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1 Úvod
Páchání trestné činnosti je odedávna nežádoucím jevem, se kterým se ale
bohužel společnost denně setkává. Před takovými činy, kterými jsou napadána
práva osob, je nutné se bránit, a je také nutné bránit a ochraňovat tyto osoby, které
byly trestným činem zasaženy. Poškozenou osobu trestným činem je třeba chránit
nejen kvůli ní samotné, ale i kvůli právní jistotě společnosti a pocitu bezpečí.
Postavení poškozeného a oběti trestného činu je stále aktuálním a
dynamicky se rozvíjejícím tématem na poli vnitrostátním i mezinárodním. Tato
problematika s sebou přináší mnoho námětů k diskuzi - zda je poškozenému
v trestním řízení zajištěna dostatečná ochrana, zda jsou mu zajištěna řádně procesní
práva, zda nemá ve srovnání s pachatelem trestného činu v trestním řízení nerovné
či dokonce ztížené postavení (dlouhou dobu se pozornost zaměřovala na posílení
práv obviněného a práva poškozeného stála stranou), zda je zajištěna dostatečná
možnost domoci se kompenzace a zadostiučinění z vzniklé újmy (ať už majetkové
škody či nemajetkové újmy), která trestným činem vznikla atd. Zvláště pak je
důležitá ochrana a správný přístup k obětem trestných činů, které často trpí
psychicky. Stát by se měl o oběti trestných činů řádně postarat, nabídnout jim
kvalifikovanou pomoc a zejména zamezit druhotné újmě, jednak aby se trestný čin
neopakoval, a jednak, aby špatná zkušenost a bolestné vzpomínky ještě dále,
druhotně, nezanechávaly na oběti hlubší stopy. Důležitost tohoto tématu mj.
dokládá i nedávno přijatý zákon, který novelizuje zákon o obětech trestných činů.
Vyvstávají tedy otázky, zda jsou práva poškozených a obětí v trestním řízení
dostatečná, a také, zda jsou opravdu dodržována. Lze si snadno představit situace
v reálném životě, kdy je oběť trestného činu v šoku a neuvědomuje si, co se vlastně
stalo. V takové situaci zajisté nemůže racionálně reagovat a odpovídat na otázky, či
vnímat další postupy řízení. I když neznalost zákona neomlouvá, nelze spravedlivě
od všech lidí očekávat, že budou znát veškerá svá práva a zvlášť v takto obtížných
situacích. Stejně tak poškozený trestným činem může důvodně očekávat od orgánů
činných v trestním řízení pomoc, často se tak ale podle mého názoru neděje.
Administrativní zahlcenost a občas i laxní přístup příslušných orgánů způsobují
náročné papírování a formulace, kterým člověk často vůbec nerozumí.
6

Jako téma mé diplomové práce jsem si vybrala aktuální otázky postavení
poškozeného a náhradu škody v trestním řízení právě pro výše zmiňované důvody.
Problematika mi připadá velmi zajímavá, stále se vyvíjí a nabízí mnoho podnětů
k zamyšlení nad případnými změnami a zlepšení stávající úpravy.
To je také to, o co se pokusím v této práci. Cílem je tedy vyložit pojmy
poškozeného a oběti v trestním řízení, popsat jejich postavení v trestním řízení a
zaměřit se na problematické úseky. S ohledem na relativně novou právní úpravu
zabývající se ochranou obětí, a pozornosti, které se obětem dostává v posledních
letech na mezinárodní úrovni, věnuji velkou část práce právě obětem trestných
činů. V závěru práce bych se chtěla zaměřit na vybrané aktuální problematické
oblasti, týkající se náhrady škody. Nelze ale ani opomenout historické souvislosti a
vývoj postavení poškozeného, kterému se proto budu věnovat hned v úvodní
kapitole.
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2 Historický vývoj postavení poškozeného v trestním řízení

2.1 Právní úprava poškozeného do roku 1950
Do roku 1950 se postavení poškozeného řídilo právními předpisy v rámci tzv.
právního trialismu, kdy platily samostatně právní předpisy pro rakouské země, pro
země Uherska a konečně šlo o speciální úpravu v oblasti vojenské. Konkrétně se
jednalo o trestní řád č. 119/1873 ř. z. pro rakouské země, dále šlo o bývalé uherské
zák. čl. XXXIII/1896, o soudním trestním řádu a konečně v oboru vojenské justice
platily dva obsahově totožné vojenské trestní řády – v českých zemích zákon č.
131/1912 ř. z., vojenský trestní soudní řád a na Slovensku zák. čl. XXXIII/1912.1

Postavení poškozeného podle trestního řádu č. 119/1873 ř. z.
Podle právní úpravy v trestním řádu č. 119/1873 ř. z., která platila až do roku
1950, se poškozený, tedy ve smyslu § 47 tohoto trestního řádu každý, komu bylo
ublíženo zločinem nebo přečinem, mohl účastnit trestního řízení ve dvou zcela
odlišných řízeních. Tehdejší právní úprava rozlišovala činy, na kterých záleželo státu,
tak zvané činy veřejnožalobní, které byly stíhané z moci úřední, a na druhé straně
činy soukromožalobní. V prvním případě vystupoval jako veřejný žalobce státní
zástupce, v zájmu státu, a ten byl obdařen největším okruhem oprávnění. Ve
druhém případě podával soukromoprávní žalobu přímo soukromý žalobce.
V případě, že se ukázalo, že skutek stíhaný státním zástupcem jako veřejným
žalobcem, je skutkem soukromožalobním, byl soud povinen soudní líčení odročit a
umožnit soukromému žalobci podat soukromoprávní žalobu.2
U veřejnožalobních činů, činů stíhaných z moci úřední, měl soukromý
účastník pozici pomocníka veřejného žalobce a byl chápán jako vedlejší procesní
1

RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. Beck,
2007, str. 61
2
RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H. Beck,
2007, str. 79-80
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strana. U soukromožalobních činů, aby se poškozený mohl stát hlavní procesní
stranou, tedy soukromým žalobcem, musely být splněny současně tři podmínky:
muselo jít o delikty uvedené v trestním zákonu z roku 1852, poškozenému, jako
soukromé osobě, muselo být ublíženo v jejích právech, a konečně, musel být podán
touto osobou k soudu návrh.
V trestních řízeních, kde se projednávaly veřejnožalobní činy, plnil úlohu žalobce
státní zástupce jako veřejný žalobce, v trestních řízeních s projednáváním
soukromožalobních činů plnil úlohu žalobce soukromý žalobce. V obou druzích
řízení disponovali žalobci následujícími shodnými oprávněními: 1. bez návrhu
žalobce nebylo možné zahájit trestní řízení, 2. pokud žalobce platně ustoupil od
trestního stíhání, nebylo možné v řízení pokračovat, 3. v průběhu přípravného řízení
měl žalobce právo napomáhat soudu, nahlížet do spisů a měl právo disponovat
předmětem trestní obžaloby, soukromý žalobce dokonce ve stejném rozsahu jako
státní zástupce (veřejný žalobce).
Existovala celá řada oprávnění, kterými disponoval státní zástupce jako
veřejný žalobce, ale poškozený, pokud měl status soukromého žalobce, tyto výsady
neměl. Veřejný žalobce, který ustoupil od obžaloby, měl možnost podat návrh na
povolení obnovy řízení, kdežto soukromý žalobce, pokud on od obžaloby ustoupil,
takovou možnost neměl. Rozdílné byly rovněž u obou žalobců, veřejného i
soukromého, následky zmeškání zákonných lhůt, a to lhůty pro podání obžaloby,
lhůt pro návrhy nutné k provedení obžaloby a v případech, nedostavil-li se žalobce
k hlavnímu přelíčení nebo neučinil-li při hlavním přelíčení závěrečný návrh.
Zmeškání těchto lhůt veřejného žalobce nijak nepostihovalo, kdežto zmeškal-li je
soukromý žalobce, platila nevyvratitelná domněnka, že soukromý žalobce od stíhání
ustoupil. Další rozdíl byl v tom, že soukromého žalobce bylo možné vyslýchat jako
svědka, veřejného žalobce nikoli.
Pokud jde o trestní řízení u veřejnožalobních činů, musel se poškozený, aby
se stal vedlejší procesní stranou v řízení, připojit k řízení nejpozději do počátku
hlavního přelíčení. Po tomto okamžiku se již poškozený jako soukromý účastník
k trestnímu řízení připojit nemohl, a to, ani když byl rozsudek vyšší instancí zrušen a
vrácen k novému projednání a rozhodnutí. Pro samotný akt připojení se
soukromého účastníka k trestnímu řízení nebyla předepsána žádná speciální forma.
9

