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Posudek konzultanta 

na rigorózní práci Mgr. Andrey Beranové 

Náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení 

v trestním řízení 

 

I. 

Významným subjektem trestního řízení a významnou stranou trestního řízení je 

poškozený. Součástí trestního řízení je také rozhodování o nárocích poškozeného – adhezní 

řízení. Poškozený je osobou, která je trestným činem nejvíce dotčena. Ochrana osoby 

poškozené trestným činem a široká možnost poškozeného uplatnit v trestním řízení nárok na 

náhradu škody, nemajetkové újmy v penězích nebo nároku na vydání bezdůvodného 

obohacení – to jsou atributy moderního trestního procesu. 

V posledních letech se ku prospěchu věci (v české legislativě)  prosazuje legislativní 

tendence posilující postavení poškozeného v trestním řízení. Tím se také rozšiřuje možnost 

rozhodnout o jeho nárocích v adhezním řízení. 

Předložená rigorózní práce o rozsahu 120 stran textu je tedy svým tématem věnována 

aktuální otázce legislativy i aplikační praxe. Nelze než souhlasit s tvrzením rigorozantky, že 

současný stav, kdy trestní zákonodárství i aplikační praxe zdůrazňují převážně procesní 

záruky obviněného a méně přihlíží k potřebám a zájmům poškozeného, vyžaduje změnu tak, 

aby bylo dosaženo rovnovážného systému trestního procesu, v němž budou stejně chráněny 

zájmy všech procesních stran. 

 Rigorózní práce je vypracována v rozsahu 120 stran vlastního textu a vychází ze široké 

palety odborných pramenů, které autorka použila při vypracování své studie. Prameny jsou 

rozděleny na literaturu, judikaturu a internetové zdroje. U elektronických zdrojů by měla 

autorka odkazovat v souladu s citační normou fakulty, tj. nejen uvést celou webovou adresu, 

ale i datum a čas zobrazení stránky. S použitými literárními prameny rigorozantka pracovala 

korektně a kreativně, i když na některých místech využila jako hlavního zdroje poznání 

poslední vydání komentáře k trestnímu řádu, ačkoliv k problému existuje speciální literatura. 

Práci zhodnocuje, že má výrazně interdisciplinární charakter, což vyplývá z toho, že 

v adhezním řízení se rozhoduje o nároku, který má podklad v civilním hmotném právu, ale ve 

formě trestního řízení. Mnohé otázky pak vzhledem k existenci nového soukromého práva 

jsou sporné – srov. například úvahu o nemajetkové újmě jako předmětu pohledávky 

poškozeného na str. 39 a násl. práce. 
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Osnovu práce tvoří úvod, vymezení pojmu poškozeného, charakteristika jeho procesních 

práv, pojednání o subjektech, předmětu a průběhu adhezního řízení a nakonec o možnosti 

poškozeného brojit proti rozhodnutí o náhradě škody opravnými prostředky. Jednotlivé části 

práce na sebe vhodně navazují. 

Práce má velmi pěknou formální úpravu a prošla pečlivou technickou redakcí. 

 

II. 

Těžiště rigorózní práce je v důkladném rozboru podmínek pro uplatnění nároku 

poškozeného v trestním řízení. Juristický rozbor je důkladný, podrobný, ale i obecně 

srozumitelný. V práci jsem nenašel žádné věcné chyby. 

Autorka je přiměřeně kritická k platné právní úpravě, což však není příliš obtížné, protože 

dosavadní právní úprava definice poškozeného, jeho procesních práv i rozhodování o jeho 

nárocích v adhezním řízení jsou jednak dotčeny četnými nekonzistentními novelizacemi 

trestního řádu, ale také nejsou v souladu s novým soukromým právem. Projevuje se to 

v dlouhé řadě příkladů.  

Například legální definice poškozeného v § 43 odst. 1 tr. řádu pracuje s pojmy „majetková 

škoda“, „ublížení na zdraví“, „nemajetková újma“, „neoprávněné obohacení“, které se někdy 

obsahově překrývají. Autorka proto doporučuje, aby v nové definici poškozeného pracoval 

zákonodárce pouze s pojmy „škoda“, „nemajetková újma“, „bezdůvodné obohacení“.  

