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Úvod 

Diplomovou práci na téma „Poškozený a jeho ochrana v trestním řízení“ jsem si 

zvolil nejen proto, že mě daná problematika zajímá, nýbrž i proto, že se domnívám, že 

by osobám, které v důsledku protiprávního jednání jiného utrpěly škodu či jinou újmu, 

respektive na jejichž úkor se svým protiprávním jednáním jiný obohatil, měla být 

věnována větší pozornost. Je třeba si totiž uvědomit, že poškozeným se může stát každý 

z nás. 

Přestože v posledních letech můžeme sledovat nejen rostoucí zájem o tuto 

problematiku, nýbrž i zákonodárnou iniciativu směřující k posílení práv poškozeného, 

jsem toho názoru, že vždy je co zlepšovat. V souvislosti s legislativními změnami je 

třeba zmínit novelu trestního řádu provedenou zákonem č. 181/2011 Sb., která rozšířila 

nároky poškozeného o nemajetkovou čili imateriální újmu a bezdůvodné obohacení, 

a obzvláště pak zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých 

zákonů, který mimo jiné posílil pomoc obětem trestných činů a rozšířil jejich práva. 

Ačkoli by se tedy mohlo zdát, že je ochraně poškozeného v trestním řízení věnována 

dostatečná pozornost, je nutné konstatovat, že i přes přijaté novely má stávající právní 

úprava stále určité mezery, a na ně se ve své práci pokusím upozornit. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je proto nejen komplexní shrnutí úpravy 

postavení poškozeného v trestním řízení, nýbrž i poukázání na nedostatky stávající 

právní úpravy tohoto institutu a navržení žádoucích změn. V práci použiji zejména 

interpretační, analyticko-syntetické a komparativní metody. 

Pro komplexnější uchopení tématu a pochopení některých důležitých souvislostí 

je nezbytné čerpat nejen z odborné literatury, která se postavení poškozeného v českém 

trestním řízení věnuje, nýbrž i z judikatury našich soudů. V práci tedy budou využity 

poznatky zjištěné studiem primárních i sekundárních zdrojů. 

Kromě úvodu a závěru je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které jsou 

dále členěny na podkapitoly. V první kapitole se budu věnovat vymezení některých 

základních pojmů, jež s problematikou poškozeného a jeho ochranou v trestním řízení 

bezprostředně souvisí. 

Následující kapitola bude věnována procesním právům poškozeného, kdy se 

nejprve zaměřím na procesní práva příslušející všem poškozeným a následně na 
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procesní práva příslušející pouze subjektu adhezního řízení, přičemž zmíním rovněž 

práva, jež přiznává zákon o obětech trestných činů. 

Ve třetí kapitole se budu zabývat postavením poškozeného ve vybraných 

stadiích trestního řízení. Postupně se budu věnovat přípravnému řízení, hlavnímu líčení 

a rozhodování o nároku poškozeného v adhezním řízení. Následně zmíním řízení 

o odklonech. Na závěr této kapitoly se pokusím stručně nastínit možnosti poškozeného 

v řízeních o řádných opravných prostředcích. 

Poslední kapitola bude věnována návrhům de lege ferenda. Zde se tedy pokusím 

zhodnotit stávající právní úpravu a její nedostatky a navrhnout žádoucí změny. 

Tato práce vychází z právní úpravy platné a účinné ke dni 28. 4. 2014. 
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1. Vymezení základních pojmů 

Na začátku své práce považuji za důležité vysvětlit si některé základní pojmy, 

které s problematikou poškozeného a jeho ochranou v trestním řízení bezprostředně 

souvisí. Stěžejním pojmem je bezesporu poškozený. Nejprve se budu zabývat 

poškozeným obecně a dále se budu věnovat poškozenému, jemuž bylo trestným činem 

ublíženo na zdraví, poškozenému, jemuž byla trestným činem způsobena majetková 

škoda, poškozenému, kterému byla trestným činem způsobena nemajetková újma, 

a poškozenému, na jehož úkor se pachatel trestným činem bezdůvodně obohatil. Dále 

zmíním také negativní vymezení pojmu poškozeného a dělení poškozených do dvou 

kategorií. V této kapitole považuji také za důležité vymezit si pojem oběť trestného činu 

a adhezní řízení. 

 

1.1 Poškozený 

Poškozený je tradičně řazen k subjektům trestního řízení. Trestní řád jej v § 12 

odst. 6 výslovně označuje za stranu trestního řízení. 

   Platná právní úprava vymezuje tento pojem v ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ, dle něhož 

se poškozeným rozumí „ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena 

majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným 

činem obohatil.“ 

Je třeba říci, že původně byl pojem poškozeného vymezován pouze ve vztahu 

k způsobení škody, tudíž byl poškozeným ten, jemuž pachatel trestným činem ublížil na 

zdraví, způsobil majetkovou, morální či jinou škodu. 

Zásadní změnu přinesla novelizace trestního řádu provedená zákonem 

č. 181/2011 Sb.1, která měla za cíl umožnit, aby o náhradě nemajetkové újmy mohlo být 

rozhodnuto (shodně jako o náhradě majetkové škody) již v průběhu trestního řízení 

a aby předmětem adhezního řízení mohly být i nároky poškozené osoby vyplývající 

z toho, že se pachatel trestným činem bezdůvodně obohatil na její úkor. Tato novela 

tedy přinesla další rozšíření pojmu poškozeného, neboť přispěla ke zlepšení procesního 

postavení těch, kterým byla způsobena nemajetková újma i těch, na jejichž úkor se 

pachatel trestného činu bezdůvodně obohatil. Do dne účinnosti zákona č. 181/2011 Sb. 

nezbývalo těmto osobám nic jiného než domáhat se vydání bezdůvodného obohacení 

                                                 
1 A následně zákonem č. 193/2012 Sb. 
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žalobou u civilního soudu či v případě nemajetkové újmy přiměřeného zadostiučinění, 

popřípadě náhrady nemajetkové újmy v penězích žalobou na ochranu osobnosti podle 

§ 13 občanského zákoníku.2 V adhezním řízení se pak poškozený mohl domáhat pouze 

náhrady škody na majetku, zdraví, morální nebo jiné škody. 

K této situaci se mimo jiných vyjádřil kriticky také Ústavní soud: „Ústavní soud 

v této souvislosti cítí potřebu zdůraznit, že z legislativního hlediska by bylo správnější 

opustit stávající pojetí škody jako majetkové újmy a pokládat za škodu i újmu vzniklou 

působením na tělesnou a duchovní integritu poškozeného. K takovému pojetí se ostatně 

hlásí i principy evropského deliktního práva, které definují škodu jako majetkovou nebo 

nemajetkovou újmu zákonem chráněného zájmu. Tyto principy, i když mají základ 

v soukromé iniciativě, mají významný dopad na legislativy evropských států, která se 

postupně tomuto pojetí přizpůsobuje, čehož příkladem je např. připravovaná novela 

občanského zákoníku v Rakousku.“3 

Lze tedy shrnout, že uvedenou novelizací došlo k odstranění dlouhodobě 

pociťovaného deficitu právní úpravy, neboť přispěla k posílení práv poškozených, kteří 

mohou nově dosáhnout úplné satisfakce a vyrovnat se tak s nepříznivými následky 

trestného činu již v rámci trestního řízení. 

Dle mého názoru je zapotřebí nastínit si některé stěžejní pojmy obsažené 

v definici poškozeného, kterými jsou ublížení na zdraví, majetková škoda, nemajetková 

újma a bezdůvodné obohacení ve smyslu dikce zákona, který, jak již bylo uvedeno 

výše, považuje za poškozeného nově také toho, na jehož úkor se pachatel trestným 

činem obohatil. Chtěl bych podotknout, že ani jeden z těchto pojmů není trestním řádem 

definován, jejich vymezení je tudíž ponecháno teorii a právní praxi. 

 

                                                 
2  Dle důvodové zprávy k zák. č. 181/2011 Sb. poškození možnosti řízení podle občanskoprávních 
předpisů příliš nevyužívali, neboť si nechtěli opětovně připomínat zažitá traumata a prodlužovat dobu, 
kdy je jejich věc projednávána před orgány veřejné moci. Je třeba si také uvědomit, že daným trestným 
činem mohla být finanční situace poškozených zhoršena natolik, že neměli prostředky na vedení řízení 
před civilními soudy. Jako podstatný faktor uvedla důvodová zpráva také nízké právní povědomí 
veřejnosti. Důvodová zpráva součástí sněmovního tisku 229/0, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 6. 
volební období, [online]. [cit. 2013-12-05]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=229&ct1=0. 
     Dále k otázkám náhrady nemajetkové újmy před nabytím účinnosti zákona č. 181/2011 Sb. podrobněji 
viz KUČERA, J. Adhezní řízení a jeho vztah k civilnímu procesu. Trestněprávní revue. 2006, ročník 5, č. 
9, s. 259-270. 
3 Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 16/04, ze dne 4. 5. 2005. [online]. [cit. 2013-12-05] 
Dostupné z: http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=48&pos=1&cnt=6&typ=result. 
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1.1.1 Poškozený, jemuž bylo trestným činem ublíženo na zdraví 

Ublížením na zdraví se podle ustanovení § 122 odst. 1 TrZ rozumí takový stav 

(onemocnění, poranění) záležející v poruše zdraví či jiném onemocnění, jenž porušením 

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

obvyklý způsob života poškozeného a který požaduje lékařské ošetření. Za ublížení na 

zdraví je zde považována i těžká újma na zdraví.4 Je třeba zmínit, že poškozeným ve 

smyslu § 43 odst. 1 TrŘ je osoba i v situaci, kdy ten, kdo jí ublížil na zdraví, není trestně 

stíhán pro trestný čin ublížení na zdraví podle ustanovení § 146 TrZ. 

Jak uvádí Šámal et al.5 poškozeným je ten, jemuž pachatel trestného činu ublížil 

na zdraví, a to bez ohledu na vznik majetkové škody. S ohledem na to můžeme rozlišit 

dvě skupiny poškozených. Poškozeným dle ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ může být ten, 

jemuž bylo trestným činem sice ublíženo na zdraví, avšak tento zásah neměl za 

následek vznik majetkové škody, a tudíž nebude poškozeným ve smyslu ustanovení 

§ 43 odst. 3 TrŘ. Druhá skupina je tvořena poškozenými disponujícími i oprávněním dle 

§ 43 odst. 3 TrŘ. 

 

1.1.2 Poškozený, jemuž byla trestným činem způsobena majetková škoda 

Podle Šámala et al. se majetkovou škodou rozumí pouze skutečně vzniklá škoda, 

kterou lze vyjádřit v penězích a dále také ušlý zisk, respektive to, co poškozenému ušlo. 

S ohledem na ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ, v němž je výslovně zdůrazněno, že 

v adhezním řízení lze navrhnout uložení povinnosti obviněnému nahradit škodu jen 

v penězích, nepřichází nepeněžní náhrada škody po novele provedené zákonem 

č. 181/2011 Sb. v trestním řízení v úvahu. Pro výši uplatněné náhrady škody má význam 

její vyčíslení poškozeným, a to zpravidla na základě odborného vyjádření či znaleckého 

posudku. Nicméně v jednodušších věcech není vyloučeno doložit způsobenou škodu 

například i nákupními doklady o pořízení odcizených či zpronevěřených věcí, a to 

obzvláště šlo-li o věci nové, u nichž není třeba s opotřebením (amortizací) počítat apod.6 

Co se týče rozdílu mezi pojmy škoda a majetková škoda, pokusím se jej nastínit 

za pomoci judikatury našich soudů. Škodou jako takovou můžeme rozumět újmu, jež 

                                                 
4 Blíže srov. § 122 TrZ, § 444 a násl. ObčZ, § 2958 a násl. NObčZ. 
5 ŠÁMAL, P. et al. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 310. 
6 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, 
xxii, s. 511-512. 
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nastala v majetkové sféře poškozeného, přičemž tato škoda je objektivně vyjádřitelná 

v penězích a reprezentuje majetkové hodnoty, jež je třeba vynaložit, aby byla věc 

uvedena do původního stavu.7 V judikatuře nalezneme také výklad pojmu majetková 

škoda, kdy touto škodou můžeme rozumět nejen škodu vzniklou tím, že trestným činem 

došlo ke ztenčení (zmenšení) majetku poškozeného, nýbrž i jinou materiální újmu, 

jestliže její náhradu přiznávají příslušné předpisy týkající se odškodňování.8 Lze tedy 

shrnout, že kategorie majetkové škody dle § 43 TrŘ je širší než samotný pojem škoda, 

neboť trestní řád považuje za majetkovou újmu též tu, již lze zmírnit, respektive vyvážit 

peněžitou cestou (tradičně bolestné či náhrada za ztížení společenského uplatnění). 

 

1.1.3 Poškozený, jemuž byla trestným činem způsobena nemajetková újma 

Jak uvádí Šámal et al.9 nemajetkovou újmou rozumíme příkoří vzniklé v jiné 

sféře poškozeného než je sféra majetková, tedy zejména ve sféře osobnostních statků 

poškozeného. Tato újma může však mít nepřímo i majetkové důsledky. Dle druhu práv, 

do nichž bylo zasaženo, se může jednat o nemajetkovou újmu všeobecně osobnostní, 

spotřebitelskou, soutěžní, uměleckou či vědeckou apod., přičemž vyloučen není ani 

souběh více druhů nemajetkové újmy v různých sférách a právních vztazích. 

Způsobením nemajetkové újmy vzniká soukromoprávní odpovědnost, v jejímž rámci za 

ni způsobitel odpovídá, přičemž existence zavinění a jeho formy může mít dle okolností 

vliv na formu i míru zadostiučinění (satisfakce), jež může mít v závislosti na povaze 

porušeného práva podobu peněžité i nepeněžité náhrady (reparace). Je třeba zdůraznit, 

že nepeněžní reparace nemajetkové újmy nepřichází v trestním řízení v úvahu (k tomu 

srov. § 13 ObčZ, § 2951 odst. 2 NObčZ), neboť v ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ je 

výslovně uvedeno, že v adhezním řízení lze navrhnout uložení povinnosti obviněnému 

nahradit nemajetkovou újmu pouze v penězích. Tento fakt je do značné míry omezující, 

a to v neprospěch poškozeného, neboť jak ukazuje běžná praxe soudů 

v občanskoprávním řízení, často může vést k účinné nápravě teprve až spojení 

                                                 
7 Stanovisko uveřejněné pod č. 55/1971 Sb. rozh. obč. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1971, 
ročník 23, s. 341. 
8 Směrnice pléna Nejvyššího soudu k výkladu ustanovení trestního řádu o právech a postavení 
poškozeného v trestním řízení a náhradě škody způsobené trestným činem (o adhezním řízení). 
Rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu ze dne 4. června 1962 – Pls 1/62. In Sbírka rozhodnutí a sdělení 
soudů ČSSR. 1962, ročník 14, s. 28. 
9 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013, 
xxii, s. 512. 
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morálního a peněžitého plnění. Co se týče výše uplatněné náhrady nemajetkové újmy, je 

zapotřebí vycházet z občanskoprávní judikatury, ačkoli z hlediska spáchaného trestného 

činu bude mít zvláštní význam dotčení osobních zájmů poškozeného trestným činem, ať 

už v rovině psychické, v intimní sféře či v rodinných vztazích apod., dále samotná 

závažnost zasažení takovýchto nemajetkových zájmů poškozeného a samozřejmě také 

vztah k obviněnému apod. 

S ohledem na výše uvedené bych chtěl podotknout, že současnou právní úpravu 

nepovažuji za správnou, a to vzhledem k tomu, že dle současného právního stavu není 

možné dosáhnout v trestním řízení odčinění nemajetkové újmy jinak nežli v penězích. 

Domnívám se, že do budoucna by bylo více než vhodné další rozšíření předmětu 

adhezního řízení. 

 

1.1.4 Poškozený, na jehož úkor se pachatel trestným činem bezdůvodně obohatil 

Trestní řád umožňuje poškozenému nárokovat vydání bezdůvodného obohacení 

v ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ ve spojení s § 228 TrŘ. Jde o takové obohacení, jež bylo 

získáno trestným činem, respektive v souvislosti s ním. Co se bezdůvodným 

obohacením rozumí, však trestním řádem specifikováno není. Při výkladu tohoto pojmu 

je tedy zapotřebí vycházet z úpravy obsažené v občanském zákoníku, která stanoví 

základní skutkovou podstatu bezdůvodného obohacení i skutkové podstaty zvláštní. 

   Ten, kdo se na úkor poškozeného bez spravedlivého důvodu (bezdůvodně) obohatí 

(v našem případě spáchaným trestným činem), musí poškozenému vydat to, oč se 

obohatil.10 

Dle ustanovení § 451 odst. 2 ObčZ se bezdůvodným obohacením rozumí 

„majetkový prospěch získaný plněním bez právního důvodu, plněním z neplatného 

právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, který odpadl, jakož i majetkový 

prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.“  V trestních věcech půjde nejčastěji právě 

o posledně uvedený důvod. Dle § 454 ObčZ se bezdůvodně obohatil i ten, za něhož bylo 

plněno to, co po právu měl plnit on sám. Ustanovení § 455 odst. 1 ObčZ uvádí, že za 

bezdůvodné obohacení není považováno přijetí plnění promlčeného dluhu nebo dluhu 

neplatného jen pro nedostatek formy. 