Poškozený se mohl připojit písemně, ústně, mohlo to být již v rámci přípravného
vyšetřování, ale nejpozději u soudu. Připojit se nemohl každý poškozený, resp. který
vyvozoval, že mu bylo trestným činem ublíženo, ale jen ten, kdo zároveň vyvozoval
svůj konkrétní soukromoprávní nárok, a to vůči obviněnému. Zároveň muselo jít o
materiální poškození, nestačilo pouze, když poškozený předpokládal nějakou
možnou budoucí hmotnou škodu nebo nějakou ideální škodu. Pokud měl mít
poškozený postavení soukromého účastníka, musel uplatnit svůj konkrétní
soukromoprávní nárok, nestačil by pouze jeho požadavek na to, aby proběhlo
samotné trestní řízení. Tyto podmínky v okamžiku připojení se soukromého
účastníka k trestnímu řízení nebyly okamžitě zkoumány, zda jsou splněny, jejich
splnění bylo zkoumáno až následně v průběhu trestního řízení.
Soukromý účastník pozbýval svého postavení, když byly jeho nároky plně
uspokojeny,

ale

naopak

soukromým

účastníkem

zůstal,

kdo

od

svých

soukromoprávních nároků upustil a omezil se na požadování útrat svého
zastoupení. Jeho procesní práva však zanikala, došlo-li ke zproštění pro čin, z něhož
odvozoval své nároky, nebo došlo k takové právní kvalifikaci činu, při které nebyla
shledána příčinná souvislost mezi činem a nárokem.3
Poškozený měl jako soukromý účastník uplatňující svůj soukromoprávní
nárok v trestním řízení následující práva: byl oprávněn státnímu zástupci a
vyšetřujícímu soudci se vším napomáhat, mohl nahlížet do spisů, k hlavnímu
přelíčení se měl obeslat s tím, že kdyby se nedostavil, jeho návrhy budou při
přelíčení přečteny ze spisů. Při přelíčení byl oprávněn dávat obžalovanému,
svědkům a znalcům otázky, a na konci hlavního přelíčení obdržel slovo za účelem
zdůvodnění svých návrhů. Dále měl právo být slyšen jako svědek, měl právo podat
podpůrnou žalobu, v případě odsouzení obviněného právo na náhradu zastupování
a v přestupkovém řízení právo podat opravné prostředky.
U veřejnožalobních činů mohl být považován za poškozeného i každý právní
nástupce toho, do jehož práv bylo zasaženo, zatímco u soukromožalobních činů
právní nástupce obžalobu podat nemohl, nárok mohl uplatnit pouze ten poškozený,
kterému bylo přímo ublíženo.

3

JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 12
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Jedním z nejvýznamnějších oprávnění soukromého účastníka a také jedním
z podstatných rozdílů mezi postavením poškozeného v pozici soukromého
účastníka, a postavením poškozeného v pozici soukromého žalobce byl ten, že
soukromý účastník mohl poté, co státní zástupce coby veřejný žalobce od trestního
stíhání upustil, vstoupit do práv státního zástupce. Soukromý žalobce takovou
možnost nikdy neměl.
Toto oprávnění mohl soukromý účastník zrealizovat podáním podpůrné
žaloby. Po usnesení soudu, kterým soud kladně reagoval na podání takové žaloby,
se stal soukromý účastník z procesní strany vedlejší procesní stranou hlavní.
Postup při vstoupení práv soukromého účastníka do práv státního zástupce
byl upraven odlišně pro řízení přestupkové a pro řízení pro zločiny a přečiny. V řízení
přestupkovém stačilo prohlášení soukromého účastníka, které učinil v kterémkoli
procesním stadiu, že trvá na trestním stíhání, zatímco v řízení pro zločiny a přečiny
byl postup různý podle toho, v jakém procesním stadiu veřejný žalobce od stíhání
upustil.4 Podpůrná žaloba se musela skutkově shodovat s trestním oznámením či
s obžalobou, z hlediska právní kvalifikace již tento požadavek nebyl nutný. Pokud
státní zástupce nezahrnul do obžaloby všechny skutky, které byly v trestním
oznámení popsány, nebo do obžaloby nezahrnul skutek celý, tak, jak byl uveden
v trestním oznámení, mohl soukromý účastník podat podpůrnou obžalobu ohledně
těchto skutečností, které byly vypuštěny nebo na které se zapomnělo, ale nebyl
oprávněn uvést jiné skutky téhož obviněného než ty, které byly v trestním oznámení
nebo v obžalobě státního zástupce. Rozšíření o další skutky mohl navrhnout až při
hlavním přelíčení.
Vzhledem k tomu, že podáním podpůrné obžaloby se stal soukromý účastník
podpůrným žalobcem a měl z toho důvodu řadu oprávnění jako veřejný žalobce
(státní zástupce), bylo nasnadě, že tak mohl mít každý poškozený v rukou mocnou
zbraň, která mohla být zneužívána a být nebezpečná. Z toho důvodu právní úprava
omezovala oprávnění podpůrných žalobců oproti státním zástupcům, když
podpůrný žalobce mohl podat obžalovací spis jen po předcházejícím přípravném
vyšetřování, proti usnesením radní komory mohl podat pouze stížnost proti
zastavení přípravného vyšetřování, proti rozsudku měl podpůrný žalobce možnost
4

JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 13-14
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podat opravné prostředky jen takové jako soukromý účastník, neměl oprávnění
podat návrh na povolení obnovy. Navíc, státní zástupce mohl kdykoli trestní stíhání
převzít zpět, ovšem takovou možnost měl pouze do pravomocného skončení řízení
vedeného na základě podané podpůrné žaloby.
Soukromý žalobce nikdy neměl možnost stát se subsidiárním (podpůrným)
žalobcem a při zmeškání lhůt uvedených v trestním řádu se mělo za to (na rozdíl od
veřejného žalobce), že od trestního stíhání upustil.
V případě, že probíhalo trestní řízení zahájené na základě podané
soukromoprávní žaloby, a později bylo zahájeno trestní řízení na základě podané
veřejné žaloby, mohl se i v tomto případě, tedy nejen k již dříve zahájenému řízení,
soukromý žalobce připojit k trestnímu řízení vedenému o činech veřejnožalobních.
Měl potom stejná procesní práva jako soukromý účastník, ale opravné prostředky
mohl využít jen jako soukromý žalobce. Jinak měl však všechny možnosti včetně
uplatnění soukromoprávních nároků jako soukromý účastník, tedy mohl se stát za
podmínek výše uvedených podpůrným žalobcem.
Ta část trestního řízení, která se věnovala rozhodování o soukromoprávních
nárocích poškozeného, vzniklé z trestného činu, se označovala jako přípojné
(připojené) neboli adhezní řízení. O soukromoprávních nárocích poškozeného byl
soudce podle trestního řádu č. 119/1873 ř. z. povinen v rámci trestního řízení
rozhodnout, když § 4 tohoto trestního řádu stanovil: „Navrhne-li to škodující, má
právo soukromé, ježto se pohledává z činů trestných, v řízení trestním spolu býti
vyřízeno, ač není-li dalšího dovedení potřebí a nevidí-li se tedy nevyhnutedlno, aby
takové pohledávání odkázáno bylo před soud civilní.“5 Aby soud takovou povinnost
měl, musely být splněny tři podmínky: 1. soukromoprávní nárok poškozeného musel
vycházet bezprostředně z trestného činu (naopak nezáleželo na tom, o jaký trestný
čin šlo, resp. jakou měl povahu, zda to bylo z oblasti rodinného práva či zda byl
např. namířen proti majetku), 2. soukromoprávní nárok poškozeného musel
poškozenému příslušet přímo vůči obviněnému, nikoli vůči jiným osobám, 3.
nesmělo jít o nároky, které vznikly navzájem poškozeného vůči obviněnému a
obviněného vůči poškozenému.

