhání, ale může například směřovat jen vůči tomu např., jakým

způsobem došlo k vypořádání nároku poškozeného na náhradu škody. Poškozený se také 

může domáhat toho, aby byl v rozhodnutí učiněn výrok podle ustanovení 

§ 307 odst. 3 TrŘ o povinnosti obviněného nahradit mu ve zkušební době způsobenou 

škodu, o které byla uzavřena dohoda, pokud v rozhodnutí státního zástupce nebo soudu o 

podmíněném zastavení trestního stíhání takový výrok chybí. Dále je poškozený oprávněn 

podat stížnost i z jiného důvodu a to např. nesouhlasí-li s délkou zkušební doby stanovené 

obviněnému nebo nesouhlasí-li s rozhodnutím podle ustanovení § 308 odst. 1 TrŘ, že se 

obviněný ve zkušební době podmíněného zastavení trestního stíhání osvědčil, případně 

bez uvedení jakéhokoli důvodu, protože zákon ho v tomto směru nikterak neomezuje.

Namísto podání návrhu na potrestání může státní zástupce za podmínek 

uvedených v § 307 TrŘ rozhodnout o tom, že se podání návrhu na potrestání podmíněně 

odkládá, jestliže podezřelý, tedy ten, komu bylo postupem dle ustanovení 

§ 179b odst. 3 TrŘ sděleno podezření ve zkráceném přípravném řízení, se k činu doznal, 

nahradil škodu (byla-li způsobena) a s podmíněným odložením podání návrhu na 

potrestání vyslovil souhlas a vzhledem k osobě podezřelého, s přihlédnutím k jeho 

dosavadnímu životu a k okolnostem případu lze důvodně takové rozhodnutí považovat za 

dostačující. Jedná se o institut podmíněného odložení podání návrhu na potrestání, který 

vymezují §§ 179g až 179h TrŘ. Tento institut je v některých ohledech podobný institutu 

podmíněného zastavení trestního stíhání, avšak podmíněného odložení podání návrhu na 

potrestání lze použít výhradně ve zkráceném přípravném řízení dle § 179a a násl. TrŘ. 

Zkrácené přípravné řízení lze konat o trestných činech, o nichž přísluší konat 

řízení v prvním stupni okresnímu soudu a na které zákon stanoví trest odnětí 

svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje tři léta. Zkrácené přípravné řízení se koná 

v případě, že podezřelý byl přistižen při činu nebo bezprostředně poté a v průběhu 

prověřování trestního oznámení nebo jiného podnětu k zahájení trestního stíhání byly 

zjištěny skutečnosti, jinak odůvodňující zahájení trestního stíhání. Další podmínkou je, že 

lze očekávat, že podezřelého bude možné ve lhůtě uvedené v § 179b odst. 4, (tedy ve 

lhůtě nejpozději do dvou týdnů, ode dne kdy policejní orgán sdělil podezřelému z jakého 

skutku je podezřelý a jaký trestný čin je v tomto skutku spatřován) postavit před soud.186

Podmíněné odložení podání návrhu na potrestání je rozhodnutím sui generis a to 

                                                          
186 Viz. § 179a a násl. TrŘ.
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pro svoji dočasnost, protože trestní stíhání v případě takového rozhodnutí není vůbec 

zahájeno a nejde ani o rozhodnutí o vině nýbrž o tzv. mezitímní rozhodnutí. Pravomocné 

rozhodnutí státního zástupce o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání se 

stejně jako podmíněné zastavení trestního stíhání vede v evidenci Rejstříku trestů.187

Jednou z podmínek pro podmíněné odložení návrhu na potrestání je to, že podezřelý 

nahradil škodu poškozenému (pokud byla způsobena), protože na rozdíl od podmíněného 

zastavení trestního stíhání by zde nestačilo uzavření dohody o náhradě škody 

s poškozeným nebo učinění jiných dostatečných opatření k uhrazení způsobené škody.

Zákon nevyžaduje, na rozdíl od souhlasu podezřelého, souhlasu poškozeného 

s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání. Nesouhlas poškozeného tak není 

nutně překážkou pro tento postup, jsou-li jinak splněny ostatní zákonné podmínky a státní 

zástupce pokládá tento postup za dostačující. Délka zkušební lhůty je kratší, než je tomu 

u podmíněného zastavení trestního stíhání, kdy pro případ budoucího projednávání věci 

je potřebné, aby neuplynula příliš dlouhá doba od spáchání trestného činu a nebyla tak 

podstatně oslabena hodnota opatřených důkazů.188

6.2. POŠKOZENÝ A NAROVNÁNÍ

Právní úprava institutu narovnání je upravena v ustanoveních §§ 309 až 314 TrŘ, 

podle níž v řízení o přečinu může soud a v přípravném řízení státní zástupce se souhlasem 

poškozeného a obviněného rozhodnout o schválení narovnání a zastavit trestní stíhání,

jestliže obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, a nejsou důvodné 

pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě (na rozdíl 

od podmíněného zastavení trestního stíhání, kdy jednou z podmínek je doznání se 

obviněného, postačuje v případě schválení narovnání prohlášení obviněného, že spáchal 

skutek, pro který se stíhán). Důležitou podmínkou ve vztahu k poškozenému je povinnost 

obviněného uhradit mu škodu způsobenou přečinem nebo učinit potřebné úkony k její 

úhradě, případně jinak odčinit újmu vzniklou trestným činem. Současně má obviněný 

povinnost složit na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství 

peněžní částku určenou konkrétnímu adresátovi k obecně prospěšným účelům, kdy zákon 

vyžaduje, aby tato částka nebyla zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu. A lze-li

považovat takový způsob vyřízení věci za dostačující vzhledem k povaze a závažnosti 

                                                          
187 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1480.
188 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 1484.
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spáchaného činu, k míře, jakou byl přečinem dotčen veřejný zájem, k osobě obviněného a 

jeho osobním a majetkovým poměrům. Podle ustanovení § 309 odst. 2 TrŘ má 

poškozený, obviněný i státní zástupce možnost podat proti rozhodnutí podle odstavce 1 

stížnost, jež má odkladný účinek. Narovnání je jednou z možností odklonu v trestním 

řízení, tedy alternativou ke standardnímu trestnímu řízení. Uplatnění nachází hlavně v 

případech, kdy je vedle veřejného zájmu trestným činem dotčen především zájem 

soukromý a stát nemá na trestním postihu obviněného zvlášť výrazný zájem, protože 

takový trestný čin má spíše podobu sporu mezi obviněným a poškozeným, čímž současně 

není vyloučeno uplatnit institut narovnání v případech, kdy trestným činem dojde 

k dotčení výlučně veřejného zájmu a poškozeným je samotný stát.

