
Resumé 

 

Předložená rigorózní práce obsahuje rozbor tzv. adhezního řízení podle platné 

právní úpravy obsažené v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád. Adhezní řízení 

představuje tu část trestního řízení, v níž soud rozhoduje o nárocích poškozeného na 

náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení, které vznikly 

v souvislosti s trestným činem. Význam adhezního řízení spočívá v tom, že poškozený 

se touto cestou může vyhnout časově, finančně i procesně náročnějšímu civilnímu 

řízení. Institut adhezního řízení však skrývá řadu specifických otázek, neboť trestní 

soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného podle mimotrestních 

hmotněprávních předpisů (zejména občanského a pracovního práva), ale ve formě 

trestního řízení. 

Práce sestává ze tří částí. V první části nejprve vymezuji pojem poškozeného a 

odlišuji jej od pojmu „oběť trestného činu“ podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů. Právo poškozeného na uplatnění soukromoprávních nároků lze jen stěží 

izolovat od práv poškozeného jako procesní strany. Ve druhé části proto uvádím, jaká 

další práva trestní řád poškozenému přiznává.  

Třetí část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole rozebírám subjekty 

adhezního řízení. Na tomto místě jsem se soustředila na strany adhezního řízení, tj. na 

osobu, která v něm uplatňuje soukromoprávní nároky (poškozený, resp. ten, kdo má v 

trestním řízení status poškozeného), a osobu, která má tyto nároky uspokojit (dospělý, 

mladistvý, a právnická osoba, proti nimž se vede trestní řízení). V druhé kapitole 

pojednávám o předmětu adhezního řízení. Na začátku vymezuji pojem majetkové 

škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení. V návaznosti na novou úpravu 

deliktní odpovědnosti obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) uvádím, v 

jakém rozsahu a v jaké formě lze v adhezním řízení přiznat náhradu škody, nemajetkové 

újmy a vydání bezdůvodného obohacení. V další části jsem se zaměřila na otázku 

příčinné souvislosti, která má svou hmotněprávní i procesní rovinu. V rovině 

hmotněprávní musí být újma poškozeného nebo obohacení pachatele v příčinné 

souvislosti s protiprávním jednáním dosahujícím intenzitu trestného činu. V rovině 

procesní je nezbytné, aby občanskoprávní následky trestného činu byly v příčinné 

souvislosti se skutkem, pro který je obviněný stíhán. Na konci druhé kapitoly se 



zabývám podmínkami promlčení práv poškozeného. Poukazuji zde i na situace, kdy 

námitka promlčení ze strany obžalovaného výjimečně nevede ke ztrátě nároku na 

reparaci. V třetí kapitole popisuji průběh adhezního řízení ve čtyřech fázích – zahájení 

adhezního řízení, rozhodnutí o soukromoprávních nárocích, opravné řízení, a výkon 

rozhodnutí. V první podkapitole objasňuji, v jakém časovém rozmezí je poškozený 

oprávněn podat návrh na uložení povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy a 

vydání bezdůvodného obohacení, co musí tento návrh obsahovat, a kdo je jeho 

adresátem. Poté jsem se zaměřila na hmotněprávní (stavení běhu promlčecí lhůty) a 

procesní účinky (vznik překážky litispendence), které návrh poškozeného zakládá. Ve 

druhé podkapitole analyzuji formy, jakými trestní soud rozhoduje o uplatněných 

soukromoprávních nárocích. Na tomto místě se věnuji podmínkám pro rozhodnutí o 

nepřipuštění poškozeného nebo jeho nároku k hlavnímu líčení, rozhodnutí o přiznání 

nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, a 

rozhodnutí odkázání poškozeného na občanskoprávní, resp. jiné příslušné řízení. Ve 

třetí podkapitole se zabývám řádnými (odvolání) a mimořádnými (dovolání, stížnost pro 

porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení) opravnými prostředky, kterými lze 

brojit proti nesprávnému rozhodnutí o soukromoprávních nárocích poškozeného. Čtvrtá 

podkapitola popisuje odlišný průběh adhezního řízení v rámci zvláštních způsobů 

trestního řízení (řízení před samosoudcem, řízení o dohodě o vině a trestu). Poslední 

podkapitola vysvětluje, jak probíhá výkon rozhodnutí, pokud trestní soud přizná 

poškozenému soukromoprávní nároky. 

 

 

 

 