5

Zákon č. 119/1873, jímž se zavádí nový řád soudu trestního, § 4
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Poškozený mohl v adhezním řízení podle trestního řádu č. 119/1873 ř. z.
uplatnit tři typy soukromoprávních nároků:
•

nárok na náhradu škody způsobené trestným činem,

•

nárok na navrácení věci,

•

nárok na to, aby jisté právní jednání nebo právní poměr zcela nebo
zčásti byly prohlášeny neplatnými a aby byly stanoveny právní
následky jejich neplatnosti.

Pokud jde o nárok na náhradu škody, vzhledem k ustanovení § 1323 tehdy
platného obecného občanského zákoníku č. 946 Sb. Z. s. z roku 1811, v němž se
stanovilo: „Aby byla nahrazena způsobená škoda, musí býti vše uvedeno v předešlý
stav, nebo, není-li to možno, nahrazena odhadní cena. Týká-li se náhrada jen
utrpěné škody, nazývá se vlastně odškodněním; pokud však se vztahuje také na ušlý
zisk a na shlazení způsobené urážky, nazývá se plným zadostiučiněním.“6,
nahrazovala se jak škoda skutečná, tak ušlý zisk, tak zadostiučinění. Existoval ještě
jeden speciální způsob náhrady škody: poškozený měl, jak již bylo výše řečeno,
rovněž nárok na navrácení věci. Pokud však již věc nemohla být navrácena, platilo
ustanovení § 369 trestního řádu č. 119/1873 ř. z., podle kterého „nemůže-li se věc
škodujícímu odňatá již vrátiti, nebo nejde-li o navrácení věci odňaté, nýbrž o
náhradu škody vzaté nebo zisku ušlého, anebo o shlazení urážky učiněné (§ 1323
obecného zákonníka občanského), tedy se má v rozsudku trestním vyřknouti, že má
odsouzený škodu napraviti nebo dostiučiniti, ač může-li se s jistotou určiti, kolik
škoda činí, a komu náprava a dostiučinění přísluší. Vyjde-li z vyhledávání nějaká
příčina na jevo, že se lze domýšleti, že škodující škodu svou příliš vysoko klade, může
ji soud snížiti, uváživ všechny okolnosti a dav ji dle potřeby skrze znalce vyceniti.“7
Pokud tedy nebylo možné věc odňatou poškozenému ji vrátit anebo pokud vůbec
nešlo o navrácení odňaté věci, ale o náhradu za způsobenou škodu nebo za ušlý zisk
anebo šlo o zadostiučinění za urážku, měl soud určit výši škody, ovšem pokud tak
mohl určit s jistotou a pokud zároveň mohl spolehlivě určit osobu, které měla
náhrada náležet. Pokud poškozený svůj nárok, resp. výši škody nadhodnotil, mohl ji
soud snížit eventuálně i za pomoci znalce.
6
7

Obecný zákoník občanský č. 946/1811 Sb. Z. s.
Zákon č. 119/1873, jímž se zavádí nový řád soudu trestního, § 369
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Další nárok, nárok na navrácení věci, mohl poškozený uplatnit pouze jako
soukromý účastník, tedy soud mohl o nároku rozhodnout pouze na základě
připojení se poškozeného k trestnímu řízení a jeho podané žádosti na navrácení
věci. § 367 trestního řádu č. 119/1873 ř. z. stanovil: „Nalezne-li se nějaká věc, o
které soud jistotu si zjednal, že náleží účastníkovi soukromému, mezi věcmi
obžalovaného, některého spoluvinníka nebo některého účastníka činu trestného,
nebo nalezne-li se na nějakém místě, kam ji tyto osoby jen ke schování položily nebo
daly, tedy nařídí soud, aby ji majetník, jak mile rozsudek právní moci nabude,
navrátil. Přivolí-li k tomu obviněný výslovně, může se však účastníkovi soukromému
ihned vydati.“ Podle § 368 tohoto trestního řádu „Dostala-li se věc odňatá již do
rukou někoho jiného, kterýž v činu trestném neměl účastenství, spůsobem takovým,
jak se právo vlastnické platně na jiného převádí, nebo dostala-li se do zástavy, nebo
jestli mezi několika škodujícími rozepře o to, čí věc odňatá jest, nebo nemůže-li
škodující práva svého hned dostatečně prokázati, tedy se má žádost za navrácení té
věci odkázati k řádnému pořadu práva civilního.“8 Pokud tedy byla mezi věcmi
obžalovaného, spoluviníka či jiné osoby zúčastněné na trestném činu nebo na místě,
kam ji tyto osoby schovaly, nalezena věc, o které soud spolehlivě zjistil, že patří
soukromému účastníkovi, měl soud podle trestního řádu rozhodnou o navrácení
tomuto účastníkovi, a to buď navrácení po nabytí právní moci rozsudku nebo ihned,
pokud s tím obviněný souhlasil. Pokud však soukromý účastník nemohl ihned své
vlastnictví prokázat nebo bylo vlastnictví sporné anebo byla věc již ve vlastnictví
další osoby, která se trestného činu neúčastnila, soud odkázal soukromého
účastníka (poškozeného) na civilní proces.
Nárok na prohlášení právního jednání nebo právního poměru za neplatné
měl poškozený na základě § 371 trestního řádu č. 119/1873 ř. z. Dle tohoto
ustanovení „Vyjde-li z viny obžalovaného na jevo, že nějaké jednání právní s ním
uzavřené nebo nějaký svazek právní zcela neb z části jest neplatný, nalézti se má
v rozsudku trestním i o tom, jakož i o účincích právních z toho pocházejících. Jen když
jest činiti o neplatnost manželství, zůstavuje se příslušnému soudu civilnímu, aby
v příčině toho rozhodl (§ 5).“9 Pokud tedy soud zjistil, že vinou obžalovaného došlo
8
9

Zákon č. 119/1873, jímž se zavádí nový řád soudu trestního, § 367 a § 368
Zákon č. 119/1873, jímž se zavádí nový řád soudu trestního, § 371
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k neplatnosti právního jednání nebo právního poměru, měl o této neplatnosti a také
o právních důsledcích vyplývajících z této neplatnosti soud podle trestního řádu č.
119/1873 ř. z. rozhodnout. Nesměl však rozhodovat o neplatnosti manželství.
Pokud výsledkem trestního řízení bylo vydání rozsudku, pak výsledkem
adhezního řízení, tedy výsledkem pro poškozeného, mohla být dvě různá rozhodnutí
o jeho nároku: buď byl ve výroku poškozenému přiznán zcela, nebo částečně jeho
soukromoprávní nárok jako součást odsuzujícího rozsudku (v případě částečného
přiznání byl odkázán se zbytkem na civilní soud), kdy po právní moci trestního
rozsudku mohl poškozený požádat přímo u civilního soudu o exekuci, nebo byl
poškozený odkázán na pořad práva civilního jako součást zprošťujícího rozsudku.
Trestní soud však nemohl jednat a rozhodovat o stejné věci, pokud bylo o
soukromoprávním nároku již pravomocně rozhodnuto v civilním řízení.