Obdobně nesprávné se jeví rigorozantce ustanovení § 43 odst. 2 tr. řádu, které sice 

nepřipadá autorce jako omezující, ale i tak nesprávné z důvodů, které v práci správně uvádí. 

Také nedokonale formulované znění upraveného ustanovení § 43 odst. 3 tr. řádu o 

poučovací povinnosti vůči poškozenému je předmětem oprávněné kritiky, protože není jasné, 

o čem konkrétně je možné poškozeného poučit s ohledem na nutnost ctít základní zásady 

civilního řízení, které slouží k zajištění rovnosti účastníků (str. 66-67 práce). 

O nárocích poškozeného se rozhoduje nejen rozsudkem, ale i trestním příkazem, 

poškozený není mezi osobami oprávněnými podat odpor. O této problematice se rigorozantka 

správně zmiňuje a kritizuje převažující stanovisko odmítající připustit možnost, aby 

poškozený mohl podat odpor proti trestnímu příkazu. (str. 101 a násl. práce). Argumentaci 

autorky bych doplnil odkazem na právní úpravu slovenskou, která podání odporu 

poškozenému umožňuje. 

K obsahu práce uplatňuji jen dílčí připomínky: 

Str. 22: Právo na podání opravného prostředku; bylo by žádoucí doplnit, že poškozený 

nemůže podat odpor proti trestnímu příkazu. 
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Str. 77: Výklad o společném zmocněnci (§ 44 odst. 2 tr. řádu) je příliš stručný. Jenom 

podle počtu příspěvků v české odborné literatuře věnované tomuto jednomu ustanovení 

trestního řádu by se zdálo, že jde o klíčové ustanovení procesního kodexu. Autorka se při 

svém výkladu spokojila s jednou citací z komentáře k trestnímu řádu, který zjevně 

nereflektuje všechny problémy se společným zmocněncem spojené, například skutečnost, že 

společný zmocněnec nemusí mít právnické vzdělání, ačkoliv může podle okolností zastupovat 

stovky či tisíce poškozených, otázku, jak má postupovat soud, jestliže poškození si nezvolí 

společného zmocněnce, respektive poškozený oznámí soudu, že si jako společného 

zmocněnce zvolí sebe samého další otázky. 

Výborná odborná kvalita rigorózní práce se projevuje i v četných námětech ke zdokonalení 

platné právní úpravy, které jsou obsaženy v závěru práce na str. 111 a násl. Patří k nim 

například návrh, aby krajní časovou hranicí pro uplatnění nároku poškozeného bylo skončení 

přípravného řízení, nikoliv jako dosud zahájení dokazování v trestním řízení, námět na úpravu 

ustanovení § 44 odst. 3 tr. řádu tak, aby návrh na náhradu škody (etc.) nemohl poškozený 

podat, pokud byl jeho nárok uplatněn v jiném příslušném řízení, návrh na změnu dikce § 228 

odst. 1 tr. řádu tak, aby soud vždy uložil obžalovanému povinnost k náhradě škody, 

nemajetkové újmy nebo rozsahu bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody, 

nemajetkové újmy nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného 

ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným, nebo návrh na zavedení možnosti 

poškozeného podat odpor proti trestnímu příkazu a jiné návrhy. 

Uvedené návrhy považuji za správné a odůvodněné. 

 

III. 

Závěrem shrnuji: Rigorózní práce Mgr. Andrey Beranové je plně způsobilým podkladem 

pro ústní obhajobu. Práce má výbornou odbornou i jazykovou úroveň. Autorka prokázala 

v práci hlubší odborné poznatky i znalost aplikační praxe. 

Otázka k ústní obhajobě: Uplatnění nároku poškozeného prostřednictvím společného 

zmocněnce a problémy související. 

 

 

 

 

 

V Praze 6. února 2015                                     Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.,   