Co se týče úpravy bezdůvodného obohacení v novém občanském zákoníku, tak 

                                                 
10 Srov. § 451 odst. 1 ObčZ, § 2991 odst. 1 NObčZ. 
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dle ustanovení § 2991 odst. 2 NObčZ se bezdůvodně obohatí „zvláště ten, kdo získá 

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

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

právu plnit sám.“ Dle ustanovení § 2997 odst. 1 NObčZ dlužník, jenž plnil dluh 

nežalovatelný nebo promlčený nebo takový, jenž je pro nedostatek formy neplatný, 

nemá právo na vrácení toho, co plnil. Toto právo nemá ani ten, kdo obohatil jiného 

s vědomím, že k tomu není povinen, ledaže plnil z právního důvodu, jenž později 

nenastal či odpadl. Druhý odstavec § 2997 NObčZ ovšem dodává, že plnila-li osoba 

proto, že k tomu byla přivedena lstí, donucena hrozbou či zneužitím závislosti, pak se 

ustanovení § 2997 odst. 1 NObčZ nepoužije. To platí i v situaci, kdy plnila osoba 

nesvéprávná. 

Jak uvádí Šámal et al. bezdůvodné obohacení se v majetkové sféře obohaceného 

pachatele projeví buď tím, že dojde ke zvětšení jeho majetku („prospěch“), či v tom, že 

nedojde ke zmenšení jeho majetku, ač se tak po právu stát mělo („obohacení nepřímé“). 

K bezdůvodnému obohacení pachatele musí dojít na úkor poškozeného, čili to, co 

představuje obohacení jedné stany, je současně újmou strany druhé. K odlišení od škody 

je v trestněprávní oblasti zapotřebí zdůraznit především to, že škoda vzniká 

poškozenému, zatímco bezdůvodné obohacení získává pachatel, a to na úkor 

poškozeného. V souvislosti s tím je třeba zmínit, že povinnost k vydání bezdůvodného 

obohacení nastupuje tehdy, nemůže-li k vrácení neoprávněně získaných majetkových 

hodnot dojít v rámci konkrétního právního vztahu mezi účastníky dle příslušných 

ustanovení, která se na daný právní poměr vztahují, a jestliže nepřichází v úvahu ani 

odpovědnost za škodu, což má význam právě při rozhodování o nároku poškozeného 

v trestním řízení.11 

Je třeba říci, že prostor pro uplatnění nároku na vydání bezdůvodného obohacení 

je v adhezním řízení poměrně úzký, a to z toho důvodu, že znakem podstatné většiny 

trestných činů je škoda a že bezdůvodné obohacení je k náhradě škody ve vztahu 

subsidiarity. Přesto je však možné představit si trestné činy, při jejichž spáchání může 

poškozený uplatnit nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Lze zmínit například 

trestný čin neoprávněného užívání cizí věci (motorového vozidla) dle ustanovení § 207 

                                                 
11 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 513. 
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TrZ, u něhož bude škodou např. snížení hodnoty neoprávněně užívané věci (opotřebení) 

či spotřebování pohonné hmoty apod., zatímco bezdůvodným obohacením bychom 

mohli za splnění zákonných podmínek považovat to, co pachatel získal využitím 

neoprávněně užívaného motorového vozidla, pokud však nejde o ušlý zisk, jenž je 

považován za škodu. Získání bezdůvodného obohacení přichází v úvahu i u jiných 

trestných činů jako např. podílnictví dle §214 TrZ, legalizace výnosů z trestné činnosti 

dle § 216 TrZ aj.12 

 

Je třeba shrnout, že k ublížení na zdraví, způsobení majetkové škody, 

nemajetkové újmy či k obohacení pachatele na úkor poškozeného, tedy 

k bezdůvodnému obohacení, musí dojít trestným činem, pro nějž je pachatel stíhán, 

přičemž na právním posouzení tohoto skutku nezáleží. 

Jako poškozený může v trestním řízení vystupovat osoba fyzická, právnická 

i stát. 

Odborná literatura se zabývala řešením otázky, má-li v trestním řízení určitá 

osoba postavení poškozeného v případě, že došlo pouze k pokusu trestného činu či 

k jeho přípravě. Této osobě měla být daným jednáním způsobena škoda, která ale 

nenastala. Růžek, Látal a Jelínek13 se shodují na tom, že je zapotřebí řešit daný problém 

na podkladě výkladu pojmu škody. Navíc poukazují na fakt, že pokus trestného činu 

a jeho příprava jsou prohlašovány za trestný čin (§ 111 TrZ). Jak uvádí Látal: 

„Jednáním pachatele, např. proti životu nebo zdraví, event. majetku byly porušeny popř. 

ohroženy společenské vztahy týkající se života popř. zdraví občana, proti němuž 

směroval útok, nebo společenské vztahy týkající se jeho majetku. Je tu pro občana, proti 

němuž směroval útok, nebezpečí, že takový útok bude útočníkem opakován, jestliže 

nebude proti němu důsledně zakročeno, a tato škoda způsobená na bezpečnosti jeho 

života, zdraví, majetku může být tou „jinou škodou“ (§ 43 odst. 1 TrŘ v tehdejším 

znění), jejíž způsobení opravňuje toho, komu byla způsobena, aby vystupoval v trestním 

                                                 
12 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 513. 
13 RŮŽEK, A. Obžalovací zásada v československém socialistickém trestním řízení. 1. vydání. Praha: 
Nakladatelství Československé akademie věd, 1964, s. 100-102; LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a 
rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: Příručky Ministerstva spravedlnosti České 
republiky, 1994, s. 12; JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vydání. Praha: Karolinum, 
1998, s. 24 a 25. 
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řízení jako poškozený.“14 Z výše uvedeného plyne, že pod pojem „jiná škoda“ (dle 

dřívějšího znění § 43 TrŘ) byla řazena též újma způsobená ohrožením bezpečnosti 

života, zdraví či majetku poškozeného jednáním pachatele zakládajícím pokus trestného 

činu nebo přípravu zvlášť závažného zločinu. 

Chtěl bych ještě zmínit, že poškozený v trestním řízení neztrácí své postavení ve 

smyslu ustanovení § 43 odst. 1 tím, že mu byla škoda či nemajetková újma již plně 

nahrazena nebo bezdůvodné obohacení plně vydáno, a to třeba ještě před zahájením 

trestního stíhání, popřípadě v jeho průběhu. Pojem poškozeného je tedy širší nežli 

pojem subjektu adhezního řízení, neboť zahrnuje i toho poškozeného, jemuž dle 

ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ nepřísluší právo uplatnit nárok na náhradu škody, 

nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení.15 

 

1.1.5 Negativní vymezení 

Ve druhém odstavci § 43 TrŘ nalezneme negativní vymezení, podle něhož za 

poškozeného není považován 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.“ 

 Jelínek et al. uvádí, že příčinná souvislost je zachována pouze tehdy, je-li vznik 

majetkové nebo nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení v příčinné souvislosti se 

skutkem, pro nějž je obviněný stíhán.16 

Šámal et al. k této problematice uvádí, že vznik škody, nemajetkové újmy či 

bezdůvodného obohacení není v příčinné souvislosti s trestným činem, nevznikla-li 

škoda, nemajetková újma či bezdůvodné obohacení jako následek projednávaného 

trestného činu, tedy jako protiprávního úkonu ve smyslu příslušné hmotněprávní normy. 

Je nutné, aby provedeným dokazováním bylo bezpečně prokázáno, že mezi trestným 

činem pachatele a škodou, nemajetkovou újmou nebo bezdůvodným obohacením jako 

následkem existuje objektivní příčinná souvislost, k níž v případě trestného činu musí 

sice přistoupit vždy zavinění, nicméně zároveň je nutné příčinnou souvislost od 

                                                 
14 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky, 1994, s. 12. 
15 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 514. 
16 JELÍNEK, J. a kol.: Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou. Praha: Leges, 2009. s. 
548. 
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zavinění odlišovat, neboť kauzální nexus je vztahem nezávislým na vědomí a vůli 

pachatele.17 

Tento odstavec byl do § 43 TrŘ doplněn novelou provedenou zákonem 

č. 265/2001 Sb. Z důvodové zprávy18 k příslušné novele je patrné, že vložení daného 

ustanovení bylo vedeno snahou zákonodárce o zamezení příliš rozšiřujícího výkladu 

pojmu poškozeného. Účelem § 43 odst. 2 TrŘ tedy není omezení pojmu poškozeného, 

nýbrž se spíše jedná o snahu usměrnit praxi v tom, aby pojem poškozeného nebyl 

vykládán příliš široce a nezahrnoval osoby, které jsou jednáním obviněného postiženy 

až zprostředkovaně či se za poškozené označují samy, aniž by pro to byl důvod.19 

Možností, jak řešit nejasnosti, zda újma vznikla skutečně v důsledku zavinění 

pachatele, je využití prejudiciálních otázek, což ovšem není úplně dostačující, neboť 

mnohdy ani po provedení rozsáhlého dokazování nelze jednoznačně rozhodnout. 

Můžeme se setkat s názory, že by měl být v trestním řádu upraven postup pro 

rozhodování, zda se jedná či nejedná o poškozeného, přičemž v případě nesouhlasu by 

pak takováto osoba měla mít možnost podat stížnost.20 Otázkou ale zůstává, zda by se 

po zavedení takovéhoto procesního postupu počet poškozených zvýšil, či naopak snížil, 

a taktéž zda by to práci všech, dnes už tolik zaměstnaných orgánů činných v trestním 

řízení, ztížilo, nebo naopak ulehčilo. 

 

1.2 Dvě skupiny poškozených 

 Trestní řád i odborná literatura vychází z rozlišování dvou skupin (kategorií) 

poškozených, přičemž kritériem je nárok na náhradu škody: 

1) poškození dle ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ, kteří se v trestním řízení mohou 

domáhat náhrady škody, nemajetkové újmy v penězích či vydání bezdůvodného 

obohacení a jsou tedy subjektem adhezního řízení; 

2) poškození, kteří takovéto oprávnění nemají a tudíž se náhrady škody, 

                                                 
17 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 518. 
18 Důvodová zpráva k zákonu č. 265/2001 Sb. součástí sněmovního tisku 785/0, Poslanecká sněmovna 
parlamentu ČR, 3. období. [online]. [cit. 2013-12-09]. Dostupné z: 
      http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=3&CT=785&CT1=0. 
19 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3. přeprac. 
a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, XLIII, s. 268. 
20 JELÍNEK, J. Současná trestní politika – co je nejdůležitější? In: JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený 
a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 14. 
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nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení domáhat nemohou; tito 

poškození nejsou tedy subjektem adhezního řízení, nicméně jim náleží ostatní 

procesní práva, jež jim přiznává trestní řád, a to zejména v ustanovení § 43 odst. 

1 TrŘ; 

 Je třeba říci, že dané dělení neznamená, že by postavení těchto dvou kategorií 

poškozených byla navzájem neslučitelná, právě naopak. Sice ne každý poškozený je 

poškozeným ve smyslu § 43 odst. 3 TrŘ, nicméně každý poškozený dle § 43 odst. 3 TrŘ 

má postavení poškozeného dle § 43 odst. 1 TrŘ. 

Jelínek21 k dělení poškozených uvádí, že vedle dvou výše uvedených skupin 

poškozených některé zahraniční úpravy znají ještě další kategorii, a to tzv. soukromého 

(civilního) žalobce. V Českých zemích znal tento pojem již dříve platný rakouský trestní 

řád, přičemž v současné době se dostává v odborných diskuzích znovu do popředí, a to 

zejména v souvislosti s otázkou zavedení tzv. soukromé (podpůrné) žaloby.22 

Poškozenému přísluší právo vystupovat v trestním řízení jako procesní strana 

bez ohledu na to, do které kategorie poškozených patří.23 Jako strana řízení může tedy 

vystupovat nejen osoba mající nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy či na vydání 

bezdůvodného obohacení, nýbrž každý, jemuž bylo v přímé souvislosti s trestným 

činem ublíženo, tedy jemuž vznikla škoda, nemajetková újma či na jehož úkor se 

pachatel obohatil, ačkoli z důvodů stanovených zákonem je vyloučené, aby nárok na 

náhradu škody, nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného obohacení uplatnil. 

Je třeba si také přiblížit, kdo je poškozeným ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 

TrŘ, avšak nemá postavení dle § 43 odst. 3 TrŘ. Předně jím je ten, jemuž pachatel 

trestného činu škodu způsobenou tímto činem celou nahradil, a to buď již před 

zahájením trestního řízení, nebo v jeho průběhu.24 Dále je jím také ten, o jehož nároku 

již bylo byť nepravomocně rozhodnuto v občanskoprávním či jiném příslušném řízení, 

což nepřímo vyplývá z § 44 odst. 3 TrŘ ve spojení s § 43 odst. 1, 3 TrŘ. Dle § 43 odst. 1 

TrŘ (nikoliv však dle § 43 odst. 3 TrŘ) je za poškozeného považována i osoba, jež 

návrh dle § 43 odst. 3 TrŘ vůbec neučinila nebo jež jej učinila až po uplynutí promlčecí 

                                                 
21 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1998, s. 30. 
22 K této problematice blíže viz GŘIVNA, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. 1. vydání. Praha: 
Karolinum, 2005, 121 s. 
23 Srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. 1. 1973, sp. zn. 1 Tz 62/72, publikované pod č. 
R8/1974-III. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1974, ročník 26, s. 59-68. 
24 Obdobně toto platí i u nemajetkové újmy v penězích či bezdůvodného obohacení. 
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doby, přičemž obžalovaný vznesl námitku promlčení, nebo osoba, která nárok ve 

smyslu ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ uplatnila opožděně, tedy po lhůtě uvedené 

v zákoně.25 V souvislosti s tím považuji za důležité uvést, že návrh dle § 43 odst. 3 TrŘ 

je třeba učinit nejpozději u hlavního líčení před tím, než je zahájeno dokazování. 

Postavení poškozeného ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ je zachováno i v případě, že 

mu pojišťovna za podmínek uvedených v zákoně č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, 

uhradila škodu vzniklou z trestného činu plněním z pojištění.26 

Rozlišování poškozených do dvou výše uvedených skupin se v trestním řádu 

odráží zejména v tom, jaká procesní práva té které skupině trestní řád přiznává. 

V souvislosti s dělením poškozených proto považuji za důležité zmínit jedno významné 

rozhodnutí Nejvyššího soudu, dle něhož: „I když poškozený neučinil návrh podle § 43 

odst. 2 tr. ř.27, musí mu být soudem poskytnuta plná možnost uplatnění jeho práv 

uvedených v § 43 odst. 1 tr. ř.“ 28 

 

1.3 Oběť 

Pojem poškozeného je zapotřebí zpravidla odlišovat od pojmu oběti trestného 

činu, za niž je dle ustanovení § 2 odst. 2, 3 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných 

činů a o změně některých zákonů (dále jen ZOTČ), považována fyzická osoba, jíž bylo 

nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo 

nemajetková újma či na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil. Pokud byla 

trestným činem způsobena smrt oběti, je za oběť považován i její příbuzný v pokolení 

přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel, registrovaný partner či druh, je-li 

osobou blízkou. Jestliže je těchto osob více, je za oběť považována každá z nich. 