Postavení poškozeného podle uherských zák. čl. XXXIII/1896, o soudním trestním
řádu
V uherských zemích byl trestní řád přijat o 23 let později, a možná to byl
důvod, proč byl pokrokovější a proč byly zájmy poškozeného v trestním řízení více
chráněny. Podle trestního řádu z roku 1896 byl za poškozeného považován nejen
ten, jehož právo bylo trestným činem poškozeno, ale i ten, jehož právo bylo
trestným činem i ohroženo. Navíc, příčinou ohrožení a poškození mohl být nejen
trestný čin samotný, ale i pokus o něj. Pokud žalobu zastupovalo státní
zastupitelství, poškozený neměl oprávnění se účastnit zastupování, ale byl oprávněn
nahlížet do spisů a podávat návrhy na provádění a doplňování důkazů. Poškozený
nebo jeho zákonný zástupce se mohl stát soukromou stranou až poté, kdy podal
prohlášení o připojení k trestnímu řízení, které musel učinit nejpozději do skončení
hlavního přelíčení nebo líčení u okresního soudu. Do tohoto okamžiku mohl
připojení k trestnímu řízení podat v kterémkoli stadiu řízení, např. u policejních
úřadů nebo u vyšetřujícího soudce nebo u státního zastupitelství. Stejně jako
poškozený se mohl k trestnímu řízení připojit i právní nástupce poškozeného.
Dalším rozdílem oproti trestnímu řádu č. 119/1873 ř. z. bylo to, že u trestního řádu
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platného v českých zemích nebylo možné hned na počátku zkoumat, zda
poškozenému svědčí právo, které v žalobě uvádí, kdežto podle uherského
(slovenského) trestního řádu z roku 1896 byl poškozený povinen poté, kdy se
k trestnímu řízení připojil, své oprávnění dokazovat.
Pokud poškozený neuplatnil svůj nárok, pak se výše škody, která vzešla
z trestného činu, objasňovala z úřední moci jen tehdy, pokud to státní zástupce či
soud potřeboval ke správnému použití trestního zákona, pokud však poškozený svůj
soukromoprávní nárok uplatnil, pak se výše škody zjišťovala, ale jen po posouzení,
že vyřízení tohoto soukromoprávního nároku značně neoddaluje dokončení
trestního řízení. Pokud soud výši škody nemohl bezpečně zjistit, nemusel ji
přisoudit, a pokud uplatňovanou škodu shledal přemrštěnou, mohl ji přiměřeně
snížit, nejčastěji po závěru znalce.
Poškozený po převzetí zastupování obžaloby mohl vykonávat práva státního
zastupitelství (i když ne všechna), a stal se tak náhradním soukromým žalobcem.
Měl dokonce tu možnost, že pokud státní zástupce upustil od obžaloby podané pro
přísnější právní kvalifikaci a obžalobu podal pro méně přísnou kvalifikaci, mohl
poškozený z titulu náhradního soukromého žalobce vycházet z kvalifikace těžší.
Poškozený nemohl převzít obžalobu u trestných činů, u nichž byly chráněny
tzv. veřejné zájmy, tj. zájmy státu. Např. když byla podána obžaloba pro pomluvu
veřejného úředníka pro výkon úředních povinností, nemohl ani úředník, který byl
poškozeným, ale ani jeho nadřízený úřad převzít obžalobu a stát se tak náhradním
soukromým žalobcem. U těchto tzv. veřejných zájmů tedy nebyl nikdo oprávněn
převzít práva veřejného žalobce, pokud on upustil od obžaloby, neboť se vycházelo
z toho, že veřejný žalobce nebyl nijak poškozen ve svých soukromých právech.10
Rozdíl mezi českou a slovenskou úpravou, resp. mezi pojetím trestního řádu
č. 119/1873 ř. z. a trestním řádem z roku 1896, byl ten, že oproti úpravě v českých
zemích na Slovensku všechny návrhy, a to jak náhradního soukromého žalobce na
základě podpůrné obžaloby, tak hlavního soukromého žalobce po převzetí
zastupování obžaloby, a konečně i poškozeného směřovaly k potrestání viníka,

10

RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H.
Beck, 2007, str. 107
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naproti tomu pouze v případě návrhu soukromého účastníka mohlo dojít
k rozhodnutí o náhradě škody už v trestním řízení. A dále, podle trestního řádu
platného pro české země měl právo podat podpůrnou žalobu soukromý účastník,
kdežto podle trestního řádu platného pro slovenské země tímto právem podat
podpůrnou žalobu disponoval poškozený, který se po jejím podání stal subsidiárním
(náhradním) soukromým žalobcem.
Hlavní soukromý žalobce pak měl postavení zcela shodné jako náhradní
soukromý žalobce. Stejně jako náhradní soukromý žalobce se nemohl domáhat
povinné spolupráce policejních orgánů, nebyl oprávněn požadovat předložení spisů,
nemohl požadovat, aby byl předvolán k hlavnímu přelíčení, ani nemohl upustit od
vyšetřování.
Trestní řád z roku 1896 stanovil, co se týče soukromého návrhu, že pokud
nebyl podán, nebylo možné podat obžalobu ani nemohlo být zahájeno vyhledávání.
Na druhou stranu, pokud takový soukromý návrh podán byl, muselo jej státní
zastupitelství či jiný orgán přijmout.
O soukromoprávním nároku poškozeného nemohlo být rozhodováno
v trestním řízení, popř. ani nemohl být uplatněn nárok u trestního soudu, jestliže 1.
trestný čin, který byl podkladem pro soukromoprávní nárok, nemohl být potrestán
podle trestních zákonů, 2. pokud bylo trestní řízení přerušeno na dobu neurčitou, 3.
rozhodl-li trestní soud trestním příkazem.
Kromě toho se nemělo přihlížet k soukromoprávním nárokům v urychleném
řízení, pokud by mohly zdržet trestní řízení.
Podle uherského (slovenského) trestního řádu z roku 1896 mohl poškozený
v rámci svého soukromoprávního nároku v adhezním řízení uplatnit
•

nárok na náhradu škody, újmy nebo ušlého zisku,

•

nárok na vrácení věci odňaté trestným činem,

•

nárok na prohlášení neplatnosti právního úkonu nebo jednání.

Škodu měl soud podle trestního řádu z roku 1896 zjišťovat obecně jen tehdy,
pokud bylo její objasnění nezbytné pro správné použití trestního zákona. Pokud ale
uplatnil poškozený svůj soukromoprávní nárok, pak se řízení o tento nárok
rozšiřovalo a soud byl povinen zjišťovat i výši škody, ale jen do té míry, aby vyřízení
nároku značně neoddálilo ukončení řízení. Pokud jde o vrácení odňaté věci, u tohoto
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nároku soud rozhodoval, aby věc, která byla vlastnictvím poškozeného, mu byla
vrácena, když tato věc byla zajištěna u pachatele, účastníka nebo dalších osob.
Pokud poškozený své vlastnictví nebo držbu nemohl prokázat, nebo šlo o věc, která
se dostala do držby jiné osoby prostřednictvím převodu vlastnictví, anebo si na věc
činilo nárok několik osob, pak trestní soud odkázal poškozeného s jeho nárokem na
vrácení věci na soud civilní. U nároku na prohlášení neplatnosti právního úkonu
nebo jednání, nemohl soud rozhodnout, stejně jako soud v českých zemích podle
trestního zákona č. 119/1873 ř. z., o neplatnosti manželství.
Slovenský trestní řád z roku 1896 poskytoval poškozenému v trestním řízení
více práv a ochrany, než tak činil rakouský trestní řád č. 119/1873 ř. z. Bylo to
zejména v úpravě zajištění, které trestní řád č. 119/1873 ř. z. vůbec neznal.
Slovenský trestní řád upravoval zajištění nároků jednak v tzv. trestném zátvoru,
jednak exekucí k zajištění.
Trestný zátvor bylo možné nařídit, nebylo-li pochyb o tom, že nahradit škodu
byl povinen ten, ve vztahu k němuž existovalo důvodné podezření ze spáchání
zločinu nebo přečinu, a zároveň bylo možné důvodně se obávat, že pachatel zmaří
uplatnění nároku na náhradu škody tím, že zcizí (převede) nebo ukryje svůj
majetek.11 Žádost o nařízení trestného zátvoru mohl podat poškozený, státní
zastupitelství, policejní úřad konající vyhledávání. Vedle zahájení trestního řízení a
důvodné obavy nesmělo být také pochyb o existenci pohledávky právě
poškozeného právě vůči pachateli. Předmětem trestného zátvoru byly movité věci
podezřelého až do pravděpodobné výše škody, přičemž k ocenění movitých věcí,
bylo-li to potřebné, byli použiti znalci. Trestný zátvor nebyl připuštěn v řízení o
přestupcích. Pokud již neexistovala důvodná obava, musel být trestný zátvor
z úřední moci zrušen, v tomto smyslu šlo o dočasné zajišťovací opatření. Musel být
zrušen také v případě, když soukromá strana nepožádala do 30 dnů od jeho nařízení
o zajišťovací exekuci.
Povolit zajišťovací exekuci, nebo také exekuci k zajištění, mohl na rozdíl od
trestného zátvoru již jen soud. Podmínkami povolení zajišťovací exekuce byly: 1.
žádost poškozeného jako soukromé osoby (tedy toho poškozeného, který přihlásil
11
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svůj soukromoprávní nárok a připojil se k trestnímu řízení), 2. výše škody musela být
v žádosti poškozeného (soukromé osoby) přesně vyčíslena a také prokázána, 3. bylali zjištěna důvodná obava jako u trestného zátvoru nebo bylo-li prokázáno, že hrozí
nebezpečí, že obviněný svůj majetek zcizil nebo ukryl v úmyslu zmařit nahrazení
škody. Oproti trestnému zátvoru mohly být předmětem exekuce k zajištění i
nemovité věci. Soud byl povinen z úřední moci zrušit zajišťovací exekuci v případě
zastavení trestního řízení, nebo pokud byl obžalovaný zproštěn obžaloby.