Podstata narovnání spočívá v tom, že se jedná jistou formu dohody mezi 

poškozeným na jedné straně a obviněným na straně druhé, kdy taková dohoda je 

schvalována soudem nebo v přípravném řízení státním zástupcem a v případě, že 

obviněný splní zákonem stanovené podmínky, není třeba věc vyřizovat ve standardním 

řízení a dochází k ukončení trestního stíhání a současně důsledky pro obviněného jsou 

obdobné, jako kdyby rozhodl soud odsuzujícím rozsudkem. Schválení narovnání se od 

podmíněného zastavení trestního stíhání liší právě tím, že v případě rozhodnutí o 

narovnání jde o rozhodnutí konečné, ne jak je tomu v případě podmíněného zatavení 

trestního stíhání, kde se jedná o rozhodnutí mezitímní. Jedná se o způsob zrychlení 

trestního řízení při současném snížení nákladů na takové řízení, při němž je navíc 

účinněji chráněno právo poškozeného tím, že se mu dostane rychlejším a méně 

konfliktním způsobem jeho odškodnění. Účelem narovnání však nemá být pouze náhrada 

majetkové škody a urychlení trestního řízení, ale konsolidace vzájemných vztahů mezi 

obviněným a poškozeným. Narovnání stejně jako institut podmíněného zastavení 

trestního stíhání je fakultativní způsob vyřízení věci a orgánům činným v trestním řízení 

není obligatorně uloženo zabývat se splněním podmínek pro schválení narovnání.

Důležitou podmínkou nutnou pro případné schválení narovnání je ta skutečnost, 

že obviněný uhradí vzniklou škodu nebo učiní potřebná opatření k její náhradě či jinak 

odčiní újmu, kterou způsobil trestným činem a také podle povahy věci přispěje 

odpovídající částkou na obecně prospěšné účely a takový způsob vyřízení věci lze 

považovat za dostačující.

Institutu narovnání je možné použít jak ve stádiu přípravného řízení, tak ve stadiu 

řízení před soudem. Jeho užití přichází v úvahu i ve zkráceném přípravném řízení, kde 
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však na místo obviněného vystupuje podezřelý. Než je však vydáno rozhodnutí o 

schválení narovnání, je třeba vyslechnout obviněného k tomu zjistit, zda rozumí obsahu 

obvinění, zda si je vědom důsledků schválení narovnání. Dále musí být součástí výslechu 

obviněného jeho prohlášení, že skutek, pro nějž je stíhán, spáchal. Poškozeného i 

obviněného je třeba vyslechnout ke způsobu a okolnostem uzavření dohody o narovnání a 

také zda taková dohoda byla uzavřena dobrovolně. Podle ustanovení § 310a TrŘ 

nepřísluší práva poškozeného podle § 309 a § 311 TrŘ tomu, na koho pouze přešel nárok 

na náhradu škody.189

Na rozdíl od odklonu, který byl předmětem mého rozboru výše, tedy 

podmíněného zastavení trestního stíhání není možné schválení narovnání v případě, že se 

jedná o trestný čin, kterým nebyla způsobena škoda, o které by bylo možné rozhodovat 

v trestním řízení. Poškozený se v případě tohoto odklonu od standardního řízení dostává 

do popředí, kdy rozhoduje o tom, zda věc bude vyřízena tímto alternativním způsobem. 

Jeho pozice je tedy silnější, nežli je tomu v případě podmíněného zastavení trestního 

stíhání. Poškozeným se zde rozumí každý, komu bylo trestným činem, pro který je 

obviněný stíhán, ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda 

(poškozený dle § 43 odst. 1 TrŘ), bez ohledu na to, zda by jinak ve standardním průběhu 

trestního stíhání mohl v adhezním řízení uplatňovat nárok na náhradu škody (poškozený 

dle § 43 odst. 3 TrŘ).190

Stejně jako je tomu v případě možnosti uplatnění institutu podmíněného zastavení 

trestního stíhání, tak i u schválení narovnání není povinností orgánů činných v trestním 

řízení obligatorně zkoumat, zda jsou všechny předpoklady pro jeho uplatnění a trestní řád 

tak nezakládá právo poškozeného či obviněného žádat o to, aby bylo narovnání 

schváleno. Takové rozhodnutí ani není podmíněno jakoukoli žádostí nebo podnětem.191

Ustanovení trestního řádu v § 313 stanoví, že rozhodnutí o schválení narovnání se 

eviduje jako skutečnost významná pro trestní řízení podle zvláštního 

zákona (zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů) a to z důvodů, že jde o závažné 

rozhodnutí, které je svým významem srovnatelné s rozhodnutím o vině, vytvářejícím 

překážku rei iudicatae a bránícím tak proti témuž obviněnému pro týž skutek vést 

                                                          
189 Viz. § 310a TrŘ.
190 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 585.
191 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. 
Beck, 2007, str. 588.
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v budoucnu znovu trestní stíhání, čímž takové rozhodnutí odůvodňuje potřebu evidence 

pro další činnost orgánů činných v trestním řízení.