Je třeba říci, že ve srovnání s poškozeným je tedy vymezení pojmu oběti na 

jedné straně užší, neboť nezahrnuje právnické osoby, avšak na druhé straně je širší, 

neboť jsou za oběť považováni i někteří pozůstalí po oběti, byť by podle trestního řádu 

postavení poškozeného neměli.29 

                                                 
25 Blíže viz LÁTAL, J. K postavení poškozeného v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody 
v adhezním řízení. Socialistická zákonnost. 1982, ročník 30, č. 2, s. 67. 
26 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 514. 
27 Dnes § 43 odst. 3 TrŘ. 
28 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 15. 1. 1973, sp. zn. 1 Tz 62/72, publikované pod č. 8/1974-
III. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. 1974, ročník 26, s. 119. 
29 Srov. GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In: JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený́  a oběť 
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ZOTČ v ustanovení § 2 odst. 4 navíc do českého právního řádu zavedl nový 

termín „zvlášť zranitelná oběť“, které zákon přiznává ještě další práva, případně širší 

ochranu než běžným obětem, a jíž se při splnění podmínek uvedených v § 2 odst. 2 

nebo 3 tohoto zákona rozumí: 

„a) dítě, 

b) osoba, která je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo 

smyslovým poškozením, které ve spojení s různými překážkami může bránit plnému 

a účelnému uplatnění této osoby ve společnosti ve srovnání s jejími ostatními členy, 

c) oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního zákoníku), 

d) oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, 

který zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené 

nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, 

národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, zdravotní stav, rozumovou vyspělost, 

schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se nachází, nebo s ohledem na vztah 

k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo závislost na ní.“ 

Jak uvádí Válková a Gřivna: „Již ze samotného názvu zvlášť zranitelná oběť 

vyplývá potřeba těmto obětem poskytnout vyšší míru pomoci a podpory (speciální péči) 

než ostatním obětem, jinak se zvyšuje riziko jejich sekundární viktimizace. I proto mají 

oběti splňující požadavky na zařazení do této kategorie nárok na poskytnutí odborné 

pomoci bezplatně, a to bez zbytečného odkladu, požádají-li o ni subjekty zapsané do 

registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů (§ 5 ZOTČ). Výjimku z tohoto 

pravidla představuje oběť trestného činu zanedbání povinné výživy, nevzniklo-li u ní 

v důsledku trestného jednání pachatele nebezpečí nouze nebo trvale nepříznivý 

následek, na niž se právo požádat o bezplatnou odbornou pomoc v takovém případě 

nevztahuje.“30 

Termín oběť byl do českého právního řádu původně zaveden zákonem 

č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle § 2 odst. 1 tohoto zákona se obětí rozuměla „fyzická osoba, 

které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví.“ Podle § 2 odst. 2 téhož zákona 

                                                                                                                                               

trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 25. 
30 Válková, H., GŘIVNA, T. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi. 
Trestněprávní revue. 2013, ročník 12, č. 4, s. 83 an. [online]. [cit. 2013-12-04]. Dostupné z www.beck-
online.cz 
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byla za oběť považována i „osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu 

zemřela, byla-li rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho 

smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen 

poskytovat výživu.“ 

 

1.3.1 Odlišení pojmů poškozený a oběť trestného činu 

I když by obecný význam slov oběť a poškozený nabízel tyto termíny vzájemně 

zaměňovat, není to v oblasti českého trestního práva zcela možné. Ačkoli nelze klást 

mezi tyto pojmy rovnítko, nelze je zároveň ani považovat za pojmy zásadně rozdílné. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že přísné dělítko mezi termíny poškozený a oběť 

neexistuje, byť je zapotřebí tyto pojmy z hlediska TrŘ a ZOTČ rozlišovat, někdy však 

mohou splývat. Je zapotřebí přihlížet zejména k tomu, s jakým cílem jsou dané pojmy 

upraveny. Určité vodítko můžeme nalézt např. v důvodové zprávě k ZOTČ: „Hovoří-li 

se o poškozeném, má se na mysli především subjekt trestního řízení se všemi procesními 

právy, které mu trestní řád přiznává, především za účelem dosažení účelu trestního 

řízení. Mluví-li se o oběti, zdůrazňuje se fakt, že v důsledku trestného činu (činu jinak 

trestného) vznikla fyzické osobě újma, a proto by trestným činem postižená osoba měla 

mít taková práva, která zajistí, že s ní bude zacházeno s ohledem na způsobenou újmu, 

ze strany státu jí bude nabídnuta a popř. poskytnuta určitá péče, a alespoň v některých 

případech jí bude újma kompenzována. Proto může (a zpravidla bude) mít oběť 

i postavení poškozeného v trestním řízení.“31 

Lze tedy shrnout, že každá oběť trestného činu může být současně poškozeným, 

nicméně opačně toto konstatovat nelze. Je třeba zmínit, že osoba je označována za oběť 

a může vykonávat odpovídající oprávnění, jež přísluší oběti trestného činu, bez ohledu 

na to, zda došlo k odhalení pachatele trestného činu či zda byl čin spáchán osobou, která 

není trestně odpovědná. Pro institut poškozeného toto z logiky věci použít nelze, neboť 

poškozený uplatňuje svá práva pouze v průběhu trestního řízení. 

 Dle Šámala et al. se pojem oběti a poškozeného liší v následujících směrech32: 

• poškozený je stranou trestního řízení disponující procesními právy 
                                                 
31 Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, 
sněmovní tisk č. 617/0. [online]. [cit. 2013-12-20]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=617&ct1=0. 
32 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 511. 
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a povinnostmi; oběť trestného činu je subjektem zvláštní péče poskytované 

státem dle ZOTČ; 

• poškozeným může být osoba fyzická i právnická; obětí je pouze osoba fyzická 

(srov. § 2 odst. 2 ZOTČ), neboť právnická osoba nemůže jako právní fikce 

pociťovat újmu, materiální újma jí sice vzniknout může, nicméně právnická 

osoba není nositelem citů; 

• za oběť mohou být považováni i pozůstalí po oběti, jež zemřela v důsledku 

trestného činu, a to i v případě, že by tyto osoby neměly postavení poškozeného 

(srov. § 2 odst. 3 ZOTČ); 

• poškozenému je nahrazována újma vzniklá v příčinné souvislosti s trestným 

činem; u oběti je předcházeno i druhotné újmě, jíž je rozuměna újma, která oběti 

nebyla způsobena trestným činem, nýbrž vznikla v důsledku přístupu Policie 

České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci, 

zdravotnických zařízení, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků 

k ní (srov. § 2 odst. 5 a § 17 až 22 ZOTČ); 

• z hlediska TrŘ je poškozeným i právní nástupce, a to např. v případě postoupení 

pohledávky (podrobněji srov. § 45 odst. 3 TrŘ); oběť svá práva jako subjektu 

zvláštní péče převést právním úkonem na jinou osobu nemůže. 

 Z výše uvedeného vyplývá, že ačkoli je vztah těchto dvou pojmů velmi úzký 

a často oba splývají v jeden subjekt, můžeme nalézt určité pevné body, jimiž mohou být 

od sebe odlišeny. S novým zákonem o obětech trestných činů tak došlo nejen ke sblížení 

pojmů poškozeného a oběti, nýbrž i k rozšíření ochrany obětí trestných činů, což je 

nezbytné nejen s ohledem na současnou problematiku sekundární viktimizace. 

 

1.4 Adhezní řízení33 

Adhezním řízením se rozumí řízení, v němž je projednáván nárok poškozeného 

na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích či nárok poškozeného na vydání 

bezdůvodného obohacení. Toto řízená je součástí trestního řízení a splývá s ním, 

zejména pokud jde o dokazování. Netvoří tedy žádnou samostatnou část, která by byla 

                                                 
33 Srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. 
Beck, 2013, xxii, s. 508 a 519. 
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formálně, případně časově, oddělena. 

V tomto řízení rozhoduje soud dle hmotného práva jiné než trestní povahy 

(nejčastěji občanského zákoníku, případně zákoníku práce), avšak ve formě trestního 

řízení, tedy dle TrŘ. Při rozhodování v adhezním řízení je tedy nutné respektovat 

hmotněprávní ustanovení zvláštních předpisů, na nichž je uplatněný nárok založen 

a jimiž se také řídí. Použití ustanovení jiného procesního předpisu, např. občanského 

soudního řádu, případně jeho analogie, je zásadně nepřípustné. V adhezním řízení proto 

nelze řešit např. vzájemné peněžité nároky z neplatné smlouvy dle § 457 ObčZ 

vzájemným zúčtováním ve smyslu § 98 OSŘ (námitka započtení) či uplatnění 

protipohledávky (vzájemného návrhu) obviněným ve smyslu § 580 ObčZ a § 97 OSŘ. 

 Je možné tedy shrnout, že adhezní řízení v podstatě nahrazuje občanskoprávní 

řízení, v němž by byl jinak nárok na náhradu škody, jiné újmy či nárok na vydání 

bezdůvodného obohacení uplatňován. Výše nároku na náhradu nemajetkové újmy, 

jestliže je o ní rozhodováno v rámci adhezního řízení, je určena soudem na základě 

výsledku dokazování v řízení před soudem, přičemž poškozený je povinen uvést, 

z jakých důvodů a v jaké výši nárok na náhradu nemajetkové újmy uplatňuje. Při 

rozhodování o náhradě nemajetkové újmy je navrhováno postupovat shodně jako 

v případě rozhodování o náhradě škody majetkové. Je-li pro rozhodnutí o povinnosti 

k náhradě nemajetkové újmy zapotřebí provádět další dokazování, které by podstatně 

protáhlo trestní stíhání, odkáže soud poškozeného na řízení ve věcech 

občanskoprávních. Soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních 

také se zbytkem jeho nároku, přizná-li mu nárok z jakéhokoliv důvodu jen z části. Toto 

platí obdobně i pro případy, kdy je předmětem adhezního řízení nárok poškozeného na 

vydání bezdůvodného obohacení. 
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2. Procesní práva poškozeného 

 Poškozenému je trestním řádem přiznáván poměrně široký katalog procesních 

práv. Tato práva jsou zakotvena zejména v ustanovení § 43 až § 51a TrŘ, nicméně 

nalezneme je i na jiných místech tohoto zákona. 

 Nejprve považuji za důležité uvést, že některá procesní práva přísluší všem 

poškozeným a některá pouze poškozeným dle § 43 odst. 3 TrŘ, tedy těm, již navrhli, 

aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích 

škodu či nemajetkovou újmu, případně vydat bezdůvodné obohacení, jež na úkor 

poškozeného získal trestným činem. Poškozenému dle § 43 odst. 3 TrŘ samozřejmě 

náleží práva, jež trestní řád přiznává všem poškozeným bez ohledu na to, zda jsou 

subjektem adhezního řízení či nikoliv. 

  V této kapitole se budu nejprve zabývat poučením poškozeného o jeho právech, 

dále se budu věnovat již výše naznačeným kategoriím procesních práv, a to nejprve 

procesním právům příslušejícím všem poškozeným a poté procesním právům, jež 

přísluší pouze subjektu adhezního řízení. Zmíním také práva, která přiznává zákon 

o obětech trestných činů, zastoupení poškozeného v trestním řízení a možnost 

poškozeného vzdání se procesních práv. 

 

2.1 Poučení poškozeného o jeho právech 

 Základním předpokladem pro řádné uplatnění všech procesních práv, jimiž 

poškozený disponuje, je naplnění práva poučit poškozeného o jeho právech a poskytnutí 

mu plné možnosti jejich uplatnění.34 

 „Orgány činné v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit 

poškozenému plné uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným 

způsobem a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků.“ 35 

 Orgány činné v trestním řízení jsou povinny splnit poučovací povinnost vůči 

každému poškozenému, tedy vůči všem, jimž bylo trestným činem ublíženo na zdraví, 

způsobena majetková, morální či jiná škoda. Lze tedy shrnout, že se tato povinnost 

vztahuje i na poškozeného, jemuž nepřísluší nárok na náhradu škody. V přípravném 

řízení plní tuto povinnost policejní orgán a státní zástupce, v řízení před soudem 

                                                 
34 Blíže srov. § 46 TrŘ. 
35 § 2 odst. 15 TrŘ. 
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předseda senátu případně samosoudce. Ačkoli to trestní řád výslovně nezdůrazňuje, 

poučovací povinnost je třeba vztáhnout pouze na procesní práva a povinnosti 

poškozeného, nikoli na jiná. To vyplývá jednak ze souvislosti ustanovení § 46 TrŘ 

s § 43 odst. 1, 3 TrŘ a dále z ústavní zásady, že je třeba zachovat v řízení rovnost 

účastníků (čl. 37 odst. 3 LZPS).36 

 Růžička et. al. k tomuto uvádí, že policejní orgán by měl poškozeného poučit 

o jeho právech v okamžiku, kdy sám v rámci úkonů trestního řízení zahájených buď 

z vlastního podnětu či z trestního oznámení podaného oznamovatelem (ať už samotným 

poškozeným či někým jiným) dojde k závěru, že je zde skutečně důvodné podezření, že 

byl spáchán trestný čin a že byl někdo tímto trestným činem poškozen na svých právech 

ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ. Co se týče státního zástupce, ten takovéto poučení provede 

výlučně tehdy, koná-li sám vyšetřování.37 

 V souvislosti s přijetím zákona o obětech trestných činů jsou orgány činné 

v trestním řízení povinny poškozeného, jenž má dle tohoto zákona postavení oběti, 

poučit nejen o jeho procesních právech, nýbrž i o právech podle zákona o obětech 

trestných činů a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění. Úpravu práv obětí 

trestných činů, o nichž musí být poškozený s postavením oběti poučen, nalezneme 

v hlavě druhé zákona o obětech trestných činů.  

 Co se týče samotné formy a obsahu předmětného poučení poškozeného, je třeba 

říci, že jsou tyto cílem mnohých debat a kritik, neboť zákon o těchto aspektech více 

nepojednává a je tak zcela na praxi orgánů činných v trestním řízení, jakou podobu 

a obsah bude poučení mít a jakou formou jej orgány činné v trestním řízení budou 

uplatňovat. Policejní orgány využívají v praxi předpřipravené tiskopisy, které však 

nejsou dále nikterak upravovány ve vztahu ke konkrétní věci či osobě poškozeného, 

čímž může docházet k nežádoucím důsledkům. Obsah poučení poškozeného dle § 46 

TrŘ by měl být vždy přizpůsoben tomu, jaká práva může poškozený vykonávat. 

Například je zcela nadbytečné poučovat poškozeného o možnosti uplatnění nároku na 

náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, jestliže takovýto 

nárok neuplatňuje. Podobně se k této problematice vyjádřil již J. Látal: „Orgány činné 

                                                 
36 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 551. 
37 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2007, s. 329. 
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v trestním řízení by neměly vycházet (….) mechanicky z obsahu k tomu účelu předem 

připravených tiskopisů neboť takové poučování poškozených nemusí mnohdy odpovídat 

jejich skutečnému postavení v trestním řízení jako strany. Tyto orgány a také soudy mají 

poučovat poškozené jen o právech, která jsou poškození oprávněni v projednávané věci 

v řízení vykonávat. Je proto zapotřebí, aby tyto orgány vycházely při plnění uvedené 

povinnosti z ujasněnosti postavení poškozeného…“38 

V souvislosti s výše uvedeným považuji za vhodné zmínit také názor T. 

Durdíka, který jako nadbytečné zatěžování poškozeného navíc uvádí i: „značný rozsah 

textu „Poučení poškozeného v trestním řízení“, jenž se omezuje na pouhou doslovnou 

citaci platné právní úpravy, a to v plné její šíři...,“ což „...může být v mnoha případech 

jedním z důvodů, které poškozeného vedou k rezignaci na možné využití jednotlivých 

prostředků jeho ochrany, neboť zdlouhavému textu v rozsahu dvou stran formátu A4 

nerozumí a z ostychu se přítomného zástupce orgánu činného v trestním řízení nezeptá 

na možnost jejich využití ve vztahu ke své osobě.“ 39 

 Také Šámal et. al. uvádí, že poučení poškozeného o jeho právech je zapotřebí 

přizpůsobit jeho konkrétnímu postavení v projednávané věci, tedy například zda se 

jedná o poškozeného pouze s právy dle ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ, či zda jde 

o poškozeného i s právy dle § 43 odst. 3 TrŘ, respektive zda se jedná i o poškozeného, 

jenž má též postavení oběti podle zákona o obětech trestných činů, dále zda byla 

poškozenému např. již majetková škoda či újma na zdraví plně uhrazena, zda byl návrh 

dle § 43 odst. 3 TrŘ již učiněn a zda má požadované náležitosti apod. Při poučování 

poškozených, jimž přísluší práva dle § 43 odst. 3 TrŘ, je zapotřebí poučit tyto 

poškozené o povinnosti doložit důvod a výši škody, nemajetkové újmy či 

bezdůvodného obohacení již v přípravném řízení.40 

 V této kapitole bych chtěl ještě dodat, že v § 46 TrŘ je nově uvedeno, že „je-li 

vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, upozorní 

orgány činné v trestním řízení při poučení prováděném v přípravném řízení 
                                                 
38 LÁTAL, J. Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení. Praha: 
Příručky Ministerstva spravedlnosti České republiky, 1994, s. 39. 
39 JELÍNEK, J., GŘIVNA, T: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického 
pohledu. Praha: Leges, 2012, kapitola „Využití institutů posilujících ochranu poškozených při jednání 
u  soudu“, autor JUDr. Tomáš Durdík, s. 51-53. 
40 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 552. 
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poškozeného zejména na to, že může dojít k sjednání dohody o vině a trestu a že 

v takovém případě může uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy 

v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání 

o takové dohodě.“  Na toto ustanovení navazuje § 175a odst. 2 TrŘ, dle něhož státní 

zástupce předvolá k jednání o dohodě o vině a trestu obviněného, avšak současně 

vyrozumí o době a místu jednání vedle obhájce obviněného též poškozeného, jenž 

výslovně neprohlásil, že se vzdává procesních práv, jež mu zákon jakožto poškozenému 

přiznává. Zároveň poškozeného upozorní na možnost uplatnit nejpozději při prvním 

jednání o dohodě o vině a trestu nárok na náhradu škody či nemajetkové újmy 

v penězích, jež mu byla způsobena trestným činem, nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení, jež bylo získáno na jeho úkor. 

 „Nedostatek spočívající v tom, že poškozený včas neuplatnil svůj nárok na 

náhradu škody způsobené trestným činem (§ 43 odst. 3), nemůže být zhojen tím, že 

poškozený nebyl v souladu s § 46 poučen o svých právech a že se mu tohoto poučení 

dostalo až po zahájení dokazování v hlavním líčení. Takový nedostatek není ani 

podstatnou vadou řízení ve smyslu § 258 odst. 1 písm. a).“41 

 

2.2 Procesní práva, která přísluší všem poškozeným 

 Každý poškozený, bez ohledu na možnost žádat náhradu škody, nemajetkové 

újmy či vydání bezdůvodného obohacení, má dle § 43 odst. 1 TrŘ právo činit návrhy na 

doplnění dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, 

zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání o odvolání či o schválení dohody 

o vině a trestu a právo vyjádřit se k věci před skončením řízení. 

 Dalšími právy náležejícími oběma kategoriím poškozených jsou již zmiňované 

právo na poučení o svých právech (§ 46 TrŘ), právo nechat se zastupovat zmocněncem 

(§ 50 odst. 1 TrŘ), právo podat návrh, aby soud uložil odsouzenému povinnost uhradit 

poškozenému zcela nebo zčásti náklady související s jeho účastí v trestním řízení (§ 154 

odst. 2 TrŘ), právo kdykoli v průběhu přípravného řízení žádat státního zástupce, aby 

byly odstraněny průtahy v řízení či závady v postupu policejního orgánu nebo státního 

                                                 
41 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 553. 
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zástupce (§ 157a TrŘ) a právo udělit či neudělit souhlas s trestním stíháním (§ 163 

TrŘ). 