Vojenské trestní řády z roku 1912
Oproti předchozím dvěma trestním řádům, trestnímu řádu z roku 1873 a
uherskému trestnímu řádu z roku 1896, oba vojenské trestní řády z roku 1912
neznaly soukromou žalobu, pouze veřejnou.
Podle vojenských trestních řádů byl oprávněn podat obžalobu pouze
vojenský prokurátor, nikdy soukromý žalobce. Ten mohl pouze podat žádost o
trestní stíhání, a to výhradně vojenskému úřadu, vojenskému prokurátoru či
vojenskému soudu. Pokud vojenský prokurátor neshledal dostatečné důvody
k trestnímu stíhání, pak žádost (oznámení) odložil se stručným odůvodněním. O tom
museli být vyrozuměni i poškozený a soukromý žalobce, a ti byli oprávněni podat do
8 dnů stížnost, pokud nebyli vyrozuměni, měli tuto možnost do tří měsíců po
odložení. Ve vojenském soudnictví se stíhaly všechny trestné činy veřejnou žalobou,
tedy i soukromožalobní činy. Žalobu vždy zastupoval jen vojenský prokurátor.
Zákonem č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví, který ještě spadá do tohoto
období do roku 1950, se měly procesní předpisy zjednodušit tak, aby jim rozuměly
široké lidové vrstvy. Zákon rozšířil působnost okresních soudů (o věci dříve spadající
do působnosti krajských soudů), zrušil institut podpůrné soukromé žaloby a
poškozený neměl ani právo podat odvolání proti výroku, kterým bylo rozhodnuto o
jeho soukromoprávním nároku.
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2.2 Trestní řád č. 87/1950 Sb.
Nový trestní řád, který vznikl v roce 1950 společně s novým trestním
zákonem na konci tzv. právnické dvouletky, nahradil všechny dosavadní trestní řády
včetně vojenských. Do popředí se dostala zásada procesní ekonomie, takže i když
trestní řád umožňoval poškozenému uplatnit své nároky v adhezním řízení, na
druhé straně toto jeho právo omezoval tam, kde by to bylo na závadu řádnému
výkonu trestního soudnictví (např. průtahy v řízení).
Trestní řád připustil výlučně veřejnou žalobu, poškozený mohl pouze podat
trestní oznámení jako podnět k zahájení trestního stíhání.
Pojem poškozený byl trestním řádem velmi úzce vymezen. Podle trestního
řádu č. 87/1950 Sb. byl poškozeným ten, kdo utrpěl škodu trestným činem, který byl
předmětem trestního řízení; škoda musela být způsobena zažalovaným trestným
činem. „J. Jelínek poukazoval na to, že trestní řád z roku 1950 neznal ještě
poškozeného, jemuž byla způsobena újma (škoda) na zdraví bez možnosti uplatnění
peněžitých nároků nebo morální či jiná škoda.“12 Poškozeným mohla být fyzická i
právnická osoba i stát.
Nové pojetí postavení poškozeného tkvělo v tom, že nebylo nutné, aby
poškozený své nároky v trestním řízení formálně uplatnil. Jeho postavení rovněž
nezáviselo na tom, zda byl schopen své nároky předem prokázat.
Pro rozhodování soudů o nárocích poškozeného v trestním řízení platilo
ustanovení trestního řádu, podle něhož „pokud soud uznal obviněného vinným,
rozhodl o nárocích poškozeného vzešlých z trestného činu, a to jen tehdy, pokud o to
poškozený žádal dříve, než se soud odebral k závěrečné poradě, a o nároku nebylo již
rozhodnuto v řízení ve věcech občanskoprávních.“13
Okruh nároků poškozeného, o nichž bylo možné jednat v adhezním řízení,
trestní řád z roku 1950, výslovně neuváděl, dovozovalo se však, že nelze rozhodovat
o nárocích, o nichž by nebylo možné rozhodnout ve věcech občanskoprávních.
V úvahu tak přicházely nárok na náhradu majetkové škody, nárok na prohlášení
12
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právního úkonu za neplatný. Neplatný byl právní úkon, který se příčil zákonu nebo
obecnému zájmu. Soud mohl vyslovit, že to, co bylo plněno straně, která o
neplatnosti věděla, propadalo ve prospěch státu. Neplatný byl rovněž právní úkon
učiněný v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek a úkon, jehož předmětem bylo
plnění nemožné. Nárok na vrácení odňaté věci, tedy věci, která pocházela
z trestného činu, trestní zákon z roku 1950 neznal, a postup pro vrácení věci byl
v zákonu upravován jako samostatný institut.
O celém nároku poškozeného nemusel trestní soud v rámci adhezního řízení,
aniž by odkázal poškozeného na soud v občanskoprávních věcech, vždy rozhodnout.
Podle trestního řádu z roku 1950 o něm nemusel rozhodnout vůbec, pokud přesný
rozsah nároků nebylo možno určit bez značných průtahů. Do zbývající části nároků
potom mohl odkázat v případě, že část nároků byla prokázána nebo ji pokládal za
přiměřenou. Zda jde o značné průtahy, měly soudu podle trestního řádu posuzovat
s přihlédnutím ke konkrétní věci.
Trestní řád č. 87/1950 sb. již znal pasivní solidaritu, byla-li poškozenému
způsobena škoda jednáním více osob, pak rozhodl, že k náhradě škody jsou obvinění
povinni rukou společnou a nerozdílnou. Upravoval také možné spoluzavinění
poškozeného, který proto měl nést škodu poměrně. Znal rovněž soudcovské
moderační právo pro případy, že šlo o škodu z nedbalosti a zároveň se jednalo o
škodu, jejíž výše byla neúměrně vysoká vzhledem k osobním poměrům obviněného.
Trestní zákon rovněž upravoval institut zajištění, kdy prokurátor nebo soud
mohl zajistit movité věci obviněného až do pravděpodobné výše škody v případě, že
byla důvodná obava, že uspokojení nároků poškozeného bude mařeno. Použití
institutu zajištění bylo vyloučeno v řízeních náležejících k příslušnosti krajského
prokurátora, v řízení stanném a v řízení polním. O nařízení zajištění, jakož i o jeho
omezení nebo zrušení se poškozený vyrozumíval.
Výrok rozhodnutí o nároku poškozeného byl exekučním titulem, proto musel
přesně označovat obviněného, poškozeného i vlastní nárok poškozeného, nesměl
však obsahovat doložku „pod exekucí“ a lhůtu k plnění.14
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Významný rozdíl mezi trestním řádem z roku 1950 a trestními řády
předcházejícími, rakouským a uherským, byl v tom, že podle starších řádů i když
trestní soud rozhodl o nároku poškozeného, mohl se poškozený s tímto nárokem
obrátit na civilní soud. Podle trestního řádu z roku 1950 však tuto možnost neměl.
Pokud trestní soud o jeho nároku rozhodl, šlo o věc rozsouzenou a poškozený již
neměl možnost uplatnit svůj návrh u civilního soudu. Mohl tak učinit jen v tom
případě, že trestní soud o jeho nároku či jeho části nerozhodoval.