6.3. POŠKOZENÝ A TRESTNÍ PŘÍKAZ

Ustanovení trestního řádu v § 314e až § 314g TrŘ upravuje institut trestního 

příkazu, jako prostředku, který slouží k zjednodušení a urychlení trestního řízení ve 

skutkově a právě méně složitých věcech, u nichž je možné dosáhnout účelu trestního 

řízení i bez provedení formálního hlavního líčení. Podstata trestního příkazu je v tom, že 

soud nerozhoduje na základě důkazů před ním provedených v hlavním líčení, ale pouze 

na základě spisového materiálu, který mu byl předložen spolu s podanou obžalobou nebo 

návrhem na potrestání. Rozhodujícím musí být, zda na základě informací ve spisovém 

materiálu lze skutkový stav spolehlivě prokázat.192

Trestní příkaz má dle ustanovení § 314e odst. 6 TrŘ účinky odsuzujícího 

rozsudku (tudíž jím nelze obviněného zprostit obžaloby ani upustit od potrestání), které 

nastávají doručením trestního příkazu obviněnému. Trestní řád umožňuje rozhodovat o 

náhradě škody poškozenému v případě, že poškozený takový nárok na náhradu škody 

řádně uplatnil podle ustanovení § 314f odst. 1 písm. e) TrŘ. Trestní příkaz ovlivňuje 

poškozeného do té míry, že se jím rozhoduje nejen o trestu pro obviněného, ale i o 

náhradě škody poškozenému. Pokud poškozený řádně uplatnil nárok na náhradu škody 

(pokud mu takový nárok zákon přiznává), má trestní příkaz obsahovat výrok o náhradě 

škody dle ustanovení § 228 a násl. TrŘ. V případě, že soud odsuzuje obviněného pro 

trestný čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu, uloží mu zpravidla v rozsudku, 

aby takovou škodu poškozenému nahradil, jestliže byl nárok na náhradu škody včas 

uplatněn. Trestní příkaz se dle § 314f odst. 2 TrŘ doručuje i poškozenému, tomu však 

trestní řád nepřiznává právo podat proti trestnímu příkazu odpor. Tento legislativní 

nedostatek je často vytýkán mnoha odborníky s poukazem na to, že dochází 

k znevýhodnění procesního postavení poškozeného. Odpor může podat pouze obviněný a 

osoby, které jsou oprávněny podat ve prospěch obviněného odvolání. Státní zástupce 

může podat odpor ve prospěch i neprospěch obviněného. Omezení poškozeného v právu 

podávat odpor vyplývá podle názoru Šámala z faktu, že pokud by odpor podal pouze 

poškozený, nabyly by oddělitelné výroky o vině a trestu právní moci a další trestní řízení 

                                                          
192 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, 2378.
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by bylo konáno pouze o náhradě škody, což není v souladu s účelem trestního řízení.193 Já 

se osobně přikláním k názoru, který zastávají odborníci v čele s profesorem Jelínkem, že 

v případě omezení podávat odpor proti trestnímu příkazu poškozeným se jedná o vážný 

nedostatek. Za pravdu tomuto názoru dává i připravovaný věcný záměr trestního řádu, 

který se zavedením odporu pro poškozeného počítá. Zavedením tohoto oprávnění pro 

poškozeného by se posílilo jeho procesní postavení a to bez úkoru na rychlost či účel 

trestního řízení. Vzhledem k tomu, že u trestního příkazu se nekoná žádné jednání, je na 

poškozeném, aby si pohlídal včasné podání návrhu na náhradu škody, protože na rozdíl 

od hlavního líčení, kdy stačí, aby poškozený podal návrh na náhradu škody do doby před 

zahájením dokazování, u řízení ve kterém se vydává trestní příkaz, toto neplatí. Problém 

nemožnosti podání odporu poškozeným ještě umocňuje situace, kdy samosoudce vydá 

vadné rozhodnutí o náhradě škody nebo v případě, kdy opomene o náhradě škody vůbec 

rozhodnout nebo kdy samosoudce sice má ve skutkových zjištěních dostatek podkladů 

pro rozhodnutí o náhradě škody, ale přesto takové rozhodnutí neučiní a poškozený tak 

nemá možnost dosáhnout nápravy.194 V případě, kdy je podán odpor podle § 314g odst. 1 

TrŘ proti trestnímu příkazu, trestní příkaz se ze zákona zruší a samosoudce nařídí ve věci 

hlavní líčení, při kterém není vázán právní kvalifikací ani druhem a výměrou trestu 

obsaženými v trestním příkaze. Jinak se trestní příkaz stane pravomocným a 

vykonatelným.

                                                          
193 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, str. 2389.
194 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, 175.
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7. KOMPARACE PRÁVNÍ ÚPRAVY POSTAVENÍ 

POŠKOZENÉHO V ČESKÉ REPUBLICE SE 

SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Rekodifikace trestního práva ve Slovenské republice byla dovršena v roce 

2006, kdy od 1. ledna 2006 nabyly účinnosti nové trestní kodexy. Jde o Trestný zákon 

č. 300/2005 Z.z. ze dne 20. května 2005, který nahradil dosavadní Trestný zákon 

č. 140/1961 Zb. a o zákon č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok ze dne 24. května 

2005, který nahradil dosavadní zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom 

(Trestný poriadok). Ve Slovenské republice tak došlo k nahrazení starých a mnohokrát

novelizovaných trestních předpisů novými moderními právními normami. V České 

republice se proces rekodifikace podařilo naplnit z poloviny, když byl Parlamentem 

8. ledna 2009 schválen nový trestní zákoník s účinností od 1. ledna 2010, avšak základní

trestněprocesní normou stále zůstává trestní řád z roku 1961, k jehož rekodifikaci 

v nejbližší době pravděpodobně nedojde.