Poškozený může také v zákonem stanovených případech podávat opravné 

prostředky, návrhy a žádosti.42 

 V následujících podkapitolách se budu zabývat vybranými procesními 

právy příslušejícími všem poškozeným. 

 

2.2.1 Právo na informace 

 Nejprve se budu zabývat právem žádat informace o nebezpečném obviněném 

a odsouzeném. Toto právo je upraveno v § 103a TrŘ, který navazuje zejména na § 11 

odst. 3 - 6 ZOTČ, přičemž toto ustanovení bylo do trestního řádu zařazeno jeho novelou 

provedenou s účinností od 1. 8. 2013 zákonem o obětech trestných činů. Do účinnosti 

novely bylo předmětné právo upraveno v § 44a TrŘ. 

 Je třeba říci, že toto právo přísluší kterékoli fyzické osobě v pozici svědka, tedy 

nejen poškozenému či oběti. § 103a odst. 1 TrŘ stanoví, že „svědek, kterému hrozí 

nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného nebo odsouzeného na svobodě, může 

požádat o informace o  

a) propuštění nebo uprchnutí obviněného z vazby, 

b) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu trestu odnětí svobody, 

c) přerušení výkonu trestu odnětí svobody, 

d) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu ústavního ochranného léčení, 

e) změně formy ochranného léčení z ústavní na ambulantní, 

f) propuštění nebo uprchnutí odsouzeného z výkonu zabezpečovací detence, 

g) změně zabezpečovací detence na ochranné léčení, 

h) jakémkoliv vydání obviněného nebo odsouzeného do cizího státu nebo jeho 

předání do jiného členského státu Evropské unie v rámci mezinárodní justiční 

spolupráce ve věcech trestních.“ 

Dle Šámala et. al. je smyslem ustanovení § 103a TrŘ posílení ochrany takového 

svědka, jemuž v důsledku pobytu obviněného či odsouzeného na svobodě hrozí 

nebezpečí, zejména jedná-li se o svědka, jenž má postavení oběti trestného činu ve 

                                                 
42 K tomu blíže srov. ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. 
V Praze: C. H. Beck, 2013, xxii, s. 515. 
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smyslu § 2 odst. 2, 3 ZOTČ. Na základě informací poskytnutých dle § 103a odst. 1 TrŘ 

se pak svědek může rozhodnout, zda využije další možnosti a opatření určená k pomoci 

a ochraně svědka. Postup dle § 103a odst. 1 TrŘ je podmíněn žádostí svědka, ohledně 

jejíhož podání a vyřízení platí § 103a odst. 3 TrŘ a zákon o obětech trestných činů. Je 

třeba říci, že trestní řád ani zákon o obětech trestných činů neobsahují žádné zvláštní 

ustanovení týkající se formy svědkovy žádosti o poskytnutí informací uvedených 

v § 103a odst. 1 TrŘ, proto se zde uplatní obecné ustanovení o formě podání (§ 59 odst. 

1, 2 TrŘ). Jestliže ohrožený svědek nepodal žádost o poskytnutí informací dle § 103a 

odst. 1 TrŘ a byl-li obviněný nebo odsouzený propuštěn či uprchl a zároveň je zde 

důvodná obava, že svědkovi hrozí nebezpečí v souvislosti s pobytem obviněného či 

odsouzeného na svobodě, pak se uplatní postup dle § 103a odst. 2 TrŘ. Za shora 

uvedených podmínek je orgán činný v trestním řízení, Probační a mediační služba, 

věznice, zdravotnické zařízení, v němž odsouzený vykonává ústavní ochranné léčení, či 

ústav pro výkon zabezpečovací detence povinen neprodleně informovat o propuštění či 

uprchnutí obviněného nebo odsouzeného policejní orgán, jenž v dané trestní věci trestní 

řízení vede nebo vedl, přičemž forma sdělení není stanovena, avšak měla by odpovídat 

potřebě neprodleného informování, proto je možné využít zejména telefon, telefax, 

elektronickou poštu apod. Takto informovaný policejní orgán je povinen přijmout 

všechna potřebná opatření k zajištění bezpečí ohroženého svědka.43 

 

Ve druhé části této podkapitoly se budu věnovat právu na informace upraveném 

v § 7 – 13 ZOTČ. Je třeba říci, že tento zákon podstatně rozšířil právo poškozeného 

jako oběti na informace. 

„Právo na přístup k informacím je jedním z nejdůležitějších práv oběti trestného 

činu, neboť podmiňuje uplatnění jejích dalších práv. Pokud je porušeno právo na 

informace, hrozí úplné znemožnění realizace všech ostatních práv oběti. Důležitým 

aspektem práva na informace je také podrobnost poskytovaných informací.“44 

V ustanoveních § 8 – 13 ZOTČ jsou rozlišovány informace, které jsou 

poskytovány bez žádosti, a ty, které se podávají na žádost oběti. Zákon také stanoví, 

které informace jsou podávány povinnými subjekty písemně, které ústně a které v obou 
                                                 
43 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 1515-1519. 
44 JELÍNEK, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 48. 
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formách. § 13 ZOTČ stanoví, že je zapotřebí informovat oběť srozumitelným způsobem 

se zohledněním jejího věku, rozumové a volní vyspělosti a zdravotního stavu včetně 

stavu psychického. 

V § 11 odst. 3 ZOTČ nalezneme oprávnění, příslušející poškozenému jako oběti 

trestného činu, žádat informace o pobytu obviněného či odsouzeného, přičemž okruh 

těchto informací je shodný s informacemi taxativně uvedenými v § 103a odst. 1 TrŘ. 

Subjekt, jenž je povinen poskytnout na základě této žádosti informace, informuje oběť 

bezodkladně, nejpozději do 24 hodin od doby, kdy nastala oznamovaná skutečnost (§ 11 

odst. 4 ZOTČ). V zákoně není obsažena forma poskytnutí této informace, avšak 

důvodová zpráva uvádí, že pro to postačí informace ústní, např. telefonická. V § 11 

odst. 6 ZOTČ je stanovena výjimka, kdy je oběti poskytována informace o obviněném 

nebo odsouzeném, aniž by o to oběť požádala. Jedná se o stejné podmínky a postup jako 

dle již výše popsaného § 103a odst. 2 TrŘ. 

Závěrem této podkapitoly bych chtěl shrnout, že právo na informace hraje 

důležitou roli, neboť informovanost poškozených je jedním ze základních předpokladů 

pro uplatňování jejich další ochrany, a to ať již svépomocí či za pomoci státu. 

 

2.2.2 Souhlas poškozeného s trestním stíháním 

  Právní institut trestního stíhání se souhlasem poškozeného je obsažen 

v ustanovení § 163 a § 163a TrŘ. 

Jedná se o tzv. dispoziční právo, které bývá z hlediska kategorizace procesních 

práv poškozeného řazeno k právům na aktivní účast v trestním řízení.45 U taxativně 

vyjmenovaných trestných činů46 je trestní stíhání podmíněno souhlasem poškozeného, 

jestliže je či má být vedeno proti tomu, jenž je ve vztahu k poškozenému osobou, vůči 

níž by měl poškozený jako svědek právo odepřít výpověď. Dle § 100 odst. 2 TrŘ se 

takovouto osobou rozumí příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, 

osvojenec, manžel, partner, druh, případně jiné osoby v rodinném či obdobném poměru, 

jestliže by jejich újmu právem pociťoval jako újmu vlastní. Trestní stíhání bez souhlasu 

poškozeného je rovněž vyloučeno u trestného činu znásilnění dle § 185 odst. 1, 2 TrZ, 

                                                 

45 VEDRA, V. Práva poškozeného v trestním řízení (základní informace). 1. vydání. Praha: Bílý kruh 
bezpečí, 2007, s. 17. 
46 Viz § 163 odst. 1 TrŘ. 
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a to proti tomu, kdo je či v době spáchání činu byl ve vztahu k poškozenému manželem, 

partnerem nebo druhem, a dále u trestného činu opilství dle § 360 TrZ, vykazuje-li jinak 

znaky skutkové podstaty některého z taxativně vyjmenovaných trestných činů. 

Dispozičním právem poškozeného jsou prolomeny dvě významné zásady 

trestního řízení, a to zásada oficiality47, podle níž postupují orgány činné v trestním 

řízení z úřední povinnosti, a zásada legality48, která je konkretizací zásady oficiality 

a říká, že státní zástupce je povinen stíhat všechny trestné činy, o nichž se dozví. Dle 

Šámala et. al. se jedná o převážení zájmu poškozeného na tom, aby pachatel, k němuž 

má blízký vztah, nebyl trestně stíhán, neboť by tím mohl být sám nepřímo také postižen, 

nad zájmem státu na trestním stíhání všech trestných činů.49 

Základním smyslem institutu souhlasu poškozeného s trestním stíháním je dle 

mého názoru zejména skutečnost, že poškozený (oběť) nemá v některých případech ani 

zájem na trestním postihu pachatele, respektive není pro něj výhodný, naopak mu může 

spíše uškodit. 

Dle § 163 odst. 2 TrŘ může poškozený udělit souhlas písemně či ústně do 

protokolu. Již udělený souhlas s trestním stíháním může vzít poškozený výslovným 

prohlášením kdykoliv zpět až do doby, kdy se odvolací soud odebere k závěrečné 

poradě. Dispoziční právo poškozeného se tedy vztahuje na celé trestní řízení až do 

stadia řízení odvolacího. Nicméně je třeba zdůraznit, že výslovně odepřený souhlas již 

znovu udělit nelze. 

Ne vždy je poškozený schopen vyjádřit se hned. Pro tento případ počítá zákon 

s možností poskytnout poškozenému maximálně 30-ti denní lhůtu pro jeho vyjádření. 

Nevyjádří-li se poškozený ve stanovené lhůtě, nelze již později souhlas s trestním 

stíháním udělit. O tomto musí být poučen.50 

 Je zapotřebí zdůraznit, že neudělení souhlasu nebrání stíhání trestných činů 

taxativně vyjmenovaných v § 163 odst. 1 TrŘ za všech okolností, nýbrž může i nastat 

taková skutečnost, jež pozvedne zájem státu na trestním stíhání nad zájem poškozeného 

ušetřit stíhání osoby v blízkém vztahu. Jedná se o případy omezení dispozičního práva 

poškozeného. Případy, kdy souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý 
                                                 
47 Srov. § 2 odst. 4 TrŘ.  
48 Srov. § 2 odst. 3 TrŘ. 
49 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M. a kol. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2003, s. 301. 
50 Srov. § 163a odst. 2 TrŘ. 
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taxativně vyjmenovaný trestný čin není třeba, jsou vymezeny v § 163a TrŘ, a jsou jimi 

situace, kdy:  „a) byla takovým činem způsobena smrt, 

b) poškozený není schopen dát souhlas pro duševní chorobu nebo 

poruchu, pro kterou byl zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo 

pro kterou byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena, 

c) poškozený je osoba mladší 15 let, 

d) z okolností je zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni 

vyvolané výhružkami, nátlakem, závislostí nebo podřízeností.“ 

Jako největší problém dispozičního práva poškozeného považuji problematiku 

domácího násilí a násilí plně trestně odpovědných dětí vůči rodičům, neboť v případech 

domácího násilí mnohé ženy (i muži) jsou manželovi, manželce či partnerovi natolik 

podřízeni, že odmítají udělit souhlas se stíháním jejich násilného manžela či partnera, 

protože mnohdy věří, že je jeho jednání správné, případně že si takové jednání sami 

zaslouží. Ačkoli je tomuto tématu věnována poměrně velká pozornost, domnívám se, že 

by u takto týraných osob bylo velkým přínosem, kdyby byly na nich páchané trestné 

činy stíhány bez potřeby jejich souhlasu. Stejně tak v případě násilí páchaného dětmi 

vůči rodičům, kdy nejsou rodiče schopni učinit tak zásadní krok a zásah do života svého 

dítěte, jako je svolení s jeho trestním stíháním. Je třeba shrnout, že by stálo za zvážení, 

zda úmyslné násilné trestné činy nevyloučit z podmínění jejich trestního stíhání 

udělením souhlasu poškozeného. 

 

2.2.3 Právo nahlížet do spisů 

 Právo poškozeného, popř. jeho zákonného zástupce či zmocněnce, nahlížet do 

spisů je v trestním řádu založeno v § 43 odst. 1, nicméně samotnou úpravu nahlížení do 

spisů nalezneme v § 65 TrŘ. § 65 odst. 1 TrŘ říká, že „obviněný, poškozený 

a zúčastněná osoba, jejich obhájci a zmocněnci mají právo nahlížet do spisů, s výjimkou 

protokolu o hlasování a osobních údajů svědka podle § 55 odst. 2, činit si z nich výpisky 

a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí.“ 

 Již z výše nastíněného je patrné, že ustanovení § 65 TrŘ zároveň upravuje určité 

případy, v nichž je realizace tohoto oprávnění s ohledem na charakter písemnosti či 

údajů vyloučena přímo zákonem nebo v nichž naopak může být nahlížení do spisů 

odepřeno státním zástupcem či policejním orgánem. Jak již bylo zmíněno výše, právo 
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nahlížet do spisů a práva s ním spojená se nevztahují k protokolu o hlasování 

a k osobním údajům svědka, jehož totožnost a podoba podléhají utajení ve smyslu § 55 

odst. 2 TrŘ. Právo nahlédnout do spisů a práva s ním spojená je možné odepřít pouze 

v přípravném řízení, nikoli už v řízení před soudem, což vyplývá z dikce ustanovení 

§ 65 odst. 2 TrŘ, a může tak učinit státní zástupce či policejní orgán, a to pouze ze 

závažných důvodů. § 65 odst. 2 TrŘ dodává, že „závažnost důvodů, ze kterých tato 

práva odepřel policejní orgán, je na žádost osoby, jíž se odepření týká, státní zástupce 

povinen urychleně přezkoumat.“ Rozhodl-li o odepření výkonu práva rovnou státní 

zástupce, pak poškozený již nemůže navrhnout přezkoumání závažnosti důvodů, jež 

vedly k odmítnutí. Dle Šámala et. al. je závažným důvodem obzvláště konkrétní 

možnost ohrožení, případně zmaření výsledků přípravného řízení, zejména že by mohla 

být narušena objektivnost důkazů.51 Nejvyšší soud uvedl k případům, kdy jsou dány 

závažné důvody: „Za závažný důvod tu bude možno považovat nepochybně za dalších 

podmínek i okolnost, že v konkrétní věci bude třeba poškozeného vyslechnout jako 

svědka a že by nahlédnutím do spisů mohla být snížena hodnota tohoto důkazu, který má 

v konkrétním případě přispět k řádnému objasnění věci. Z ustanovení § 65 odst. 2 tr. ř. 

plyne, že práva poškozeného mohou být v rozsahu naznačeném v tomto ustanovení 

omezena jen v přípravném řízení.“52 Pro ucelenost výkladu je třeba dodat, že dle § 65 

odst. 3 věty první TrŘ nemůže být tomu, kdo měl právo být přítomen úkonu v trestním 

řízení, nahlédnutí do protokolu o takovémto úkonu odepřeno. 

 Chtěl bych zmínit, že ve srovnání s oprávněním obviněného a jeho obhájce je 

právo poškozeného nahlížet do spisů užší, neboť dle § 65 odst. 2 věty třetí TrŘ 

obviněnému a obhájci nelze toto právo odepřít i v průběhu přípravného řízení, jakmile 

byli upozorněni na možnost prostudovat spisy (§ 166 TrŘ), a při sjednávání dohody 

o vině a trestu (§ 175a TrŘ). Dále dle § 65 odst. 3 věty druhé TrŘ nemůže být 

obviněnému a jeho obhájci odepřeno nahlédnutí do usnesení o zahájení trestního stíhání 

(§ 160 odst. 1 TrŘ). Naopak poškozenému může být zmíněné oprávnění odepřeno 

kdykoli v průběhu přípravného řízení, svědčí-li pro to závažné důvody. 

                                                 
51 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 707. 
52 Publikováno pod č. R III/1967, projednáno v plénu Nejvyššího soudu dne 22. února 1967. In Sbírka 
rozhodnutí a sdělení soudů ČSSR. 1967, ročník 19, s. 230. Obdobně též CÍSAŘOVÁ, D., 
ČÍŽKOVÁ, J. Poškozený v československém trestním řízení. Praha: Univerzita Karlova, Acta 
Universitatis Carolinae. Iuridica Monographia, 1982, č. 37, s. 39. 
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Vzhledem k tomu, že poškozený může po skončení přípravného řízení podáním 

obžaloby nahlížet do spisů bez jakékoli zákonné překážky, „je t řeba to shledávat za 

dostačující záruku postavení poškozeného i uplatnění jeho práv (jak poškozeného podle 

obecné definice v § 43 odst. 1 tr. řádu, tak poškozeného s právem na náhradu škody dle 

§ 43 odst. 3 tr. řádu).“53 

Od práva nahlížet do spisů je třeba odlišit právo v přiměřené době prostudovat 

spisy a učinit návrhy na doplnění vyšetřování dle § 166 odst. 1 TrŘ. Dříve měl toto 

právo pouze obviněný a obhájce, avšak od účinnosti zákona o obětech trestných činů 

přísluší toto oprávnění i poškozenému, který podal návrh dle § 43 odst. 3 TrŘ, pokud 

jsou jeho pobyt nebo sídlo známé. 