2.3 Trestní řád č. 64/1956 Sb.
I v tomto trestním řádu, stejně jako v trestním řádu z roku 1950, byla na
jedné straně prosazována zásada procesní ekonomie, tedy aby nároky poškozeného
byly co nejvíce vyřizovány v rámci adhezního řízení u trestních soudů (proto
poškozeným umožňoval celou řadu rozsáhlých oprávnění), na druhé straně se však
vyžadovalo, aby nebyly trestní soudy zjišťováním nároků poškozeného odváděny od
svého hlavního cíle, a to zjištění a potrestání pachatele (proto trestní řád zároveň
omezoval práva poškozeného, kde by to bylo na závadu řádnému výkonu
soudnictví). Poškozený měl i nadále pouze možnost podat trestní oznámení jako
podnět k trestnímu stíhání. Na druhé straně, shodně jako v předchozím trestním
řádu, nemohlo nikdy dojít v trestním řízení k rozhodnutí o nároku poškozeného na
náhradu škody z úřední moci. Oprávnění učinit návrh, aby soud uložil obviněnému
povinnost nahradit poškozenému škodu, trestní řád prokurátorovi nepřiznával.15
Poškozený byl tímto trestním řádem definován jako „ten, komu byla
trestným činem způsobena škoda, pokud by nárok na její náhradu bylo možno
uplatňovat před soudem v řízení ve věcech občanskoprávních, nebyl-li v řízení
spoluobviněným.“16 U trestního soudu tedy nebylo možné uplatnit nároky
poškozeného, které bylo možné uplatnit např. ve správním nebo daňovém řízení.
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Kromě výše uvedených případů neměl poškozený právo požadovat, aby o
jeho nároku bylo rozhodnuto v adhezním řízení, a to v řízení o trestných činech,
které spadaly do příslušnosti krajského nebo vyššího vojenského úřadu (řízení o
závažných protistátních trestných činech nemělo být nároky poškozeného
zatěžováno), ve stanném řízení, a v případech, pokud již nárok byl poškozeným
uplatněn v občanskoprávním řízení, přičemž nebylo rozhodující, zda toto civilní
řízení ještě trvalo nebo již bylo ukončeno. Platila přitom zásada, že rozhodnutí
trestního soudu o nepřipuštění poškozeného k hlavnímu líčení mělo jen procesní
charakter a toto rozhodnutí nevázalo civilní soud. Trestní soud tak mohl rozhodovat
zmíněným usnesením v případě, že usoudil, že nárok poškozenému zřejmě
nepřísluší, nebo že o nároku není možné rozhodovat v řízení před soudem.
Orgány činné v trestním řízení byly povinny poškozeného poučit, že svůj
nárok může uplatnit nejpozději do zahájení hlavního líčení. Stačilo, když poškozený
do zahájení hlavního líčení o přiznání nároku požádal, nemusel přitom určovat jeho
výši, tu mohl sdělit později podle výsledku hlavního líčení. Obdobně mohl požádat
do zahájení nového líčení v případě, že po odvolání byl zrušen výrok o vině a soud
první stolice věc znovu projednával, nebo po povolení obnovy nebo v rámci
projednání po zrušení rozsudku po podané stížnosti pro porušení zákona. Trestním
řádem z roku 1956 tak byla lhůta poškozenému zkrácena oproti úpravě v trestním
řádu z roku 1950, podle něhož tak mohl učinit až do závěrečné porady soudu.
Poškozený neměl právo podat odvolání, ani obžaloba se mu nedoručovala,
nemohl se bránit opravnými prostředky proti rozhodnutí, kterými nebyl připuštěn
k řízení jako poškozený, nemohl se bránit ani proti tomu, že soud o jeho nároku
nerozhodl.
Pokud trestní soud uznal obžalovaného vinným, buď přiznal poškozenému
jeho nárok v celém rozsahu, anebo jen zčásti a se zbytkem ho odkázal na
občanskoprávní řízení, anebo ho v celém rozsahu odkázal na civilní řízení. Trestní
soud nebyl oprávněn nárok poškozeného zamítnout. I když byl poškozenému nárok
přiznán v celém rozsahu trestním soudem, mohl se i přesto poškozený obrátit na
civilní soud o rozhodnutí o další škodě způsobené trestným činem. Poškozený neměl
právo podat odvolání proti rozsudku trestního soudu, a to ani co do výroku o jeho
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nároku, a proto bylo poškozenému umožněno uplatnit u civilního soudu částku
nebo nárok, který mu trestní soud nepřiznal.
Oproti úpravě v trestním řádu z roku 1950 podle trestního řádu z roku 1956
trestní soudy vydávaly rozsudky ukládající nahradit poškozenému škodu zásadně ve
lhůtě 15 dnů od právní moci rozsudku. Výjimečně byly stanoveny splátky. Výrok
trestního soudu byl jako podle předchozí úpravy exekučním titulem a poškozený jej
mohl vymáhat v řízení podle občanského soudního řádu z roku 1950.