Nový Trestný poriadok z roku 2005 měl za hlavní cíle:195 zefektivnit trestní 

proces, přinést operativnější a pružnější postupy při objasňování kriminality a 

spravedlivém potrestání pachatelů trestných činů. Jeho dalším účelem bylo zvýšení 

ochrany poškozeného a svědka v trestním řízení, kdy mělo dojít k posílení procesního 

postavení těchto subjektů a to jak v trestním řízení samotném, tak i v možnosti nakládat 

s tímto řízením s ohledem na závažnost trestné činnosti dle jednotlivých ustanovení 

Trestného zákona. Dále měl Trestný poriadok posílit jednotlivé zásady trestního řízení a 

to zejména zásadu rovnosti stran a kontradiktornosti, čímž došlo i ke změně postavení 

prokurátora, který musí aktivně dokazovat tvrzení uvedené v obžalobě a unést důkazní 

břemeno. Subjekty trestního řízení jsou postaveny obdobně jako v ČR s tím rozdílem, že 

v Trestnom poriadku již není dle zákonné definice orgánem činným v trestním řízení 

soud, který má nyní samostatné postavení.196 K zajištění co nejrychlejšího postavení 

obviněného před soud má sloužit institut tzv. zkráceného vyšetřování. V jistých ohledech 

se změnilo i odvolací řízení a zkrátily se některé zákonné lhůty např. u max. doby 

strávené ve vazbě.

                                                          
195 Srov. Dôvodová správa k Trestnému zákonu a Trestnému poriadku.
196 Viz. § 10 odst. 1 TrP.
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7.1. POSTAVENÍ A PROCESNÍ PRÁVA POŠKOZENÉHO

V TRESTNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

S přijetím nového Trestného poriadku došlo k zásadním změnám týkajících se 

poškozeného, které reflektují snahu o posílení jeho postavení v trestním řízení a 

zohledňují vyrovnání procesního postavení obviněného s poškozeným. Jak již bylo 

uvedeno výše, Trestný poriadok se snaží více zohledňovat zájmy poškozeného a 

v některých ohledech může být inspirativní pro některou z příštích novelizací stávajícího 

trestního řádu ČR nebo jeho připravovanou rekodifikaci.

V Trestnom poriadku jsou pojem a jednotlivá procesní práva poškozeného 

vymezena v sedmém oddílu druhé hlavy první části zákona pod názvem „Poškodený“ a 

jsou mu věnovány §§ 46 až 54 TrP. Dle úvodního ustanovení § 46 odst. 1 TrP se za 

poškozeného považuje osoba, které bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková, morální nebo jiná škoda, případně byla porušena či ohrožena jiná práva a 

svobody chráněná zákonem. Z legální definice Trestného poriadku je patrné rozsáhlejší 

pojetí pojmu poškozeného, kdy na rozdíl od české úpravy (která za poškozeného 

považuje toho, komu bylo ublíženo na zdraví atd.) postačí dle slovenské úpravy ohrožení 

takových zájmů.

Stejně jako v českém trestním řádu má poškozený podle Trestného poriadku právo 

uplatňovat náhradu škody (podobně jako v TrŘ nemůže uplatňovat náhradu škody, pokud 

již bylo o takovém návrhu rozhodnuto v občanskoprávním či jiném příslušném řízení). 

Návrh na náhradu škody musí poškozený uplatnit nejpozději do skončení vyšetřování 

případně do skončení zkráceného vyšetřování. Tím je stanovena kratší lhůta pro uplatnění 

takového návrhu nežli v české úpravě, kdy postačí návrh učinit nejpozději u hlavního 

líčení před zahájením dokazování.197 Tímto se sleduje urychlení trestního řízení, avšak 

osobně se přikláním k úpravě dle TrŘ, který dává poškozenému více času k podání 

návrhu na náhradu škody. Dále může poškozený navrhovat důkazy, kdy takové návrhy na 

provedení důkazu musí uplatnit nejpozději v průběhu dokazování v hlavním líčení. 

Dalším oprávněním poškozeného je navrhovat uzavírání smíru případně dohody 

s pachatelem, kdy takové návrhy je možné provést i prostřednictvím probačního a 

mediačního úředníka, čímž dochází k větší spolupráci Probační a mediační služby 

s poškozeným a obviněným. 

                                                          
197 Viz. § 43 odst. 3 TrŘ.
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Obě základní trestněprocesní normy tedy, jak česká tak i slovenská, obsahují 

možnost poškozeného vzdát se jeho procesních práv s tím, že Trestný poriadok stanoví, 

že se tak může stát výslovným prohlášením písemně nebo ústně do protokolu. Dalšími 

právy poškozeného jsou nahlížení do spisů, účast u hlavního líčení, podávání opravných

prostředků, které mu umožňuje uplatnit zákon atd. V obou právních úpravách je shodně 

stanoveno, že práva poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhaný 

jako spoluobviněný. 

Podle ustanovení Trestného poriadku orgán činný v trestním řízení, který zjistí, že 

by poškozenému mohlo hrozit nebezpečí v souvislosti s pobytem 

obviněného/odsouzeného na svobodě, poskytne poškozenému informace o tom, že 

obviněný byl propuštěn z vazby nebo z vazby uprchl, případně, že odsouzený byl 

propuštěn z výkonu trestu nebo z něho uprchl. O výše uvedených skutečnostech může být 

poškozený informován a to na návrh, již v přípravném řízení prokurátorem a v řízení před 

soudem soudem. Trestní řád sice obsahuje ustanovení o tom, že orgán činný v trestním 

řízení poškozeného poučí o možnosti žádat výše uvedené informace, ale dle mého názoru 

by měl poškozeného přímo informovat o těchto skutečnostech.

Jestliže je v téže věci větší počet poškozených a jednotlivým výkonem jejich práv 

by mohl být ohrožen účel a průběh trestního řízení a poškození se nedohodnou na 

společném zástupci, soudce pro přípravné řízení ustanoví na návrh prokurátora 

v přípravném řízení pro výkon těchto práv společného zástupce poškozených a to formou 

opatření. 