Na závěr této podkapitoly je třeba ještě zmínit, že při povolování nahlížení do 

spisů je nutné učinit taková opatření, aby byla zachována tajnost utajovaných informací 

chráněných zvláštním zákonem a údajů, na něž se vztahuje státem uložená či uznaná 

povinnost mlčenlivosti (§ 65 odst. 5 TrŘ). A při nahlížení do spisů je nutné učinit 

taková opatření, aby nebyly zpřístupněny údaje, s nimiž se dle § 55 odst. 1 písm. c) 

mohou seznamovat pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a mediační 

služby činní v dané věci (§ 65 odst. 6 TrŘ). 

 

2.3 Procesní práva, která přísluší pouze subjektu adhezního řízení 

 Poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy či na 

vydání bezdůvodného obohacení způsobeného trestným činem, má kromě práv, jež 

přísluší všem poškozeným, také práva obsažená v § 43 odst. 3 TrŘ a v některých dalších 

ustanoveních trestního řádu. Primárně se jedná o právo uplatnit proti obviněnému nárok 

na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích či na vydání bezdůvodného 

obohacení (§ 43 odst. 3 TrŘ), dále právo učinit návrh na zajištění nároku na náhradu 

škody na majetku obviněného (§ 47 odst. 1 až 4 TrŘ), včetně práva stížnosti proti 

rozhodnutí o zajištění nároku na náhradu škody (§ 49 TrŘ), dále právo napadnout 

odvoláním rozsudek pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové újmy 

v penězích či o vydání bezdůvodného obohacení (§ 246 odst. 1 písm. d) TrŘ). Byl-li 

poškozenému alespoň z části pravomocně přiznán nárok dle § 43 odst. 3 TrŘ, má právo 

                                                 
53 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2007, s. 350-351. 
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na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění tohoto nároku včetně nákladů 

vzniklých přibráním zmocněnce od odsouzeného, jemuž byla uložena povinnost 

k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích či uloženo vydání bezdůvodného 

obohacení (§ 154 odst. 1 TrŘ), přičemž může požadovat i náhradu nákladů 

souvisejících s účastí poškozeného v trestním řízení (§ 154 odst. 2 TrŘ) apod. 

V následující podkapitole se budu zabývat právem poškozeného na uplatnění 

nároku dle § 43 odst. 3 TrŘ, neboť je předpokladem výkonu i všech ostatních 

souvisejících práv. 

 

2.3.1. Právo na uplatnění soukromoprávního nároku v trestním řízení 

a předpoklady jeho přiznání 

 Jak uvádí Šámal et al., aby mohl soud rozhodnout v trestním (adhezním) řízení 

o nároku poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích či na 

vydání bezdůvodného obohacení, musí poškozený tento svůj nárok uplatnit, neboť bez 

návrhu soud v trestním (adhezním) řízení o těchto nárocích rozhodnout nemůže. Soud 

zde tedy nikdy nerozhoduje z úřední povinnosti.54 

Náležitosti a podmínky návrhu poškozeného na náhradu škody nalezneme v § 43 

odst. 3 TrŘ, přičemž z tohoto ustanovení je patrné, co uvádí Glatzová55, a to, že 

rozlišujeme hmotněprávní a procesní předpoklady návrhu, aby mohl být nárok následně 

přiznán v adhezním řízení. 

Hmotněprávními předpoklady jsou spáchání trestného činu konkrétním 

pachatelem, samotný vznik majetkové škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného 

obohacení a příčinná souvislost mezi skutkem, pro nějž je obviněný stíhán, a vzniklou 

majetkovou škodou, nemajetkovou újmou či bezdůvodným obohacením. 

K procesním předpokladům patří včasné a řádné uplatnění nároku poškozeného 

na náhradu škody, nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného obohacení vůči 

konkrétní osobě a dále skutečnost, že o tomto nároku nebylo již rozhodnuto 

v občanskoprávním či v jiném příslušném řízení. 

                                                 
54 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 519. 
55  GLATZOVÁ, A. Předpoklady pro přiznání soukromoprávních nároků v adhezním řízení. 
Trestněprávní revue. 2012, ročník 11, č. 1, s. 6 an. 
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Co se týče včasného uplatnění, může poškozený svůj nárok ve smyslu § 43 odst. 

3 TrŘ uplatnit v několika fázích trestního řízení. Nejdříve tak může učinit již při prvním 

kontaktu s orgány činnými v trestním řízení v rámci oznámení o skutečnostech 

nasvědčujících spáchání trestného činu, dále pak v průběhu celého přípravného řízení 

a naopak nejpozději tak smí učinit před zahájením dokazování v hlavním líčení 

a v případě, kdy je sjednávána dohoda o vině a trestu, pak nejpozději při prvním jednání 

o takovéto dohodě.56 

O řádném návrhu můžeme hovořit tehdy, je-li z něj patrný důvod a výše 

uplatňovaného nároku. Ohledně specifikace důvodu postačí tvrzení, že spáchaným 

skutkem byla poškozenému způsobena škoda, nemajetková újma či se na něm obviněný 

bezdůvodně obohatil, a že tedy z tohoto důvodu uplatňuje svůj nárok. Co se týče výše 

uplatňovaného nároku, je třeba ji v návrhu určit přesně nebo alespoň minimální 

požadovanou částkou, případně postačí i uvedení takových údajů, z nichž přesná výše 

jednoznačně vyplývá.57 Dle rozhodnutí nejvyššího soudu nelze za řádné uplatnění 

nároku považovat pouhé vyjádření poškozeného, že nárok uplatňuje ve výši, jež bude 

vyčíslena znalcem, nebo prohlášení, že se připojuje k trestnímu řízení ve smyslu § 43 

TrŘ.58 

Dalším z procesních předpokladů řádného uplatnění nároku poškozeného je to, 

že směřuje vůči konkrétní osobě, a to i v případě, je-li obviněných více. Povinnost je 

pak uložena pouze těm, vůči nimž byl nárok řádně uplatněn. 

Je třeba pamatovat také na předpoklad vymezený v § 44 odst. 3 TrŘ, kde je 

stanoveno, že návrh dle § 43 odst. 3 TrŘ nelze podat, bylo-li již o nároku rozhodnuto 

v občanskoprávním či jiném příslušném řízení. Zjistí-li soud takovouto skutečnost, 

poučí poškozeného, že svůj nárok již uplatňovat nemůže, a bude-li i přes poučení 

poškozený na uplatnění nároku trvat, rozhodne soud usnesením o nemožnosti 

uplatňování takovéhoto nároku.59 

 

 

                                                 
56 Srov. § 43 odst. 3, § 175a odst. 2, § 206 odst. 2 TrŘ. 
57 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 520. 
58 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 5. prosince 2002, sp. zn. 4 Tz 76/2002. In Sbírka soudních 
rozhodnutí a stanovisek. 2003, ročník 55, s. 226-228. 
59 Blíže srov. § 206 odst. 3, 4 TrŘ. 
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2.4 Práva přiznaná zákonem o obětech trestných činů 

 Zákon o obětech trestných činů přinesl poškozeným, kteří mají zároveň 

postavení oběti, nová oprávnění. Jedná se především o práva neprocesního charakteru, 

neboli o práva oběti jako subjektu zvláštní péče.60 

 Práva obětí (poškozených) jsou upravena zejména v hlavě druhé, § 4 až 22 

ZOTČ. Oběti náleží především právo na poskytnutí odborné pomoci, jež je v určitých 

případech poskytována bezplatně (§ 4 až 6 ZOTČ), přičemž touto odbornou pomocí se 

rozumí psychologické a sociální poradenství, poskytování právních informací, 

restorativní programy a právní pomoc. Dále zákon o obětech trestných činů upravuje 

podrobným způsobem právo oběti na informace (§ 7 až 13 ZOTČ), poté právo na 

ochranu před hrozícím nebezpečím (§ 14 ZOTČ). V následujících ustanoveních 

nalezneme právo na ochranu soukromí, jež směřuje zejména k ochraně oběti před 

opakovanou viktimizací (§ 15 a 16 ZOTČ), dále právo na ochranu před sekundární 

viktimizací, resp. vznikem druhotné újmy (§ 17 až 22 ZOTČ). Zákon o obětech 

trestných činů zavedl nově právo na doprovod důvěrníkem v průběhu procesních úkonů 

(§ 21 ZOTČ) a právo oběti učinit prohlášení o dopadech trestného činu na její život 

(§ 22 ZOTČ). V § 23 až 37 ZOTČ nalezneme úpravu práv obětí na peněžitou pomoc od 

státu (tzv. odškodnění), která může rovněž částečně sloužit jako prostředek reparace 

újmy, jež byla oběti způsobena trestným činem.61 

 
2.5 Zastoupení poškozeného v trestním řízení 

 Co se zastoupení poškozeného v trestním řízení týče, lze hovořit v zásadě 

o čtyřech případech obsažených v trestním řádu. Jedná se o zastoupení poškozeného, 

jenž byl zbaven způsobilosti k právním úkonům (nově svéprávnost), či byla jeho 

svéprávnost omezena (§ 45 TrŘ). Dalším případem je zastoupení osoby, která je sice 

plně svéprávná, avšak sama si ke svému zastupování zvolí zmocněnce (§ 50 TrŘ). Dále 

je možné, aby nemajetnému poškozenému ustanovil soud na jeho žádost zmocněnce za 

sníženou odměnu či bezplatně (§ 51a TrŘ) a posledním případem je institut tzv. 

společného zmocněnce (§ 44 odst. 2 TrŘ). 

                                                 
60 Srov. důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů, 
sněmovní tisk č. 617/0. [online]. [cit. 2013-12-20]. 
Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=617&ct1=0. 
61 JELÍNEK, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013, s. 21-
22. 
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Dle § 50 odst. 1 TrŘ se mohou dát zúčastněná osoba a poškozený zastupovat 

zmocněncem, přičemž zmocněncem může být fyzická či právnická osoba, která je na 

základě smlouvy o zastoupení a udělení plné moci oprávněna zastupovat poškozeného 

nebo zúčastněnou osobu v trestním řízení. Zmocnění je zpravidla prokazováno plnou 

mocí. Je-li zmocněncem fyzická osoba, musí být plně svéprávná.62 Zmocněnec je 

oprávněn činit za poškozeného návrhy, podávat za něj žádosti a opravné prostředky 

a účastnit se všech úkonů, jichž se může účastnit poškozený. Po novele provedené 

zákonem o obětech trestných činů může být zmocněnec poškozeného současně i jeho 

důvěrníkem podle tohoto zákona. Je třeba zdůraznit, že do práva poškozeného dát se 

zastupovat zmocněncem nelze nijak zasahovat. Je zcela na poškozeném, koho si za 

zmocněnce zvolí, avšak § 50 odst. 2 TrŘ stanoví, že v řízení před soudem nemůže být 

zmocněncem ten, kdo je k hlavnímu líčení či veřejnému zasedání předvolán jako 

svědek, znalec nebo tlumočník. Nicméně vystupování v těchto funkcích v přípravném 

řízení nebrání takové osobě být zmocněncem poškozeného v hlavním líčení či veřejném 

zasedání. Šámal et. al. k této problematice uvádí, že, „zmocněncem může být a v praxi 

také nejčastěji bývá advokát.“63 

Přestože si zmocněnce může zvolit každý poškozený, nárok na jeho bezplatnou 

právní pomoc či pomoc za sníženou odměnu má pouze poškozený, který uplatnil 

v souladu se zákonem svůj nárok dle § 43 odst. 3 TrŘ, dále ti poškození, kteří jsou 

zvlášť zranitelnou obětí dle ZOTČ, nebo jimž byla úmyslným trestným činem 

způsobena těžká újma na zdraví, a ti poškození, kteří jsou pozůstalými po oběti, jíž byla 

trestným činem způsobena smrt, přičemž je nutné osvědčit, že nemají dostatek 

prostředků na hrazení nákladů vzniklých přibráním zmocněnce.64 Poškozenému 

mladšímu osmnácti let, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy (§ 196 TZ), 

vzniká nárok na bezplatnou právní pomoc zmocněnce i bez splnění podmínek dle § 51a 

odst. 1 TrŘ. O návrhu poškozeného rozhoduje předseda senátu a v přípravném řízení 

soudce. 

                                                 
62 Srov. § 50 odst. 2 TrŘ. 
63 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 580. 
64 Blíže srov. § 51a odst. 1 TrŘ. 



 

33 
 

Nyní se ještě pokusím stručně přiblížit institut tzv. společného zmocněnce, jenž 

je zakotven v § 44 odst. 2 TrŘ. Jak uvádí Šámal et. al.65 , v praxi se zejména 

v posledních letech vyskytují trestní věci, v nichž v důsledku velmi vysokého počtu 

poškozených vznikají nejen obrovské nároky na financování trestního řízení státem, 

nýbrž je ohrožen i samotný účel trestního řízení. Pro tento případ se zákonodárce snažil 

nalézt kompromis mezi potřebami trestního řízení, a to zejména potřebou jeho rychlosti 

a hospodárnosti, a oprávněnými zájmy všech poškozených, mezi něž nepatří pouze 

náhrada škody, nýbrž i rychlé vyřízení věci. Výsledkem této snahy zákonodárce je 

právě společný zmocněnec. O společném zmocněnci může usnesením rozhodnout 

předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce při splnění 

dvou kumulativních podmínek, a to že počet poškozených je mimořádně vysoký a že 

jednotlivým výkonem jejich práv by byl ohrožen rychlý průběh trestního stíhání. Vydá-

li soud usnesení, v němž rozhodne, že poškození mohou svá práva uplatňovat pouze 

prostřednictvím společného zmocněnce, pak si jej musí sami zvolit, chtějí-li svá práva 

v tomto řízení vykonávat. Společným zmocněncem může být každý, kdo může být 

zmocněncem poškozeného (viz výše), přičemž jím může být i některý z poškozených, 

avšak musí splňovat předpoklady uvedené v § 50 odst. 2 TrŘ. Počet zmocněnců je 

zákonem omezen nejvýše na šest. Společný zmocněnec vykonává všechna práva 

poškozených, které zastupuje včetně uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové 

újmy či na vydání bezdůvodného obohacení, nicméně nemůže je zastoupit při těch 

úkonech trestního řízení, při nichž je nutná jejich osobní účast. 

 

2.6 Vzdání se procesních práv poškozeného 

 Na závěr kapitoly zabývající se procesními právy poškozených považuji za 

vhodné uvést možnost poškozeného vzdání se svých procesních práv. 

 § 43 odst. 5 TrŘ říká, že poškozený se může výslovným prohlášením sděleným 

orgánu činnému v trestním řízení vzdát procesních práv, jež mu tento zákon jako 

poškozenému přiznává. „Takové vzdání se práv se týká jen práv procesní povahy, nikoli 

práv vyplývajících z hmotného práva, tedy nemůže se podle tohoto ustanovení vzdát 

                                                 
65 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 538-540. 
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práva či nároku na náhradu škody, který vyplývá z příslušného hmotněprávního 

předpisu. (…) Vzdání se procesních práv neznamená naproti tomu vyloučení uplatnění 

§ 46 o poučení poškozeného o jeho právech, neboť zde jde především o povinnost 

orgánů činných v trestním řízení.“66 

  Vzniká sporná otázka, zda se poškozený může vzdát svých procesních práv jen 

zčásti. Růžička et. al. takovouto možnost kategoricky odmítá, a to s ohledem na úzkou 

souvislost všech procesních práv poškozeného, s tím, že výkon některých z nich je 

podmíněn výkonem dalších.67 Šámal et. al. sice také uvádí: „Domníváme se, že takový 

postup poškozeného není možný…“68, nicméně z citované dikce vyplývá, že autoři 

připouští určitý prostor pro odlišné stanovisko. Osobně se domnívám, že by v rámci 

budoucích novel mělo být zváženo, zda by nebylo vhodné umožnit poškozeným vzdání 

se jen některých jejich procesních práv a nikoli pouze všech najednou. 

 Jak jsem již výše uvedl, vzdání se procesních práv musí být poškozeným 

učiněno výslovně, tedy nestačí, aby jej učinil konkludentně. Se souhlasem poškozeného 

může tento úkon učinit i jeho zmocněnec v souladu s § 51 TrŘ. 

 Na závěr nemohu nezmínit, že zákon neřeší situaci, kdy se poškozený svých 

procesních práv nejprve vzdá dle § 43 odst. 5 TrŘ, avšak později si to rozmyslí, vezme 

své prohlášení o vzdání se práv zpět a začne je uplatňovat. Jelikož zákon takový postup 

nevylučuje, lze zpětvzetí prohlášení o vzdání se práv připustit.69 

 

                                                 
66 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 526. 
67 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2007, s. 276. 
68 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 526. 
69 Podrobněji viz ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. I., § 1-156. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: 
C. H. Beck, 2013, xxii, s. 527. 
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3. Postavení poškozeného ve vybraných stadiích trestního řízení 

 
Klíčové zakotvení postavení poškozeného v trestním řízení nalezneme zejména 

v ustanovení § 12 odst. 6 TrŘ, jímž zákon poškozeného zahrnuje mezi strany trestního 

řízení, a to bez ohledu na to, zda mu nárok na náhradu škody přísluší či nikoli. Jelínek 

k tomuto uvádí, že „trestní řád umožňuje vystupovat jako strana trestního řízení 

každému, komu bylo trestným činem jakkoliv ublíženo, aby přispěl ke správnému 

a zákonnému rozhodnutí ve věci, byť by nebylo z povahy věci možné, aby uplatňoval 

vůči obviněnému nárok na náhradu škody“.70 

Trestní řád tedy přiznává poškozenému možnost do jisté míry aktivně ovlivňovat 

trestní řízení, a to bez ohledu na to, o jakou kategorii poškozených se jedná. 