2.4 Trestní řád č. 141/1961 Sb. a jeho novely
Trestní řád z roku 1961 vznikal v časové tísni a pod politickým tlakem proto,
že v roce 1960 byla schválena nová ústava, která kodifikovala „socialistické zřízení“,
které muselo mít podle tehdejší politické direktivy nové kodexy na úseku trestního
práva hmotného i procesního.17 V tomto smyslu zavedl trestní řád z roku 1961
některé nové instituty do té doby neznámé (např. spolupráce mezi státními orgány
činnými v trestním řízení a společenskými organizacemi pracujících).
Jednou z významných změn oproti předchozí úpravě bylo, že trestní soud
mohl v rámci adhezního řízení přiznat poškozenému náhradu škody i v případech, že
šlo o nárok uplatňovaný v jiném než občanskoprávním řízení. Tato úprava totiž byla
vedena snahou urychleně rozhodnout o potrestání pachatele, což mělo mít velký
výchovný význam.
Za tímto účelem bylo i nově stanoveno, že povinnost nahradit poškozenému
škodu mohl navrhnout nejen poškozený, jako tomu bylo do této doby, ale nově i
prokurátor, a to zejména v případě, že škoda byla způsobena na majetku
v socialistickém vlastnictví. Prokurátor činil návrh na náhradu škody svým jménem
bez ohledu na iniciativu poškozeného. Mohl jej uplatnit s poškozeným, bez
poškozeného anebo i proti jeho vůli. „Návrh prokurátora ničeho neměnil na
postavení poškozeného jako subjektu adhezního řízení. Návrh prokurátora byl
nezávislý na přihlášce škody poškozeným, prokurátor v tomto směru nebyl ani
17
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zmocněncem ani zástupcem poškozeného, a proto nebyl vázán ani souhlasem,
návrhy nebo zmocněním poškozeného.“18
Prokurátor také mohl sám, bez návrhu poškozeného, nárok na náhradu
škody zajistit na majetku obviněného. Vzhledem k tomu, že ze společenského
požadavku zapojení pracujících do boje proti trestné činnosti vyplývalo, že
poškozený by neměl sledovat jen svůj zájem, ale měl by se podílet i na obecném
zájmu boje společnosti s protispolečenskými jevy, postavení poškozeného bylo
významně posíleno a měl v hlavním líčení stejná práva jako žalobce.
V této souvislosti došlo k významné změně, že jako poškozený mohla
vystupovat takto aktivně nejen osoba poškozená na majetku, ale i komu bylo
ublíženo na zdraví nebo mu způsobena morální nebo jiná škoda, a to, ať mu již
nárok na náhradu škody vznikl nebo ne. Za poškozeného se tedy považoval i ten,
komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, přestože nemohl vyvozovat nárok
majetkového charakteru. Poškozeným byl dokonce i ten, vůči němuž došlo jen
k pokusu trestného činu, a dokonce i ten, komu pachatel škodu již nahradil.
Směrnice pléna Nejvyššího soudu z roku 1962 vymezovala, že „majetkovou
škodou je jen škoda, kterou lze vyjádřit v penězích. Není to ovšem jen škoda vzniklá
tím, že byl trestným činem zmenšen majetek poškozeného, ale i jiná materiální
škoda, pokud její náhradu příslušné předpisy o odškodňování přiznávají (např. újma
vzniklá poškozením věci nebo tím, co poškozenému ušlo apod., náklady léčení, dávky
nemocenského pojištění a dávky důchodového zabezpečení), kterou lze odčinit nebo
zmírnit buď uvedením v původní stav nebo peněžitou náhradou. Za majetkovou
škodu nutno považovat i odškodnění příslušející podle zákona jako protihodnota za
utrpěnou škodu určitého druhu (např. bolestné nebo náhrada za ztížení
společenského uplatnění (při zohyždění).“19
Zatímco s posuzováním majetkové škody či škody na zdraví nebyly potíže, u
morální nebo jiné škody tomu tak nebylo. Morální nebo jinou škodu představoval
škodlivý zásah do práv a zájmů dotyčného subjektu, i když takový zásah neměl za
následek vznik nároku na náhradu škody. Morální škoda mohla být způsobena proti
důstojnosti člověka, při trestných činech hrubě narušujících občanské soužití atd.
18
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Podle povahy věci mohly být morálně poškozeny i osoby, které např. s obětí žily ve
společné domácnosti, nebo dědici oběti apod. Naproti tomu nebyly chráněny zájmy
založené na subjektivních pocitech.20
I když trestní řád z roku 1961 významně rozšiřoval oprávnění poškozeného,
setrval na koncepci, že poškozený nemá právo podávat žalobu ani převzít trestní
stíhání ani zasahovat do otázky trestu.
Poškozený měl na jedné straně, oproti předchozím úpravám v trestních
řádech, široce vymezena práva, na druhé straně upravoval situace, kdy práva
poškozeného nemohla být vykonávána. V prvém případě je nemohl vykonávat ten,
kdo byl v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný. Dále práva poškozeného
nemohl vykonávat znalec, tlumočník, nemohla být vykonávána ve stanném řízení
nebo tam, kde řízení konal v prvním stupni krajský (vyšší vojenský) soud. Proti
rozhodnutí soudu o nepřipuštění poškozeného k řízení nebyl možný ani řádný ani
mimořádný opravný prostředek, a tak byla účast poškozeného vyloučena právě u
závažnějších trestných činů, čímž byl poškozený značně znevýhodněn. Další omezení
práv poškozeného tkvělo v tom, že pokud bylo o nároku již rozhodnuto
v občanskoprávním nebo jiném řízení, nemohl poškozený podat návrh na náhradu
škody vzniklé trestným činem u trestního soudu.
Možnosti rozhodnutí trestního soudu o nároku poškozeného v trestním
řízení byly podle trestního řádu z roku 1961 stejné jako podle trestního řádu z roku
1956. Pokud soud uznal obžalovaného vinným, pak buď přiznal nárok na náhradu
škody v celém uplatněném rozsahu, nebo jej přiznal v části a ve zbytku odkázal
poškozeného na občanskoprávní či jiné řízení anebo odkázal poškozeného na řízení
u civilního soudu či jiného orgánu s nárokem v celém rozsahu. Zamítnutí nároku
nepřicházelo v úvahu.
Trestní řád z roku 1961 upravoval stejně jako trestní řád z roku 1956 zajištění
nároku poškozeného, novinkou však bylo to, že kromě movitých věcí a pohledávek
mohly být nově předmětem zajištění i nemovité věci. Nově byl stanoven okruh věcí,
které nemohly být předmětem zajištění, jako např. pohledávky obviněného na
výplatu odměny z pracovního poměru nebo pohledávky na výplatu výživného.
20
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Trestní řád upravoval rovněž podmínky vydání věci poškozenému, tento nárok však
postupně přestal být součástí soukromoprávních nároků. Podmínky pro vydání věci
byly stanoveny přesněji, a to tak, že nebylo-li věci, která byla vydána nebo odňata,
k dalšímu řízení už třeba a nepřicházelo-li v úvahu její propadnutí nebo zabrání,
vrátila se tomu, kdo ji vydal nebo komu byla odňata. Při pochybnostech se věc
uložila do úschovy státního notářství a osoba, která si na věc činila nárok, se
upozornila, aby jej uplatnila v občanskoprávním řízení. Jestliže nárok na věc
neuplatnil nikdo jiný, vydala se věc nebo částka obviněnému, pokud nešlo o věc,
kterou získal trestným činem. Šlo-li o takovou věc nebo o ni obviněný nepožádal,
věc se odevzdala národnímu výboru, který provedl její realizaci. Právo vlastníka
žádat vydání částky stržené za věc tím nebylo dotčeno.21

Zákon č. 57/1965 Sb.
Kromě změn v terminologii (místo pojmu svéprávnost zavedla novela pojem
způsobilost k právním úkonům) spočíval hlavní význam této novely v posunutí
postavení poškozeného ke stavu, kdy mohl podávat opravné prostředky i proti
meritorním rozhodnutím trestního soudu a opravné prostředky proti rozhodnutím,
kterými končilo přípravné řízení, že totiž usnesení o odložení věci muselo být vždy
doručeno oznamovateli a ten byl nadán oprávněním proti němu podat stížnost,
kterou se domáhal, aby v řízení bylo pokračováno.
Ublížení na zdraví bylo definováno jako „takový stav, (onemocnění,
poranění), který je porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí a
znesnadňuje výkon obvyklé činnosti nebo má jiný vliv na obvyklý způsob života
poškozeného a který zpravidla vyžaduje lékařské ošetření, i když nezanechá trvalé
následky.“22
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RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H.
Beck, 2007, str. 203
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Zákon č. 149/1969 Sb.
Novela zavedla novou formu předsoudního stadia objasňování, a jeho
zavedením se přeneslo těžiště dokazování z předsoudního stadia do stadia před
soudem. Postavení poškozeného při objasňování bylo krokem zpět. Jeho účast při
objasňování sice byla připuštěna, ale nemusel být vyrozuměn o podání návrhu na
potrestání, ani o odložení věci, ani o odevzdání věci prokurátorem.
O stížnostech ve věci zajištění osob a majetku měly podle novely nadále
rozhodovat soudy.

Zákon č. 48/1973 Sb.
Touto novelou byl pro trestní řízení zaveden nový institut, trestní příkaz,
který přicházel v úvahu pouze v řízení o přečinech, které se konalo před
samosoudcem. Byl-li v takovém případě uplatněn nárok na náhradu škody, musel
trestní příkaz obsahovat výrok o odkázání poškozeného na řízení před civilním
soudem či jiným orgánem. Rozhodování v těchto řízeních o nárocích poškozeného
tedy v zájmu urychlení řízení nebylo připuštěno, pouze podal-li obviněný proti
trestnímu příkazu odpor, mohl být nárok poškozeného uplatněn.