Společným zástupcem je obvykle ustanoven některý z poškozených a to 

v případě, že se svým ustanovením souhlasí. Prokurátor pak oznámí toto opatření 

poškozeným, kteří již uplatnili nárok na náhradu škody a současně opatření o ustanovení 

společného zástupce uveřejní vhodným způsobem tak, aby se i ostatní poškození mohli 

seznámit s tímto rozhodnutím. Právní úprava společného zmocněnce dle Trestného 

poriadku je do jisté míry podobná s českým trestním řádem s tím, že odchylky lze nalézt 

např. v maximálním počtu společných zástupců poškozených, kdy dle Trestného 

poriadku je v ustanovení § 47 odst. 2 maximální počet stanoven na deset a v trestním řádu 

ČR je počet limitován maximálně šesti společnými zástupci. Přikláním se k názoru, že 

pokud jde o snahu zefektivnit a zrychlit trestní řízení, tak je praktičtější stanovit nižší 

maximální počet společných zástupců, jak je to v současném českém trestním řádu. Jistý 

rozdíl lze vidět v druhově rozdílném způsobu rozhodování o ustanovení společného 
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zástupce poškozených, kdy ve slovenské úpravě se užívá formy opatření a v českém 

trestním řádu se užívá formy usnesení. Další rozdíl je i v oznamování takového 

rozhodnutí, kdy Trestný poriadok sice shodně s českým trestním řádem požaduje 

oznámení rozhodnutí všem poškozeným, kteří si již podali návrh na náhradu škody, ale

odlišně stanoví oznamovací povinnost pro ostatní poškozené, kdy tito se o ustanovení 

společného zmocněnce dozvědí jiným vhodným způsobem uveřejnění a to především na 

úřední desce daného soudu. Dle českého trestního řádu se ostatním poškozeným 

rozhodnutí oznámí při prvním úkonu trestního řízení, ke kterému jsou předvoláni nebo o 

němž jsou vyrozuměni.

Trestný poriadok dále stanoví, že pokud pro větší počet poškozených jim nebyl 

v přípravném řízení ustanoven společný zástupce, rozhoduje o účasti poškozených 

v řízení před soudem soud. Soud pak může rozhodnout, zda takového zástupce 

poškozeným ustanovit. Trestný poriadok pamatuje i na případy, kdy se v téže věci 

vyskytuje velký počet poškozených, kdy termín „velký počet“ není sice v zákoně přesně 

vymezen, ale ustanovení § 47 odst. 3 TrP se v praxi vykládá tak, že se za takový počet

považuje více jak sto poškozených. V takovém případě rozhoduje v přípravném řízení na 

návrh generálního prokurátora Nejvyšší soud SR usnesením o účasti poškozených 

v trestním řízení. Takový postup je odůvodněn především tím, že v některých trestních 

věcech se vyskytují i tisíce poškozených a byť jim byla způsobena relativně nepatrná 

škoda, s plným uplatňováním jejich práv by vznikaly velké nároky na financování a 

samotné trestní řízení by se místo zrychlení značně zpomalilo. V případě, že by se 

Nejvyšší soud SR vyslovil v usnesení tak, že takoví poškození nebudou do trestního 

řízení se svými návrhy připuštěni, nikterak to nezkracuje jejich právo na domáhání se 

náhrady škody v občanskoprávním řízení.

Poškozenému, který prokáže, že nemá dostatečné prostředky spojené s uplatněním 

návrhu na náhradu škody, může, považuje-li to za potřebné k ochraně jeho zájmů 

v přípravném řízení na návrh prokurátora soudce, pro přípravné řízení a v řízení před 

soudem předseda senátu, ustanovit zástupce z řad advokátů. Tato úprava je shodná 

s ustanoveními českého trestního řádu.

Trestný poriadok stanoví, že poškozená osoba, která je zbavena způsobilosti 

k právním úkonům nebo jí byla tato způsobilost omezena má k výkonu svých práv 

zákonného zástupce, který může dokonce zplnomocnit zastupováním i organizaci na 

pomoc obětem trestných činů. Taková úprava v českém trestním řádu chybí a přikláním 
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se k názoru, že by taková možnost byla ku prospěchu poškozeného. V případech, kdy 

zákonný zástupce nemůže vykonávat výše uvedená práva je poškozenému soudem

ustanoven opatrovník. Stejně jako v úpravě českého trestního řádu je i zde možnost podat 

proti usnesení o ustanovení opatrovníka stížnost. Dle obou procesních norem je zajištěn 

přechod práv na náhradu škody na právního nástupce poškozeného. 

Je třeba uvést, že obě právní úpravy obsahují ustanovení o poučovací povinnosti, 

kdy jsou orgány činné v trestním řízení povinny poskytovat poškozenému poučení o jeho 

právech a zajistit mu plnou možnost jejich uplatnění. Na rozdíl od českého trestního řádu

ukládá navíc Trestný poriadok povinnost orgánům činným v trestním řízení poskytovat 

poškozenému již při prvním kontaktu s ním informace o jeho právech a současně o 

organizacích, které poskytují pomoc poškozeným, to vše v písemné formě. Zde lze 

spatřovat rozdíl oproti české úpravě, kdy takové ustanovení v TrŘ není výslovně 

stanoveno, ikdyž v praxi se takové písemné poučení o právech poškozeného přikládá 

např. u trestního oznámení. S takovým výslovným ustanovením však počítá věcný záměr 

nového trestního řádu. 

V případě, že existuje důvodná obava, že uspokojení nároku poškozeného na 

náhradu škody bude zmařeno nebo ztěžováno, je možné zajistit takový nárok na majetku 

obviněného dle ustanovení § 50 a násl. TrP. Tato možnost zajištění existuje i v české 

úpravě, ikdyž ne v tak konkrétní podobně co se týká výčtu majetku obviněného který lze 

postihnout tím zajištěním. Obě právní úpravy shodně vylučují postihnutí věcí, které 

nepodléhají výkonu rozhodnutí dle občanskoprávních předpisů. Shodně je upraveno i 

rozhodování o zajištění, kdy o tomto zajištění rozhoduje v přípravném řízení prokurátor 

na návrh poškozeného a to i bez takového návrhu, pokud si to vyžaduje ochrana zájmů 

poškozeného, především hrozí-li nebezpečí z prodlení. V ostatních případech rozhoduje o 

zajištění soud a to na návrh prokurátora nebo poškozeného. Zrušení zajištění upravuje 

§ 51 TrP a to zcela shodně s českou úpravou.

Poškozený se může dát zastoupit zmocněncem, kterým může být jen osoba, jejíž 

způsobilost k právním úkonům není omezena a shodně jak Trestný poriadok, tak česká 

trestní řád stanoví, že takovým zmocněncem nemůže být ten, kdo je k hlavnímu líčení a 

veřejnému zasedání předvolán jako svědek, znalec nebo tlumočník případně překladatel. 