V této kapitole se budu věnovat postavení poškozeného ve vybraných stadiích 

trestního řízení. Postupně se zaměřím na přípravné řízení, hlavní líčení a rozhodování 

o nároku poškozeného v adhezním řízení. Následně zmíním řízení o odklonech, kdy se 

budu podrobněji soustředit na narovnání a dohodu o vině a trestu. Závěrem této kapitoly 

se pokusím stručně nastínit možnosti poškozeného v řízeních o řádných opravných 

prostředcích. 

 

3.1 Poškozený v přípravném řízení 

 Definici přípravného řízení nalezneme v § 12 odst. 10 TrŘ, dle něhož se 

přípravným řízením rozumí „úsek řízení podle tohoto zákona od sepsání záznamu 

o zahájení úkonů trestního řízení nebo provedení neodkladných a neopakovatelných 

úkonů, které mu bezprostředně předcházejí, a nebyly-li tyto úkony provedeny, od 

zahájení trestního stíhání do podání obžaloby, návrhu na schválení dohody o vině 

a trestu, postoupení věci jinému orgánu, zastavení trestního stíhání, nebo do rozhodnutí 

či vzniku jiné skutečnosti, jež mají účinky zastavení trestního stíhání před podáním 

obžaloby, anebo do jiného rozhodnutí ukončujícího přípravné řízení, zahrnující 

objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, 

a vyšetřování.“ Základním smyslem přípravného řízení je shromáždění dostatečných 

podkladů, jež odůvodní podání obžaloby, případně vydání jiného rozhodnutí. Odborná 

literatura spatřuje účel přípravného řízení též v umožnění aktivní účasti poškozenému, 

                                                 
70 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vydání. Praha: Karolinum, 1998, s. 21. 
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v náležitém zjištění okolností, jež se k němu vztahují či ve shromáždění podstatných 

podkladů pro rozhodnutí o nároku na náhradu škody (s ohledem na rozsah dokazování 

§ 89 odst. 1 písm. e) TrŘ).71 

 Většinu procesních práv, o nichž bylo podrobněji pojednáno ve druhé kapitole, 

může poškozený uplatňovat již v průběhu přípravného řízení. Poškozený může podat 

trestní oznámení a v praxi se tak často děje. Trestní oznámení je podáním ve smyslu 

§ 59 TrŘ a zároveň je řazeno pod širší pojem úkony trestního řízení. Je-li učiněno ústně 

a oznamovatelem je právě poškozený, případně jeho zmocněnec, musí být poškozený 

(zmocněnec) mimo jiné vyslechnut, zda žádá, aby soud v trestním řízení rozhodl o jeho 

nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného 

obohacení (§ 59 odst. 5 TrŘ). Zákon o obětech trestných činů zakotvil do trestního řádu 

právo poškozeného na doručení opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, nicméně je 

třeba dodat, že tento opis není poškozenému doručován automaticky, nýbrž pouze 

tehdy, je-li pobyt nebo sídlo poškozeného známé, a jestliže o to výslovně požádá.72 

 Již v přípravném řízení má poškozený také právo být poučen o svých procesních 

právech. Obecná poučovací povinnost orgánů činných v trestním řízení je vyjádřena 

v § 46 TrŘ a nevtahuje se pouze k přípravnému řízení, nýbrž promítá se v celém 

trestním řízení.73 

 Poškozený má v přípravném řízení dále právo podat žádost o přezkoumání 

postupu policejního orgánu a státního zástupce (§ 157a TrŘ). Může žádat, aby byly 

odstraněny průtahy v řízení či závady v postupu policejního orgánu. Toto oprávnění 

může realizovat kdykoli v průběhu přípravného řízení a není vázán žádnou lhůtou. Co 

se týče průtahů v přípravném řízení, lze se setkat se zaviněnými i nezaviněnými. 

Zaviněné průtahy mohou být způsobeny nedbalostí v činnosti policejních orgánů, 

naopak k nezaviněným může dojít v souvislosti s objektivním přetížením policejního 

orgánu, nedostatkem personálu, případně dlouhodobým onemocněním v řadách 

příslušníků. Oproti tomu závady v postupu mohou spočívat v tom, že policejní orgán 

učinil nebo neučinil rozhodnutí, opatření či (ne)postupoval v souladu se zákonem.74 

                                                 
71 ŠÁMAL, P., NOVOTNÝ, F., RŮŽIČKA, M. a kol. Přípravné řízení trestní. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 
2003, s. 856. 
72 Blíže srov. § 160 odst. 2 TrŘ. 
73 Blíže srov. v podkapitole 2.1. 
74 Blíže viz ŠÁMAL, P. et al. Trestní řád. Komentář. I. díl. 6. vydání. Praha: C. H. Beck, 2008, s. 1190. 
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Žádost o přezkoumání postupu státního zástupce vyřizuje dle dikce trestního řádu státní 

zástupce bezprostředně vyššího státního zastupitelství. 

 Na konci přípravného řízení mohou být učiněna různá rozhodnutí, jež trestní řád 

předpokládá, a to jak ve fázi objasňování a prověřování skutečností nasvědčujících 

spáchání trestného činu, tak ve fázi vyšetřování. 

 Nastanou-li skutečnosti, které předpokládá ustanovení § 159a TrŘ, je možné věc 

před zahájením trestního stíhání, tedy v první fázi přípravného řízení, usnesením 

odložit. Toto usnesení musí být doručeno poškozenému, je-li znám, a ten proti němu 

může podat stížnost, která má odkladný účinek (srov. § 159a odst. 6, 7 TrŘ). Z daného 

ustanovení tedy vyplývá, že jestliže poškozený znám není, usnesení se mu nedoručuje, 

a tudíž proti němu stížnost podat nemůže. K situaci, kdy je totožnost poškozeného 

zjištěna později, uvádí Hrnčiřík, že policejní orgán zodpovídá otázku známé totožnosti 

poškozeného k okamžiku vydání usnesení o odložení věci. Není-li znám, usnesení 

nabude právní moci, na kterou pozdější zjištění totožnosti nebude mít vliv.75 Je třeba 

také říci, že usnesení o odložení věci není třeba doručovat poškozenému, jenž se 

výslovným prohlášením ve smyslu § 43 odst. 4 TrŘ vzdal všech svých procesních práv. 

 Také v případě, kdy státní zástupce podá obžalobu dle § 176 TrŘ, musí o tom 

mimo jiných vyrozumět i poškozeného, jsou-li jeho pobyt či sídlo známé. 

 Dále bych chtěl zmínit, že poškozenému přísluší dle § 171 odst. 2 TrŘ právo 

podat stížnost proti usnesení o postoupení věci jinému orgánu a dle § 172 odst. 3 TrŘ 

právo podat stížnost proti usnesení o zastavení trestního stíhání. Pro obě tato oprávnění 

je společné, že přísluší pouze tomu poškozenému, který je znám. 

 Na závěr ještě zmíním, že státní zástupce může v přípravném řízení přerušit 

usnesením trestní stíhání, a to z důvodů uvedených v § 173 odst. 1 TrŘ, o čemž je také 

zapotřebí vyrozumět poškozeného, avšak jako nedostatek shledávám fakt, že toto 

usnesení poškozený napadnout stížností nemůže. 

                                                 
75 Blíže srov. HRNČIŘÍK, T. Oprávnění poškozeného napadat meritorní rozhodnutí orgánů činných 
v trestním řízení. 2006. [online]. [cit. 2014-02-12]. 
 Dostupné z: http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/trestni-pravo/art_4966/opravneni-poskozeneho-napadat-
meritornirozhodnuti- organu-cinnych-v-trestnim-rizeni.aspx. 
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3.2 Postavení poškozeného v hlavním líčení a rozhodování o jeho nároku 

v adhezním řízení 

 Hlavní líčení je významným stádiem trestního stíhání. Zpravidla můžeme 

hovořit o tom, že je těžištěm trestního stíhání, neboť je v něm rozhodováno o hlavní 

otázce trestního řízení, a to o vině obžalovaného a o jeho trestu, čímž dochází 

k naplňování smyslu a účelu trestního řízení.76 Význam pro poškozeného lze spatřovat 

v tom, že v hlavním líčení může být rozhodováno o jeho uplatněném nároku na náhradu 

škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Tedy, jak jsem již uvedl 

dříve, adhezní řízení může být, a zpravidla také bývá, součástí hlavního líčení. 

 Odůvodňují-li výsledky přípravného řízení postavení obviněného před soud, 

podá státní zástupce obžalobu a připojí k ní spisy a jejich přílohy (§ 176 odst. 1 TrŘ). 

Před zahájením hlavního líčení je nutná příprava. Dle § 196 odst. 1 TrŘ nechá předseda 

senátu doručit opis obžaloby zákonem vymezenému okruhu osob, mezi nimiž je 

i poškozený, a to bez ohledu na to, zda je subjektem adhezního řízení či nikoliv. Jestliže 

poškozený nepodal návrh dle § 43 odst. 3 TrŘ, tak jej zároveň poučí o právu podat 

takovýto návrh. Aby se předešlo možným průtahům v řízení, je stanoveno, že se opis 

obžaloby doručuje poškozenému pouze tehdy, jsou-li jeho sídlo nebo pobyt známé. Je-li 

poškozený zastupován zmocněncem dle § 50 či § 51a TrŘ nebo společným 

zmocněncem dle § 44 odst. 2 TrŘ, pak bude obžaloba zaslána pouze jemu. Rovněž 

vyrozumění o konání hlavního líčení bude doručováno pouze zmocněnci (§ 198 odst. 2 

TrŘ). Poškozeného je zapotřebí také poučit a vyzvat, aby soudu sdělil v čas návrhy na 

provedení dalších důkazů a okolnosti, jež mají být těmito důkazy objasněny (§ 196 odst. 

2 TrŘ). 

 Ve vyrozumění o konání hlavního líčení je zapotřebí poškozeného rovněž 

upozornit na důsledky jeho nedostavení se k hlavnímu líčení. Nicméně je třeba 

konstatovat, že přítomnost poškozeného pro řádný průběh hlavního líčení nutná není, je-

li jeho návrh dostatečně doložen ve spisech, nemusí se ho zúčastnit vůbec. Účast na 

hlavním líčení je dle § 43 odst. 1 TrŘ jeho základním procesním právem a je zcela na 

něm, zda toto oprávnění využije či nikoli. Pokud se poškozený k hlavnímu líčení 

                                                 
76 MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 3. přeprac. 
a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, XLIII, s. 659. 
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nedostaví a je-li jeho návrh již obsažen ve spise, přečte předseda senátu tento návrh ze 

spisu. 

Poslední příležitost uplatnit svůj nárok dle § 43 odst. 3 TrŘ má poškozený po 

zahájení hlavního líčení a přednesení obžaloby státním zástupcem. V tomto okamžiku je 

soudem dotázán, zda takovýto nárok uplatňuje a v jakém rozsahu (§ 206 odst. 2 TrŘ). 

O nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy či na vydání 

bezdůvodného obohacení je rozhodováno na základě jeho vlastních návrhů, jsou-li již 

obsaženy ve spise nebo dojdou-li soudu dříve, než je přikročeno k dokazování. 

K problematice dokazování bych chtěl uvést, že se při provádění dokazování 

projevuje nerovné postavení poškozeného a obžalovaného, neboť ačkoli poškozenému 

přísluší právo klást se souhlasem předsedy senátu otázky vyslýchaným osobám (§ 215 

odst. 1 TrŘ), právo požádat, aby mu bylo umožněno provést vlastní důkaz, zejména 

výslech svědka (znalce), mu na rozdíl od obžalovaného nepřísluší (§ 215 odst. 2 TrŘ). 

V tomto směru považuji právní úpravu za nedostatečnou a přikláním se k názoru, jenž 

preferuje posílení procesních práv poškozeného a tím i jeho procesní samostatnosti. 

Kuchta se přiklání k tomu, aby právní úprava umožnila poškozenému požádat 

o provedení výslechu alespoň toho svědka, jenž by byl předvolán na jeho návrh.77 

Poškozenému přísluší také právo závěrečné řeči, a to po závěrečné řeči státního 

zástupce (§ 216 odst. 2 TrŘ). Obsahem jeho závěrečné řeči bude zejména vyjádření se 

k uplatněnému nároku, avšak je i možné vyjádřit se k celému průběhu hlavního líčení.78 

V této souvislosti bych chtěl také zmínit relativně nové oprávnění upravené v § 212a 

TrŘ, dle něhož „poškozený, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech 

trestných činů, může žádat v hlavním líčení, aby mohl učinit prohlášení o tom, jaký 

dopad měl spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život, a to i v případě, že prohlášení 

učinil písemně. Předseda senátu je povinen žádosti vyhovět a umožnit ústní prohlášení 

nejpozději v závěrečné řeči. Ústní prohlášení poškozeného lze přerušit jen tehdy, jestliže 

se zřejmě odchyluje z jeho rámce.“ 

V adhezním řízení může soud rozhodnout o nároku poškozeného pouze 

některým ze způsobů, jež předpokládají ustanovení § 228 a § 229 TrŘ. V zásadě se 

                                                 
77 KUCHTA, J. Nové pohledy na postavení poškozeného v trestním řízení. In Kalvodová Věra (ed.). 
Rekodifikace trestního práva procesního. Brno: MU, 2001, s. 94. 
78 Blíže srov. MUSIL, J., KRATOCHVÍL, V., ŠÁMAL, P. Kurs trestního práva: trestní právo procesní. 
3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, XLIII, s. 688. 
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jedná buďto o možnost přiznání náhrady majetkové škody, nemajetkové újmy 

v penězích či vydání bezdůvodného obohacení v plné či alespoň částečné výši, nebo 

o možnost odkázat poškozeného s jeho nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních, 

případně na řízení před jiným příslušným orgánem. 

Jestliže nebude ve věci rozhodnuto jiným způsobem (dle § 221 § 222 odst. 1, 2, 

§ 223, § 223a či § 224 TrŘ), rozhodne soud rozsudkem, zda se obžalovaný uznává 

vinným či zda se obžaloby zprošťuje (§ 225 TrŘ). Je-li obžalovaný odsouzen pro trestný 

čin, jímž způsobil jinému majetkovou škodu, nemajetkovou újmu či jímž se na úkor 

poškozeného bezdůvodně obohatil, a uplatnil-li poškozený svůj nárok řádně a včas, 

uloží soud obžalovanému v tomto odsuzujícím rozsudku povinnost k jejich náhradě, 

respektive u bezdůvodného obohacení k jeho vydání, nestanoví-li zákon jinak (§ 228 

odst. 1 TrŘ), čímž se rozumí rozhodnutí soudu dle § 206 odst. 3, 4 nebo § 229 TrŘ. 

Na řízení ve věcech občanskoprávních, případně na řízení před jiným příslušným 

orgánem, odkáže soud poškozeného především tehdy, je-li obžalovaný zproštěn 

obžaloby. Stejně soud rozhodne tehdy, není-li pro vyslovení povinnosti obžalovaného 

k náhradě škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení podle výsledků 

dokazování podklad, nebo je-li zapotřebí provádět další dokazování, které by podstatně 

protáhlo trestní řízení. Obdobně odkáže soud poškozeného na jiné řízení tehdy, jestliže 

mu jím uplatňovaný nárok z jakéhokoliv důvodu přizná pouze zčásti.79 

 

3.3 Postavení poškozeného v řízeních o odklonech 

 Výklad pojmu odklon v českých právních předpisech nenalezneme. Dle Ščerby 

et al. představují odklony jistou alternativu k běžnému trestnímu procesu, kdy na jedné 

straně dochází k zastavení trestního stíhání obviněného, avšak na druhé straně zároveň 

(s jeho souhlasem) k určité formě jeho postihu.80 Jinými slovy, je připuštěno, aby byla 

trestní věc vyřízena jinak než tradičním postupem, a to za použití tzv. odklonů, aniž by 

bylo nutné postavit obviněného před soud, který by rozhodl o jeho vině a trestu 

rozsudkem. 

 Tyto instituty znamenají posílení práv poškozeného, neboť jsou prostředkem, 

jenž předně slouží k usmíření mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí, respektive 
                                                 
79 Blíže srov. § 229 TrŘ. 
80 ŠČERBA, F. a kol. Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Praha: 
Leges, 2012, s. 14. 
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poškozeným, a zároveň směřují a vedou pachatele k odčinění škodlivých následků, jež 

poškozenému trestným činem způsobil.81 Všechny tyto instituty by měly znamenat 

podstatně rychlejší vyřízení věci. Poškozený tedy, nejenže nemusí procházet dlouhým 

občanskoprávním řízením, nýbrž dosáhne i náhrady škody dříve, nežli v běžném 

trestním soudním řízení. 

 Pojímáme-li odklon jako určitou alternativu ke klasickému trestnímu řízení před 

soudem, můžeme za takové odklony dle účinné právní úpravy označit podmíněné 

zastavení trestního stíhání (§ 307 an. TrŘ), narovnání (§ 309 an. TrŘ), podmíněné 

odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g a § 179h TrŘ), odstoupení od trestního 

stíhání ve věcech mladistvých (§ 70 an. ZSVM) a dohodu o vině a trestu (§ 175 an. 