Rozdíl v obou úpravách lze opět spatřovat ve větší míře využívání organizací na pomoc 

poškozeným, kdy zmocněncem poškozeného může ve výše uvedených stádiích trestního 
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řízení být i pověřený zástupce takové organizace. Rozsah oprávnění zmocněnce 

poškozeného je v zásadě stejný jak v české tak slovenské úpravě. 

Podstatným nedostatkem české právní úpravy je absence možnosti prostudovat

spisy a podávat návrhy na doplnění vyšetřování ve fázi skončení vyšetřování. Dle 

současné české právní úpravy je taková možnost dána pouze obviněnému a jeho obhájci 

čímž znevýhodňuje postavení poškozeného. V Trestnom poriadku je naopak taková 

možnost stanovena v § 208 TrP a to jak pro obviněného, jeho obhájce tak, i pro 

poškozeného, jeho zmocněnce nebo opatrovníka a lze v ní spatřovat větší spolupráci 

s poškozeným ze strany orgánů činných v trestním řízení a osobně bych takovou možnost 

uvítal i v novém trestním řádu.

Obě trestněprocesní normy stanoví možnost poškozeného nakládat s trestním 

řízením a to především v otázce zahájení trestního stíhání. Slovenská i česká úprava 

vyžaduje splnění podmínky souhlasu poškozeného u taxativně uvedených trestných 

činů, které jsou v zásadě shodné a to proti tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému osobou, 

vůči níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď. Ztotožňuji se s úpravou 

Trestného poriadku, kde na rozdíl od českého trestního řádu není ve výčtu trestných činů 

uveden trestný čin znásilnění. Osobně považuji tento trestný čin za tak společensky 

škodlivý, že jeho uvedení v tomto výčtu v novém trestním řádu již nebude mít 

opodstatnění. Rozdíl je patrný především v případech, kdy není souhlasu poškozeného 

třeba. Slovenská úprava shodně s českou uvádí, že souhlasu není třeba v případě, kdy

trestným činem byla způsobena smrt. Nadto však slovenská úpravu uvádí konkrétní výčet

poškozených, jimž, pokud byla způsobena škoda, není třeba, aby dávali souhlas 

s trestním stíháním. Jsou jimi stát, obec, vyšší samosprávný celek, právnická osoba 

s majetkovou účastí státu nebo právnická osoba, která hospodaří s veřejnými financemi.

Souhlasně hovoří obě právní normy o možnosti zpětvzetí takového souhlasu, případně 

jeho znovu udělení za okolnosti, že poškozený je v tísni vyvolané nátlakem či 

podřízeností. 

Obě právní úpravy umožňují používání tzv. odklonů a to v zásadě stejným 

způsobem u podmíněného zastavení trestního stíhání a narovnání.198 Kromě těchto dvou 

základních typů, obsahuje Trestný poriadok v § 218 a násl. institut podmíněného 

zastavení trestního stíhání spolupracujícího obviněného, který se významnou mírou 

podílel na objasnění trestných činů v tomto ustanovení uvedených. Trestný poriadok 

                                                          
198 Viz. § 220 TrP ve slovenském jazyce tzv. „Zmier“.
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navíc obsahuje ustanovení upravující institut dohody a trestu se kterým se počítá i ve 

věcném záměru nového trestního řádu.

Opravné prostředky proti rozhodnutím jak orgánů činných v trestním řízení, tak 

soudu jsou upraveny obdobně. Odvoláním proti rozsudku prvního stupně může 

poškozený podle obou právních úprav napadnout jen takový výrok, který je nesprávný, 

pokud jde o povinnost k náhradě škody. Stížnost proti usnesení je upravena shodně. 

Rozdíl lze však vidět u odporu proti trestnímu příkazu, kde slovenská úprava poskytuje 

poškozenému možnost podání odporu, který je však stejně jako u odvolání omezen pouze 

na výrok o náhradě škody. V případě, že poškozený podá odpor proti trestnímu 

příkazu, ten se zruší ve výroku o náhradě škody a samosoudce usnesením odkáže 

poškozeného na občanskoprávní řízení. Práva podání odporu se poškozený může 

vzdát, avšak pokud odpor podá, nemůže ho vzít zpět. Možnost podat odpor proti 

trestnímu příkazu je zmíněn i ve věcném návrhu nového trestního řádu, byť ve stejném 

rozsahu jako je tomu v Trestnom poriadku a tedy stále bez možnosti poškozeného 

podávat odpor proti jiným výrokům v trestním příkazu.

S ohledem na to, že jsme se Slovenskou republikou tvořili do 31. 12. 1992 

společný stát a normy tvořené před tímto datem v převážně většině platily na území 

celého Československa, je nadmíru jasné, že připravovaná rekodifikace trestního procesu 

v ČR v mnohém kopíruje stávající Trestný poriadok. Do účinnosti nového trestního řádu

ještě uplyne delší doba a to je čas vhodný pro zapracování dalších připomínek a 

vylepšení, aby se náš nový trestní řád stal moderním procesním kodexem, který zohlední 

všechny nedostatky současné úpravy a v mnohém je překoná.
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8. ZÁVĚR

Poškozený je trestním řádem v ustanovení § 12 odst. 6 TrŘ označen za procesní 

stranu a v souvislosti s tím zákon přiznává poškozenému určitá procesní práva, k jejichž 

uplatnění má poškozený možnost v každém stádiu trestního řízení.

V této práci jsem se pokusil shrnout, rozebrat a zhodnotit právní úpravu 

procesního postavení poškozeného a oběti trestného činu. Na mnoha místech jsem 

připomenul nedostatky současné právní úpravy a v souvislosti s věcným záměrem 

trestního řadu nastínil možně varianty jejich řešení. Z mého pohledu stále přetrvává silná 

nerovnováha mezi právy poškozeného a obviněného. Tato nerovnováha se však vyskytuje 

i u samotného rozdělení poškozených, na ty poškozené, kteří mají práva podle 

§ 43 odst. 1 TrŘ, a ty poškozené, kteří mají navíc zákonem přiznaný nárok proti 

obviněnému na náhradu škody. Poškození bez nároku na náhradu škody mají slabší 

procesní práva, což se projevuje v nemožnosti podání odvolání proti rozsudku soudu 

prvního stupně. Dále tito poškození nemají nárok na bezplatné zastoupení či zastoupení 

za sníženou odměnu apod.

Ve své práci jsem se snažil o komplexní pojetí problematiky postavení 

poškozeného a nyní bych v několika bodech zmínil procesní práva poškozeného podle 

jednotlivých kapitol této práce, kde by se do budoucna daly provést zásadní změny.

První kapitolu jsem věnoval historickému vývoji procesních práv poškozeného, 

kdy jsem rozebíral především institut soukromé žaloby, která byla s nástupem nového 

poválečného režimu z trestního procesu vyřazena. V současnosti ji náš trestní proces 

neužívá, ale do budoucna se počítá s její obnovou v souvislosti s novým trestním řádem. 

V této části jsem shodnotil dřívější postavení poškozeného, a upozornil na různé změny, 

které tento institut významně poznamenaly.

V kapitole druhé, ve které jsem rozebíral legální definici poškozeného, je z mého 

pohledu třeba zmínit, že novela provedená zákonem č. 265/2001 Sb. ne zcela naplnila 

účel, kterým mělo být dosaženo zúžení pojmu poškozeného, jak byl stanoven v 

§ 43 odst. 1 TrŘ. Na základě novelizovaného § 43 odst. 2 TrŘ totiž může docházet 

k subjektivnímu vyloučení poškozených v případech, kdy nepostačí, že se osoba cítí být 

trestným činem morálně či jinak poškozena, ale vzniklá újma musí být způsobena 

zaviněním pachatele nebo její vznik musí být v příčinné souvislosti s trestným činem. Na 

tomto místě by pomohlo zavést formální postup, při kterém by příslušný orgán činný 
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v trestním řízení vydával v zákonem stanovené lhůtě přezkoumatelné rozhodnutí o 

tom, zda určitá osoba je nebo není poškozeným. Další výrazný nedostatek lze nalézt 

v institutu zastupování poškozeného a to v několika ohledech. Současná právní úprava 

společného zmocněnce podle § 44 TrŘ se jeví jako ne příliš praktická a ve svých 

důsledcích mnohdy pro svou komplikovanost neplní základní účel a proto není často 

využívanou formou zastoupení poškozeného. V institutu zastupování by mělo dojít 

k zakotvení povinnosti, aby zmocněncem v trestním řízení byl advokát, protože se jedná 

o osobu profesionála, vzdělaného v oboru, který může zajistit poškozenému kvalitnější 

uplatnění jeho práv. V souvislosti se zmocněncem by bylo vhodné nečinit rozdíly mezi 

poškozenými s nárokem na náhradu škody a bez takového nároku stran zajištění takovým 

poškozeným bezplatnou právní pomoc, případně pomoc za sníženou odměnu. 

Třetí kapitolou jsem poukázal na proces viktimizace a způsoby, kterými se lze 

takovému procesu vyhnout. Ve vztahu k obětem trestné činnosti bude do budoucna 

přínosem přijetí samostatného zákona o obětech trestné činnosti, který by měl, zajistit i

kvalifikovanou ochranu před nežádoucí sekundární viktimizací

Ve čtvrté kapitole pojednávající o procesních právech poškozeného bych opět 

upozornil na mnohdy nedodržovanou poučovací povinnost orgánů činných v trestním 

řízení. Nedostatečné poučení poškozeného by mělo být vážnou procesní vadou řízení 

vedoucí následně k novému projednání ve věci. Uvítal bych také zakotvení povinnosti 

policejního orgánu vyrozumět poškozeného o ukončení vyšetřování a s tím i možnosti 

prostudovat si nashromážděné důkazy a podávat návrhy na doplnění dokazování, jak to 

v současné době umožňuje trestní řád dle ustanovení § 166 odst. 1 TrŘ obviněnému. Jako

nedostatečnou také hodnotím procesní úpravu informování poškozeného o pobytu 

obviněného/odsouzeného na svobodě, kdy problém je především v tom, že o hrozbě 

nebezpečí rozhodují orgány činné v trestním řízení a ne sám poškozený. Souhlasu 

poškozeného s trestním stíháním se věnuji v téže kapitole, kde by se v budoucí právní 

úpravě měly řešit především praxí nejvíce vytýkané problémy a to zejména nepromyšlený 

výčet skutkových podstat uvedený v § 163 odst. 1 TrŘ a vázanost dispozice poškozeného 

s trestním řízením pouze na existenci příbuzenského vztahu či jiného obdobného poměru 

poškozeného a pachatele. Dispozice s řízením by měla být omezena pouze na trestné činy 

typově méně závažné a u zločinů nebo zvlášť závažných zločinů by měla být dispozice 

poškozeného s řízením zrušena.



105

Problémem adhezního řízení, které jsem zpracoval v páté kapitole, je především 

jeho vázanost jen na toho poškozeného, který se může domáhat majetkové újmy, což by 

se mělo do budoucna změnit. 

V případě odklonů od standardního řízení rozebíraných v šesté kapitole je 

problémem především okolnost, kdy poškozený jako jedna z důležitých stran trestního 

řízení nemá možnost podávat proti trestnímu příkazu odpor, čímž dochází k porušení 

zásady rovnosti stran před soudem.