TrŘ). 

 V následujících podkapitolách se pokusím nastínit problematiku narovnání 

a dohody o vině a trestu. 

 

3.3.1 Narovnání 

 Úpravu tohoto institutu nalezneme v § 309 až 314 TrŘ. O schválení narovnání 

rozhoduje soud a v přípravném řízení státní zástupce. Obsahové náležitosti tohoto 

rozhodnutí vyjmenovává trestní řád v § 311. Rozhodnutí o schválení narovnání je 

podmíněno kumulativním naplněním několika podmínek. Dle § 309 odst. 1 TrŘ lze 

o schválení narovnání rozhodnout pouze v řízení o přečinu, a to za předpokladu, 

prohlásí-li obviněný, že skutek, pro nějž je stíhán, spáchal, a nejsou-li důvodné 

pochybnosti o tom, že toto prohlášení bylo učiněno svobodně, vážně a určitě. Další 

podmínkou je, že obviněný uhradí poškozenému škodu způsobenou přečinem, případně 

učiní potřebné úkony k její úhradě či jinak odčiní újmu vzniklou trestným činem, vydá 

bezdůvodné obohacení získané přečinem, eventuálně učiní jiná vhodná opatření k jeho 

vydání, a složí na účet soudu nebo v přípravném řízení na účet státního zastupitelství 

peněžitou částku, jež je určena státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti a není 

zřejmě nepřiměřená závažnosti přečinu. Po splnění výše uvedených podmínek lze 

schválit narovnání v případě, že s tímto způsobem vyřízení věci vysloví souhlas nejen 

                                                 
81 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. vydání. 
Praha : C. H. Beck, 2007, s. 559. 
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obviněný, nýbrž i poškozený, a že soud a v přípravném řízení státní zástupce považuje 

tento způsob vyřízení věci za dostačující. 

 Proti rozhodnutí o schválení narovnání je možné podat stížnost, která má 

odkladný účinek. Tímto právem disponuje obviněný, poškozený a v řízení před soudem 

i státní zástupce.82 

 Dle § 310 TrŘ předchází rozhodnutí o schválení narovnání výslech poškozeného 

a obviněného, před nímž jsou oba poučeni o svých právech a o podstatě institutu 

narovnání. Výslech se týká především způsobu a okolností uzavření dohody 

o narovnání, dobrovolnosti jejího uzavření a souhlasu se schválením narovnání. 

 Ustanovení § 310a TrŘ vylučuje účast právního nástupce poškozeného na tomto 

řízení. Není tedy připuštěno, aby práva poškozeného v řízení o narovnání vykonával 

ten, na něhož pouze přešel nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného 

obohacení. Šámal et al. k tomuto uvádí: „Z podstaty institutu narovnání vyplývá, že 

tento postup slouží k urovnání konfliktu mezi obviněným a poškozeným, znovuobnovení 

stavu před spácháním přečinu, odstranění jeho následků a vůbec celkové kompenzace 

újmy způsobené oběti přečinu. Postoj poškozeného k případnému narovnání tedy 

vychází z jeho zpravidla osobního prožitku či jinak bezprostředně vnímané újmy ze 

strany obviněného. Za této situace je zřejmé, že tyto vlastnosti nemůže mít ten, na koho 

pouze přešel nárok na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

(dědicové poškozeného, pojišťovny, které uhradily pojistné plnění, apod.).“83 Nicméně 

v případě usmrcení poškozeného přečinem může jeho pozůstalým vzniknout samostatný 

a originární nárok na náhradu škody založený úmrtím poškozeného. Pozůstalí po 

zemřelém se v takovémto případě sami stávají poškozenými ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ 

a zároveň jim přísluší práva vyplývající z § 309 a 311 TrŘ, neboť uvedené nároky 

pozůstalých na ně nepřechází po usmrcené osobě ve smyslu § 45 odst. 3 a § 310a TrŘ, 

nýbrž jsou jejich nároky vlastními.84 

                                                 
82 Viz § 309 odst. 2 TrŘ. 
83 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. II., § 157-114s. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 3535. 
84 Blíže srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. srpna 2007, sp. zn. 4 Tz 63/2007. [online]. [cit. 
2014-02-20] Dosupné z: 
http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/29061285E65E2575C1257A4E0068B6B4
?openDocument&Highlight=0. 
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 Institut narovnání tedy upřednostňuje zájmy poškozeného před zájmem státu na 

odsouzení a potrestání pachatele a jeho cílem, účelem a smyslem je především celkové 

urovnání všech vztahů, jež byly mezi obviněným a poškozeným narušeny přečinem 

a nelze jej tedy zužovat pouze na prostou náhradu škody a poukazovat na přínos, jejž 

má pro rychlost a hospodárnost trestního řízení.85 

 

3.3.2 Dohoda o vině a trestu 

 Jedná se o relativně nový typ odklonu od standardního trestního řízení, který byl 

do trestního řádu zaveden novelou provedenou zákonem č. 193/2012 Sb. s účinností od 

1. 9. 2012. 

 Podstatu tohoto institutu stručně a výstižně shrnul Jelínek, dle něhož: „Dohoda 

o vině a trestu podle přijaté právní úpravy je procesní postup záležející v tom, že 

v případě trestního stíhání pro dlouhou řadu trestných činů mohou obviněný, státní 

zástupce a případně i poškozený v přípravném řízení uzavřít úmluvu obsahující popis 

skutku, o kterém obviněný prohlásí, že jej spáchal, výměru trestu, resp. jiné sankce, 

a náhradu škody (nemajetkové újmy v penězích, vydání bezdůvodného obohacení), 

kterou státní zástupce předloží soudu ke schválení. Jestliže soud s dohodou souhlasí, 

sjednanou dohodu schválí odsuzujícím rozsudkem ve veřejném zasedání.“86 

 Účelem tohoto typu odklonu je především zrychlení konkrétního trestního řízení, 

v němž je tento institut využit, neboť se neprovádí celé trestní řízení se všemi stadii, 

vyhledávání důkazů v přípravném řízení se omezí na minimum, hlavní líčení se nekoná 

vůbec a odvolací řízení se bude konat pouze výjimečně z taxativně vymezených 

důvodů. Institutem dohody o vině a trestu má docházet k zjednodušení a zefektivnění 

trestního řízení a k nemalé úspoře prostředků jinak vynakládaných na drahé 

plnohodnotné trestní řízení s těžištěm nákladného dokazování v hlavním líčení.87 

 Institut dohody o vině a trestu byl zohledněn na několika místech trestního řádu, 

přičemž samotnou úpravu nalezneme v § 175a an. TrŘ pro dohodovací řízení 

                                                 
85 Blíže srov. RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice 1. 
vydání. Praha : C. H. Beck, 2007, s. 562;  ŠÁMAL, P. et al. Trestní řád. Komentář. II. díl. 6. vydání. 
Praha: C. H. Beck, 2008, s. 2335-2337. 
86 JELÍNEK, J. Dohodovací řízení v trestním procesu a otázky souvisící. Bulletin advokacie. Praha: Česká 
advokátní komora v Praze, 2012, č. 10, s. 19. 
87 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. II., § 157-114s. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 2261. 
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a v § 314o an. TrŘ pro řízení před soudem. Musím zdůraznit, že předmětem této 

podkapitoly není celkový rozbor institutu dohody o vině a trestu, nýbrž pouze účast 

poškozeného na řízení o ní, tudíž se v následujícím textu zaměřím pouze na 

problematiku týkající se poškozeného. 

 Zákonodárce při sjednávání dohody o vině a trestu dbá zvláště o zachování práv 

poškozeného. Právo poškozeného účastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, jakož 

i následného veřejného zasedání o schválení dohody o vině a trestu je zakotveno v § 43 

odst. 1 TrŘ. Státní zástupce vyrozumí o době a místě jednání o dohodě o vině a trestu 

obhájce obviněného a rovněž poškozeného, a to za předpokladu, že výslovně 

neprohlásil, že se vzdává procesních práv, která mu jakožto poškozenému přiznává 

zákon. Poškozeného je zároveň nutné upozornit, že nárok na náhradu škody, 

nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení je možné uplatnit nejpozději při 

prvním jednání o takovéto dohodě.88 Jak uvádí Šámal et al.: „Státní zástupce je tak 

jediným orgánem činným v trestním řízení, který svým postupem může umožnit nebo též 

znemožnit uplatnění práv poškozeného.“89 

 Dle § 175a odst. 5 TrŘ dbá státní zástupce při sjednávání dohody o vině a trestu 

rovněž na zájmy poškozeného, což se projeví mimo jiné tak, že bude státní zástupce 

tyto zájmy zohledňovat při sjednávání adekvátního druhu trestu a jeho výměry. 

Zmiňované ustanovení se týká především poškozeného, který uplatňuje nárok na 

náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení. Poškozenému 

přísluší právo účastnit se jednání o dohodě o vině a trestu, avšak není to jeho povinnost. 

Mnozí poškození si totiž opětovné setkání s obviněným vůbec nepřejí, proto v jejich 

případě postačí, jestliže svůj nárok uplatní písemně předtím, nežli začne jednání 

o dohodě o vině a trestu. Jestliže se poškozený tohoto jednání účastní, přísluší mu právo 

vyjádřit se zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy či vydání 

bezdůvodného obohacení.  Bez přítomnosti poškozeného lze sjednat dohodu o vině 

a trestu, jestliže se k jednání nedostaví, ačkoli o něm byl řádně vyrozuměn, případně se 

k jednání nedostaví, avšak svůj nárok již uplatnil či prohlásil, že jej uplatňovat nebude. 

Není-li poškozený jednání přítomen, avšak svůj nárok již uplatnil, může se za něj státní 

                                                 
88 Srov. § 175a odst. 2 TrŘ. 
89 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád: komentář. II., § 157-114s. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 
2013, xxii, s. 2279. 
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zástupce dohodnout s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody či nemajetkové 

újmy, případně vydání bezdůvodného obohacení, až do výše uplatněného nároku.90 

 V situaci, kdy státní zástupce opomenul vyrozumět poškozeného o jednání 

o dohodě o vině a trestu, a tudíž došlo k jejímu sjednání bez přítomnosti poškozeného, 

lze takovéto opomenutí státního zástupce hodnotit jako závažnou procesní vadu, která 

bude důvodem k odmítnutí návrhu na schválení dohody o vině a trestu dle § 314o odst. 

1 písm. b) TrŘ. 

 Zákonem požadované náležitosti dohody o vině a trestu nalezneme v § 175a 

odst. 6 TrŘ. Mimo jiné mezi ně náleží označení poškozeného a jeho podpis, byl-li při 

jejím sjednávání přítomen a souhlasí-li s rozsahem a způsobem náhrady škody, 

nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení (§ 175a odst. 6 písm. a), i) TrŘ). 

Opis sjednané dohody o vině a trestu doručí státní zástupce obviněnému, jeho obhájci 

a poškozenému, jenž uplatnil řádně a včas své nároky dle § 43 odst. 3 TrŘ (§ 175a odst. 

7 TrŘ). Dle § 175a odst. 8 TrŘ nelze dohodu o vině a trestu sjednat v řízení o zvlášť 

závažném zločinu a v řízení proti uprchlému. 

 Dojde-li tedy ke sjednání dohody o vině a trestu, podá státní zástupce návrh 

soudu na její schválení dle § 175 TrŘ, o němž soud rozhodne v řízení o schválení 

dohody o vině a trestu. Postup předsedy senátu, jemuž je věc přidělena, může být 

v tomto řízení trojí, buďto nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení 

dohody o vině a trestu, nebo rozhodne o odmítnutí návrhu pro závažné procesní vady, 

případně nařídí předběžné projednání návrhu na schválení dohody o vině a trestu.91 

 Na závěr této podkapitoly bych chtěl podotknout, že po dlouhá léta byly 

v odborné literatuře vedeny diskuze o vhodnosti zakotvení institutu dohody o vině 

a trestu do našeho právního řádu s ohledem na fakt, že se jedná o institut, jenž je vlastní 

anglosaskému právu. Ostatně jako většina změn trestního řádu, měla i tato své odpůrce 

a příznivce.92  Osobně musím říci, že stávající úprava postavení poškozeného při 

sjednávání dohody o vině a trestu pro něj nepředstavuje vždy ideální řešení, neboť nad 

finančními zájmy poškozeného může mnohdy převažovat jeho zájem na řádném 

projednání věci v hlavním líčení a odpovídajícím potrestání pachatele. 

                                                 
90 Srov. § 175a odst. 5 TrŘ. 
91 K problematice řízení před soudem blíže viz § 314o-314s TrŘ. 
92 K jednotlivým názorovým proudům blíže viz VANTUCH, P. Dohoda o vině a trestu mezi obviněným 
a státním zástupcem. Trestní právo. 2009, ročník 14, č. 11, s. 5-13. 
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3.4 Poškozený v řízeních o opravných prostředcích 

 Poškozenému je trestním řádem umožněno podat opravný prostředek proti řadě 

rozhodnutí v trestním řízení. V této podkapitole se pokusím stručně nastínit 

problematiku poškozeného ve vztahu k řádným opravným prostředkům. 

 V přípravném řízení přísluší poškozenému v zákonem stanovených případech 

právo podat stížnost proti rozhodnutí orgánu činného v trestním řízení. Jak bylo řečeno 

již podkapitole 3.1, poškozený je v přípravném řízení oprávněn podat stížnost proti 

usnesení o odložení věci (§ 159a odst. 7 TrŘ), proti usnesení o postoupení věci jinému 

orgánu (§ 171 odst. 2 TrŘ) a proti usnesení o zastavení trestního stíhání (§ 172 odst. 3 

TrŘ). Je-li ve věci vydáno usnesení o přerušení trestního stíhání dle § 173 TrŘ, je o něm 

zapotřebí vyrozumět poškozeného, avšak ten proti tomuto usnesení stížnost podat 

nemůže, neboť se jedná pouze o rozhodnutí zatímní povahy.93 

 Při předběžném projednání obžaloby (§ 185 až 192 TrŘ) přísluší poškozenému 

oproti přípravnému řízení méně procesních práv, má tedy v tomto řízení slabší 

postavení, neboť může podat stížnost pouze proti rozhodnutí o podmíněném zastavení 

trestního stíhání a o schválení narovnání, přičemž obě tyto stížnosti mají odkladný 

účinek (§ 188 odst. 3 TrŘ). Osobně se domnívám, že by pro poškozeného bylo přínosné 

rozšíření možností podat stížnost i proti jiným usnesením dle § 188 odst. 1 TrŘ, a to 

obzvláště proti usnesení o zastavení řízení či o postoupení věci jinému orgánu. 

 V hlavním líčení se můžeme setkat s širokou škálou rozhodnutí. Nejsou-li 

splněny podmínky pro vydání rozsudku, rozhodne soud usnesením. Jednak může věc 

vrátit státnímu zástupci (§ 221 TrŘ), případně postoupit (§ 222 TrŘ), rozhodnout 

o zastavení trestního stíhání (§ 223 TrŘ), o podmíněném zastavení trestního stíhání či 

schválení narovnání (§ 223a TrŘ), nebo o přerušení trestního stíhání (§ 224 TrŘ). Stejně 

jako při předběžném projednání obžaloby i zde je poškozený oprávněn podat stížnost 

pouze proti usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání či o schválení narovnání. 

V ostatních případech přísluší toto právo pouze státnímu zástupci. 

 Rovněž v případech, kdy soud rozhoduje mimo hlavní líčení v neveřejném 

zasedání, může poškozený podat stížnost s odkladným účinkem pouze proti rozhodnutí 

o podmíněném zastavení trestního stíhání či o schválení narovnání (§ 231 odst. 3 TrŘ). 