I s ohledem na nedostatky, které v současné právní úpravě existují, je v závěru 

třeba říci, že procesní postavení poškozeného se během posledních několika zlepšilo, což 

je vidět i z četných novelizací trestního řádu. Souvislost zde vidím v nutnosti lépe zajistit 

práva poškozeného s ohledem na neustálý nárůst kriminality a tím i zvyšujícího se počtu 

poškozených. Věřím, že posilování postavení poškozeného se vyvíjí dobrým směrem a do 

budoucna k tomu přispěje i nový trestně procesní kodex, s jehož přijetím jsou spojena 

velká očekávání. Na druhou stranu je třeba zmínit ne zcela žádoucí situaci, kdy by 

rozšiřování oprávnění poškozeného došlo do té míry, že by se stalo kontraproduktivním 

vzhledem ke zvýšení formální náročnosti trestního procesu a tím k jeho zpomalení, čímž 

by byl zasažen samotný poškozený, když by se jeho naděje na rychlé a účinné 

odškodnění výrazně snížila.
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RESUME

My thesis is devoted to position of injured person and victim in national regulation of 

criminal procedure, describtion of the terms injured person and victim of a criminal act,

analysis of victim´s procedural rights, regulation of the adhesion proceeding, position of 

injured person in diversions in criminal proceedings, and comparison of effective 

regulation of position of injured person in the Czech Republic and regulations in force of 

position of injured person in Slovakia. The thesis is composed of eight chapters. 

In the first chapter describe historical development of procedural position of injured 

person in our country since 1873, when the Austrian Penal Procedure Code came into

force, and underlying novels of Penal Procedure Code no. 141/1961 of the Coll., in 

relation with injured person. 

Chapter two devotes to legal definition of injured person which is in the § 43 of Penal 

Procedure Code no. 141/1961 of the Coll. This concept of injured person was clarificated 

by the act no. 265/2001 Coll. which was the great novel of the Penal Procedure Code no. 

141/1961 of the Coll. From the provision listed above follows that injured person is not 

someone who feels to be morally or otherwise aggrieved, if injury is not caused by fault 

of the offender or the emergence of the injury is not causally related to the offense.

Chapter three focuses on distinction between the term injured person and the term victim 

of a criminal act, which are easily confused. This chapter also devotes to definition of the 

term injured person from a criminological perspective. The chapter contains also analysis 

of the act no. 209/1997 Coll., which is about financial assistance to victims of the crime.

Chapter four is dedicated to analysis of procedural rights of injured person. This chapter 

also describes and evaluates provisions of legislative intent of new Penal Procedure Code, 

which are relevant to the procedural position of injured person. In this chapter are also 

discussed principles of the criminal prosecution with the consent of injured person.

Chapter five focuses on regulation of the compensation for the damage for injured person

in adhesion proceeding. There are analysed conditions which have to be fulfilled in court

to allow judge to decide about the damages.
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Chapter six devotes to particular diversions in criminal proceedings which have

underlying influence on position of injured person. Term of diversion in criminal 

proceedings means an alternative to standart criminal procedure. 

Chapter seven is an analysis of main differences between effective regulation of position 

of injured person in the Czech Republic and regulations in force of position of injured 

person in Slovakia.

Conclusions of my thesis are drawn in chapter eight. This chapter summarizes and 

evaluates all essential of my thesis. Also the most important recommendations are 

included. Due to the limited extent all issues cannot be exhaustive. 

The text is based on the law effective in the Czech republic on 3rd February 2011.
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 Zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě, ze dne 14. 7. 2000, 

v platném znění. 

 Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ze dne 25. 6. 2003, 

v platném znění. 

 Zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení, ze dne 

7. 8 2003, v platném znění. 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ze dne 8. 1. 2009, v platném znění.



114

 Věcný záměr zákona o trestním řízení soudním (trestní řád).

 Důvodová a předkládací zpráva k věcnému záměru o trestním řízení soudním 

(trestní řád).

ZAHRANIČNÍ:

 Zákon č. 300/2005 Z.z., Trestný zákon, ze dne 20. 5. 2005, v platném znění.

 Zákon č. 301/2005 Z.z., Trestný poriadok, ze dne 24. 5. 2005, v platném znění.

 Zákon č. 215/2006 Z.z., o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými 

činmi, ze dne 15. 3. 2006, v platném znění.

 Dôvodová správa k Trestnému zákonu a Trestnému poriadku.

 Legislatívny zámer Trestnému zákonu a Trestnému poriadku.
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ABSTRAKT A SEZNAM KLÍČOVÝCH SLOV

POŠKOZENÝ A OBĚŤ V ČESKÉM TRESTNÍM ŘÍZENÍ – ABSTRAKT

Má rigorózní práce se věnuje postavení „poškozeného“ a „oběti trestného činu“ 

v národní právní úpravě trestního řízení. Začátek mé rigorózní práce se zaměřuje na 

historický vývoj procesního postavení „poškozeného“ v naší zemi. V rigorózní práci je 

popsána definice pojmu „poškozeného“ z pohledu současné právní úpravy a jsou zde také 

prezentovány mé návrhy na toto téma de lege ferenda. Tato část mé rigorózní práce je 

zvláště zaměřena na rozdíly mezi pojmem „oběť trestného činu“ a pojmem „poškozený“ 

a také na právní úpravu odškodňování oběti trestného činu. Hlavní část mé rigorózní 

práce zahrnuje právní úpravu procesního postavení poškozeného. Další část mé rigorózní 

práce je věnována právní úpravě adhezního řízení a postavení „poškozeného“ 

v odklonech od trestního řízení. V závěru práce je shrnuto srovnání účinné právní úpravy 

postavení poškozeného v České republice a platné právní úpravy postavení 

„poškozeného“ Slovenskou republikou.
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AN INJURED PERSON AND A VICTIM IN THE CZECH CRIMINAL 

PROCESS – ABSTRACT

My thesis is devoted to position of injured person and victim in national regulation of 

criminal procedure. The beginning of my thesis focuses on historical development of 

procedural position of injured person in our country. In thesis is described definition of 

the term injured person from the view of current legislation and there are also presented

my proposals on this topic de lege ferenda. This part of my thesis is especially focused on

differences between the term victim of a criminal act and the term injured person and also 

on regulation of the compensation for the damage for victim of a criminal act. The main 

part of the thesis includes the regulation in force of position of injured person in criminal 

proceedings. The next part of my thesis is devoted to regulation of the adhesion 

proceeding and position of injured person in diversions in criminal proceedings. At the 

end of my work is included comparison of effective regulation of position of injured 

person in the Czech Republic and regulations in force of position of injured person in 

Slovakia.
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