                                                 
93 Srov. podkapitola 3.1. 
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 Co se týče oprávnění poškozeného podat odvolání proti rozsudku, je třeba říci, 

že zákonná procesní úprava stanovuje pro uplatnění tzv. odvolacího práva poškozeného 

určité limity. Ačkoli trestní řád v § 246 odst. 1 písm. d) řadí mezi osoby oprávněné 

k podání tohoto opravného prostředku též poškozeného, je třeba zdůraznit, že se jedná 

pouze o subjekt adhezního řízení, tedy o poškozeného ve smyslu § 43 odst. 3 TrŘ, který 

řádně a včas uplatnil svůj nárok. Dalším limitem je, že poškozený může napadnout 

rozsudek pouze pro nesprávnost výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích 

či o vydání bezdůvodného obohacení, případně též proto, že takový výrok učiněn nebyl, 

jakož i pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, mohlo-li toto 

porušení způsobit, že je výrok nesprávný nebo že chybí.94 Nesprávnost tohoto výroku 

může poškozený spatřovat zejména tehdy, byla-li mu náhrada škody, nemajetkové újmy 

či vydání bezdůvodného obohacení přiznána v nižším rozsahu než požadoval a se 

zbytkem nároku byl dle § 229 odst. 2 TrŘ odkázán na občanskoprávní či jiné řízení, 

případně byl takto odkázán dle § 229 odst. 1 TrŘ s celým svým nárokem. Poškozený, 

jenž řádně a včas uplatnil svůj nárok dle § 43 odst. 3 TrŘ, je vedle státního zástupce 

jedinou osobou, která může podat odvolání v neprospěch obžalovaného, nicméně ve 

srovnání se státním zástupcem je i toto oprávnění omezeno, neboť dle § 247 odst. 1 TrŘ 

přísluší poškozenému pouze, pokud jde o povinnost k náhradě škody, nemajetkové 

újmy či k vydání bezdůvodného obohacení. Pokud by odvolání poškozeného směřovalo 

výlučně proti výrokům rozsudku soudu prvního stupně, které podle zákona napadnout 

nemůže, zamítl by odvolací soud takovéto odvolání dle § 253 odst. 1 TrŘ jako odvolání 

podané neoprávněnou osobou. Je zapotřebí ještě dodat, že poškozený, jemuž přísluší 

právo podat odvolání, tak musí učinit v zákonné lhůtě u soudu, který o věci rozhodoval 

v prvním stupni, a odvolání musí řádně odůvodnit.95 

 Nemohu také nezmínit odpor proti trestnímu příkazu. Trestní příkaz je upraven 

v § 314e až 314g TrŘ. Pro poškozeného je významný § 314f odst. 1 písm. e) TrŘ, dle 

něhož trestní příkaz mimo jiné může obsahovat výrok o náhradě škody, nemajetkové 

újmy v penězích či o vydání bezdůvodného obohacení, pokud jej poškozený včas 

a řádně uplatnil. Nicméně je třeba říci, že poškozený nemá k dispozici žádné procesní 

prostředky, kterými by proti tomuto rozhodnutí mohl brojit v případě, kdy je považuje 

                                                 
94 Srov. § 246 TrŘ. 
95 Blíže srov. § 248, § 249 TrŘ. 
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za vadné. Okruh osob, které proti trestnímu příkazu mohou podat odpor, je taxativně 

vymezen v § 314g odst. 1 TrŘ s tím, že poškozený do něj nenáleží. Ačkoliv je tedy 

poškozenému, jenž řádně a včas uplatnil svůj nárok, trestní příkaz ze zákona doručován 

(§ 314f odst. 2 TrŘ), odpor proti němu podat nemůže. Tento poškozený se v trestním 

řízení za současné právní situace nemá možnost účinně bránit v případech, kdy by např. 

samosoudce zcela opomenul učinit výrok o náhradě škody či pokud by byl tento výrok 

vadný. Hrnčiřík výstižně podotkl, že bezmocnému poškozenému nezbývá nic jiného než 

doufat, že odpor uplatní státní zástupce, jehož na nedostatky trestního příkazu může 

poškozený pouze upozornit.96 Kriticky rovněž hodnotím fakt, že trestní příkaz není 

doručován všem poškozeným. Poškození, kteří nemohou uplatnit nárok na náhradu 

škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení nebo tak neučiní řádně 

a včas, se vůbec nemusí dozvědět, že došlo ve věci k rozhodnutí a jak trestní řízení 

skončilo. Závěrem této podkapitoly chci dodat, že do budoucna by dle mého názoru 

bylo přínosné rozšíření okruhu osob oprávněných k podání odporu proti trestnímu 

příkazu alespoň o kategorii poškozených dle § 43 odst. 3 TrŘ. Osobně se ztotožňuji 

s návrhem Jelínka97, dle něhož by budoucí právní úprava mohla připustit, aby podáním 

odporu poškozeným došlo pouze ke zrušení jím napadeného výroku o náhradě škody, 

přičemž samosoudce by pak mohl ve věci sám rozhodnout, případně poškozeného 

odkázat na občanskoprávní či jiné řízení obdobně jako dle § 265 TrŘ. 

                                                 
96 HRNČIŘÍK, T. Oprávnění poškozeného napadat meritorní rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení. 
2006. [online]. [cit. 2014-02-12]. 
 Dostupné z: http://www.ipravnik.cz/cz/clanky/trestni-pravo/art_4966/opravneni-poskozeneho-napadat-
meritornirozhodnuti- organu-cinnych-v-trestnim-rizeni.aspx. 
97 JELÍNEK, J. Postavení poškozeného v trestním řízení – možnosti zdokonalení právní úpravy nejsou 
vyčerpány. Kriminalistika. 2003, ročník 36, č. 2, s. 116. 
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4. Návrhy de lege ferenda 

 Jak jsem již ve své práci uvedl, přestože v posledních letech můžeme pozorovat 

pozitivní legislativní změny směřující k posílení práv poškozeného, má stávající právní 

úprava stále určité mezery, tedy stále je, co zlepšovat. V této kapitole zmíním některé 

nedostatky stávající právní úpravy a pokusím se navrhnout jejich řešení, ve zbytku 

odkazuji na to, co jsem uvedl v předchozích kapitolách. 

 Nejprve bych rád zmínil tzv. institut společného zmocněnce, o němž bylo blíže 

pojednáno v podkapitole 2.5. Tento institut je určen pro případy, kdy je počet 

poškozených mimořádně vysoký a mohlo by tak dojít k ohrožení rychlého průběhu 

trestního řízení. Institut společného zmocněnce není dle mého názoru zcela dokonalý. 

Nedostatek spatřuji zejména v tom, že je ustanovení společného zmocněnce ponecháno 

na volbě poškozených, neboť se domnívám, že při mimořádně vysokém počtu 

poškozených musí být dosažení shody na společném zmocněnci mnohdy obtížné. Jsem 

tedy toho názoru, že by pro zrychlení průběhu trestního řízení měl společného 

zmocněnce či více společných zmocněnců určit soud, a to nejlépe z řad advokátů za 

současného zohlednění společných rysů a potřeb poškozených. 

 V souvislosti s problematikou zastupování poškozených bych chtěl ještě zmínit 

úpravu nároku na bezplatnou právní pomoc, neboť tato zakládá nerovné postavení mezi 

poškozeným, jemuž přísluší nárok dle § 43 odst. 3 TrŘ a řádně a včas jej uplatnil, 

a poškozeným, jenž tento nárok nemá či jej neuplatnil. Právo na bezplatnou pomoc 

přísluší pouze poškozeným dle § 43 odst. 3 TrŘ, což neshledávám za zcela šťastné, 

neboť ostatní poškození, kteří chtějí dále vykonávat svá práva, jež jim přiznává trestní 

řád, jsou při jejich uplatňování osobně konfrontováni s pachatelem, který jim mnohdy 

způsobil výraznou psychickou újmu. A pakliže poškozený není schopen účastnit se 

např. hlavního líčení, nemusí se ani dozvědět výsledek řízení, neboť rozsudek těmto 

poškozeným není zasílán, a to právě z důvodu, že nemají či neuplatnili nárok dle § 43 

odst. 3 TrŘ. Zde spatřuji nedostatek v právní úpravě, neboť právě odsouzení pachatele 

je pro poškozeného jeho legitimním očekáváním od trestního řízení a jakousi satisfakcí. 

Jsem tedy toho názoru, že by do budoucna mělo být zváženo sjednocení práv 

poškozených s nárokem a poškozených bez nároku, a to nejen ohledně bezplatné právní 

pomoci, nýbrž i v doručování rozhodnutí soudu. 



 

50 
 

 Stručně se také vyjádřím k možnosti poškozeného vzdát se svých procesních 

práv, které se blíže věnuji v podkapitole 2.6. Ačkoliv je sporné, zda se poškozený může 

vzdát svých procesních práv pouze zčásti, převládá názor, že nikoli. Přesto se 

domnívám, že by v rámci budoucích legislativních změn mělo být zváženo, zda by 

nebylo vhodné umožnit poškozeným vzdání se jen některých jejich procesních práv 

a nikoli pouze všech najednou. 

 Poslední námět, jejž zmíním, se týká institutu trestního příkazu. Jak jsem uvedl 

již v podkapitole 3.4, nedostatek spatřuji v tom, že v případě, kdy je v trestní věci 

rozhodováno trestním příkazem, není de lege lata poškozenému přiznán žádný opravný 

prostředek, kterým by mohl brojit proti chybějícímu, neúplnému či nesprávnému 

výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy, případně o vydání bezdůvodného 

obohacení. Přestože může podat odpor státní zástupce, jenž by měl zohledňovat i zájmy 

poškozeného, nepovažuji tuto možnost jako dostačující, neboť státní zástupce se 

primárně zaměřuje na otázku viny a trestu. Do budoucna by tedy bylo přínosné, aby 

poškozeným, jež řádně a včas uplatnili svůj nárok, bylo umožněno podat opravný 

prostředek proti výroku trestního příkazu, jímž se rozhoduje o náhradě škody, 

nemajetkové újmy či o vydání bezdůvodného obohacení, případně proti skutečnosti, že 

takovýto výrok v trestním příkazu chybí. Líbí se mi řešení navrhované Zůbkem 

a Vrbou, podle nichž by proti výroku o náhradě škody a též proti absenci tohoto výroku 

měli jak poškozený, tak obviněný právo podat odvolání, které by nezpůsobilo zrušení 

trestního příkazu. Podal-li by poškozený proti výroku o náhradě škody odvolání 

současně s odporem obviněného, řízení o odvolání by se nekonalo, neboť zrušením 

trestního příkazu by přestal existovat i samotný výrok o náhradě škody. Avšak v situaci, 

kdy by obviněný, státní zástupce a osoby se samostatnými odvolacími právy trestní 

příkaz akceptovali, nabyl by v nenapadené části, tedy ve výroku o vině a trestu, účinků 

pravomocného a vykonatelného rozhodnutí.98 Kriticky také hodnotím fakt, že trestní 

příkaz není doručován všem poškozeným. Poškození, kteří nemohou uplatnit nárok na 

náhradu škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení nebo tak neučiní 

řádně a včas, se tedy vůbec nemusí dozvědět, že došlo ve věci k rozhodnutí a jak trestní 

                                                 
98 ZŮBEK, J., VRBA, M. Poškozený a právo odporu. Trestněprávní revue. 2012, ročník 11, č. 9, s. 195 
an. [online]. [cit. 2014-02-25]. Dostupné z: www.beck-online.cz 
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řízení skončilo. De lege ferenda by tedy trestní příkaz měl být doručován všem 

poškozeným bez rozdílu. 
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Závěr 

 Osobě, která v důsledku protiprávního jednání jiného utrpí škodu, nemajetkovou 

újmu či na jejíž úkor se svým protiprávním jednáním jiný obohatí, musí být v právním 

státě garantována možnost domoci se svých práv u soudu, případně jiného orgánu. Jak 

uvádím ve své práci, poškozený má v trestním řízení postavení strany, jíž trestní řád 

přiznává významná procení oprávnění. Trestní řízení spolu s aktivní účastí poškozeného 

v něm by mělo poškozenému umožňovat dosažení určité morální satisfakce spočívající 

v odsouzení pachatele a dále přispívat k řešení konfliktu mezi pachatelem 

a poškozeným a v neposlední řadě dosáhnout v jeho rámci přiznání nároku na náhradu 

škody, nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, jsou-li splněny zákonné 

předpoklady. 

Ačkoli v posledních letech můžeme sledovat nejen rostoucí zájem o tuto 

problematiku, nýbrž i přičinění zákonodárce, respektive Ministerstva spravedlnosti 

k posílení práv poškozených a obětí trestných činů, jsem toho názoru, že je i nadále 

potřeba věnovat problematice poškozeného pozornost, neboť i přes přijaté novely má 

stávající právní úprava stále určité mezery, na něž jsem se ve své práci pokusil 

upozornit. 

Ve své práci jsem se postupně věnoval různým okruhům problematiky 

poškozeného a jeho postavení v trestním řízení. Nejprve jsem se zaměřil na vymezení 

základních pojmů, jež dle mého názoru s problematikou poškozeného a jeho ochranou 

v trestním řízení bezprostředně souvisejí. Shledal jsem za vhodné rovněž porovnání 

pojmů poškozený a oběť trestného činu, neboť osoba, která byla poškozena trestným 

činem, může být zároveň obětí. 

Jádro své práce spatřuji ve druhé a třetí kapitole, kdy druhá kapitola je věnována 

procesním právům, jež přísluší poškozeným, a třetí postavení poškozeného ve 

vybraných stadiích trestního řízení. 

Poslední, čtvrtá kapitola, je zaměřena na návrhy de lege ferenda. Jelikož se ve 

své práci na jednotlivých místech vyjadřuji k případným nedostatkům stávající právní 

úpravy, zaměřil jsem se v této kapitole pouze na pár návrhů, jež by mohly do budoucna 

dále posílit procesní postavení poškozeného v trestním řízení. Domnívám se, že do 

budoucna by bylo vhodné zvážit přijetí některých legislativních změn týkajících se 

institutu společného zmocněnce, možnosti poškozeného vzdát se svých procesních práv 
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a obzvláště pak institutu trestního příkazu. Dle mého názoru by rovněž bylo vhodné, 

aby zákonodárce zvážil sjednocení práv poškozených s nárokem a poškozených bez 

nároku, a to zejména ohledně bezplatné právní pomoci a doručování soudních 

rozhodnutí. 

Přestože současné právní úpravě vytýkám některé nedostatky, musím závěrem 

konstatovat, že ochrana poškozeného v trestním řízení je i přes zmiňované mezery 

velmi široká a legislativně dobře propracovaná. V průběhu let získal poškozený 

v trestním řízení silnější postavení, než měl kdy dříve.  

Na úplný závěr mé práce mi nezbývá než si přát, aby současné tendence 

přetrvaly, zákonodárce zohlednil moderní trend restorativní funkce justice více než 

doposud a aby ochrana poškozeného v trestním řízení nepřestala být cílem důležitých 

odborných debat a kritik, jež častokrát silně ovlivňují tolik žádoucí změny a novelizace. 
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Abstrakt 

Předložená diplomová práce se zabývá problematikou poškozeného a jeho 

ochranou v trestním řízení. Cílem této práce je nejen komplexní shrnutí úpravy 

postavení poškozeného v trestním řízení, nýbrž i poukázání na nedostatky stávající 

právní úpravy tohoto institutu a navržení žádoucích změn. V práci jsou použity zejména 

interpretační, analyticko-syntetické a komparativní metody. Autor využil poznatky 

zjištěné studiem primárních i sekundárních zdrojů. 

Kromě úvodu a závěru je tato práce rozdělena na čtyři hlavní kapitoly, které jsou 

dále členěny na podkapitoly. První kapitola je věnována vymezení některých základních 

pojmů, které s problematikou poškozeného a jeho ochranou v trestním řízení 

bezprostředně souvisí. Nalezneme zde vysvětlení samotného pojmu poškozeného, a to 

nejen obecně, nýbrž i jeho jednotlivé specifikace, a dále dělení poškozených do dvou 

kategorií. V této kapitole nechybí ani vymezení pojmu oběti a adhezního řízení. 

Následující kapitola je zaměřena na procesní práva poškozeného, kdy se nejprve 

věnuje procesním právům příslušejícím všem poškozeným a následně procesním 

právům příslušejícím pouze subjektu adhezního řízení. Autor zde zmiňuje také poučení 

poškozeného o jeho právech, práva, jež přiznává zákon o obětech trestných činů, 

zastoupení poškozeného v trestním řízení a možnost poškozeného vzdání se procesních 

práv. 

Třetí kapitola se zabývá postavením poškozeného ve vybraných stadiích 

trestního řízení. Postupně se věnuje přípravnému řízení, hlavnímu líčení a rozhodování 

o nároku poškozeného v adhezním řízení. Následně se zabývá řízením o odklonech, kdy 

se blížeji zaměřuje na narovnání a dohodu o vině a trestu. Na závěr této kapitoly 

nalezneme stručné nastínění možnosti poškozeného v řízeních o řádných opravných 

prostředcích. 

 Poslední kapitola je věnována návrhům de lege ferenda. Zahrnuje jednak 

zhodnocení stávající právní úpravy a jejích nedostatků a dále návrhy žádoucích změn. 
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Abstract 

This dissertation considers the issue of the injured party and his protection in 

criminal proceedings. The aim of the paper is not only to provide a comprehensive 

summary of the position of the injured party in criminal proceedings, but to make 

reference to shortcomings in the existing legal regulation of this institute and propose 

changes for the future. The methods used in the paper are primarily interpretative, 

analytical-synthetic and comparative. The author made use of information ascertained 

by studying primary and secondary sources. 

The paper is divided into four main chapters, in addition to the introduction and 

conclusion, and these are themselves divided into sub-chapters. The first chapter looks 

at defining certain fundamental terms directly linked to the issue of the injured party 

and his protection in criminal proceedings. Here we find an explanation of the term "the 

injured party” itself, both at a general level and in terms of individual specifics, and the 

separation of injured parties into two groups. This chapter also includes a definition of 

the term victim and of ancillary proceedings. 

The chapter that follows concentrates on the procedural rights of the injured 

party, first considering the procedural rights pertaining to all injured parties and 

subsequently the procedural rights pertaining only to the subject of ancillary 

proceedings. Here the author also mentions how the injured party is informed of his 

rights, the rights assigned by the Act on the Victims of Crimes, the representation of the 

injured party in criminal proceedings and the chance the injured party has to waive 

procedural rights. 

The third chapter considers the position of the injured party at selected stages of 

criminal proceedings. It considers in turn preliminary proceedings, the trial and 

decision-making on a claim lodged by the injured party in ancillary proceedings. It then 

looks at proceedings on deviations, when it concentrates in more detail on settlement 

and agreement on guilt and punishment. At the end of this chapter you will find a brief 

outline of the options the injured party has in proceedings to concern due redress. 

 The final chapter looks at proposals lex ferenda, appraising, on the one hand, the 

current legal regulation and its shortcomings and providing, on the other, proposals for 

desirable changes. 
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