Zákon č. 178/1990 Sb.
Tato novela trestního řádu, která vyšla již po „sametové revoluci“, se
zaměřila na změnu postavení prokurátora, který do té doby hájil zejména zájem
státu, socialistických organizací a pracujících než zájem poškozeného. Podle úpravy
do novely mohl prokurátor podat návrh na rozhodnutí o povinnosti nahradit škodu i
proti vůli poškozeného, za podmínky, že to vyžadovala ochrana zájmů společnosti,
socialistických organizací nebo pracujících. Novela pravomoc prokurátora podat
takový návrh bez dalšího zrušila.
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„J. Jelínek s touto změnou nesouhlasil, neboť vycházel z toho, že v zájmu ochrany
práv poškozeného by bylo vhodné zachovat možnost, aby prokurátor byl osobou
oprávněnou k podání zmiňovaného návrhu, ovšem bez zvýhodnění určitého druhu
majetku, který byl trestným činem dotčen.“23
Novela zavedla možnost poškozeného podat stížnost proti usnesení o
odložení věci. Dále upravila nový institut opatrovníka poškozeného pro případy, kdy
zákonný zástupce nemohl vykonávat svá práva a bylo nebezpečí z prodlení
(zástupce byl dlouhodobě hospitalizován či byl v cizině nebo i v případech kolize
mezi zákonnými zástupci). Novela zavedla také tzv. delikty se svolením
poškozeného, a byla zrušena účast poškozeného ve stanném řízení, když tento
způsob řízení byl zcela novelou zrušen. Novela rovněž zrušila trestní příkaz.

Zákon č. 558/1991 Sb.
Novelou byl zbaven poškozený podat stížnost proti usnesení o odložení věci,
toto právo měl napříště pouze oznamovatel. Tato úprava měla korespondovat
úpravě týkající se zastavení a přerušení trestního stíhání.

Zákon č. 292/1993 Sb.
Novela zavedla nový institut podmíněného zastavení trestního stíhání, kdy
jednou z podmínek pro jeho použití bylo, že obviněný nahradil poškozenému škodu
nebo s ním uzavřel dohodu nebo učinil jiná opatření k náhradě škody. Novela se
opět vrátila k trestnímu příkazu zrušenému novelou z roku 1990, kterým bylo nyní
možné ukládat přísnější druhy trestu včetně nepodmíněného trestu odnětí svobody
ve výměře do jednoho roku. Nově bylo také upraveno, že trestním příkazem lze o
nároku poškozeného na náhradu škody rozhodnout.
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Určité zlepšení poškozeným přinesla i změna týkající se řízení před krajským
soudem jako soudem prvního stupně, když novela nově upravila, že opis obžaloby,
která se dříve musela doručit jen poškozené organizaci, musí být doručen každému
poškozenému, jehož pobyt nebo sídlo jsou známé.
Novela se dále věnovala odložení věci a stanovila, že usnesení o odložení
muselo být doručeno poškozenému a ten byl oprávněn proti němu podat stížnost
(tak jako tomu bylo v novele z roku 1990).

Zákon č. 152/1995 Sb.
Novela zavedla nový institut, narovnání, a pro účely jeho schválení bylo
nutno za poškozeného považovat též každého, komu bylo ublíženo nebo mu
způsobena škoda bez ohledu na to, zda podle zákona měl nárok na náhradu škody.
Narovnáním se tak mohla vypořádat i taková škoda, jejíž náhradu by nebylo možné
v adhezním řízení uplatnit (narovnáním byly celkově urovnány vztahy mezi
obviněným a poškozeným a vypořádány všechny škodlivé následky).

Zákon č. 265/2001 Sb.
Pokud jde o vymezení pojmu poškozeného, novelou bylo do trestního řádu
vloženo nové ustanovení: „Za poškozeného se nepovažuje ten, kdo se sice cítí být
trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena
zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem.“24
Tato úprava byla provedena za účelem, aby se za poškozené nepovažovali všichni ti,
kteří byli trestným činem postiženi až zprostředkovaně anebo se za poškozené jen
označovali.
Novelou byla poškozenému rozšířena práva v tom smyslu, že nově bylo třeba
poškozeného poučit o jeho právech a o podstatě narovnání, a také o tom, že po
24

Zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 sb., o trestním řízení soudním (trestní
řád)
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marném uplynutí lhůty k vyjádření, zda souhlasí s trestním stíháním, nelze souhlas
dát.
Novela stanovila, že veškeré písemnosti určené poškozenému se doručují na
adresu, kterou poškozený uvedl. Má-li poškozený zmocněnce, má být doručováno
pouze jemu.
Novela významně pomohla méně majetným či nemajetným poškozeným,
když stanovila, že poškozený má právo na bezplatné zastoupení (resp. zastoupení za
sníženou odměnu), odůvodňují-li to majetkové poměry. To však neplatilo, když by
zastoupení zmocněncem bylo zřejmě nadbytečné.
Novelou byla poškozenému nově dána možnost podat stížnost i proti
konečným rozhodnutím v přípravném řízení, tj. proti usnesení o zastavení trestního
stíhání a proti usnesení o postoupení věci jinému orgánu. Novela také nově upravila
právo poškozeného podat stížnost proti usnesení o schválení narovnání. Podle
novely schválit narovnání mohl nově i státní zástupce v přípravném řízení.
Významnou změnou byl Nález Ústavního soudu č. 77/2001 Sb.25, kterým bylo
zrušeno ustanovení trestního řádu, podle něhož v řízení o trestných činech
náležejících do příslušnosti krajského soudu (a do doby zrušení vojenské justice i
vyššího vojenského soudu) rozhodoval o účasti poškozeného soud podle povahy
projednávané věci.

Zákon č. 218/2003 Sb.
V zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, byla zakotvena
povinnost orgánů činných podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže přihlížet
k oprávněným zájmům poškozeného. Zákon upravil nový institut odstoupení od
trestního stíhání mladistvého.

25
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Zákon č. 279/2003 Sb.
Tento zákon zakotvil institut peněžité jistoty, kterou obviněný mohl složit za
účelem odvrácení provedení zajišťovacích úkonů nebo aby docílil jejich zrušení.

Zákon č. 283/2004 Sb.
Zákon reagoval na požadavky praxe i mezinárodní dokumenty a stanovil
povinnost poskytovat poškozenému nebo svědkovi informace o propuštění
obviněného z vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody anebo o tom, že uprchl.

Zákon č. 181/2011 Sb.
Novela zavedla do trestního řádu pojmy nemajetková újma a vydání
bezdůvodného obohacení, a nadala poškozeného v tomto smyslu novými
oprávněními v rámci adhezního řízení. Poškozený tak byl na základě nové úpravy
oprávněn trestnímu soudu navrhnout, aby v odsuzujícím rozsudku uložil
obžalovanému nahradit nejen škodu, ale i způsobenou nemajetkovou újmu, nebo
vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na úkor poškozeného získal. Návrh
na uložení takové povinnosti mohl poškozený učinit nejpozději u hlavního líčení
před zahájením dokazování, přitom z návrhu muselo být patrno, z jakých důvodů a v
jaké výši (rozsahu) poškozený nárok uplatňuje.
Novela dále poskytovala poškozenému nárok na bezplatnou (nebo za
sníženou odměnu) právní pomoc poskytovanou zmocněncem v případě, že
poškozený osvědčil, že nemá dostatek prostředků, aby si sám náklady vzniklé
s přibráním zmocněnce hradil. To však neplatilo, bylo-li zastoupení zmocněncem
zřejmě nadbytečné.
Podle novely bylo nově možné použít peněžitou záruku k úhradě pohledávek
poškozeného. Podmínkou použití tohoto institutu byla žádost poškozeného ve
stanovené lhůtě a odsuzující rozsudek, kterým byla obviněnému uložena povinnost
32

nahradit poškozenému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích.
Pokud prostředky z peněžité záruky nepostačovaly k uspokojení pohledávek všech
poškozených, byly pohledávky uspokojeny poměrně. O možnosti použít peněžitou
záruku musel soud poškozeného vyrozumět, a pokud o využití peněžité záruky
poškozený nepožádal ani do tří měsíců od vyrozumění, peněžitá záruka se vrátila
buď odsouzenému, nebo osobě, která ji složila.

Zákon č. 193/2012 Sb.
Novela zavedla nový institut, dohodu o prohlášení viny a přijetí trestu, dále
jen-jak sama uváděla- „dohodu o vině a trestu“, kterou nebylo možné sjednat
v řízení o zvlášť závažném zločinu a v řízení proti uprchlému. Podmínkou sjednání
dohody bylo prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán. V novele
bylo výslovně uvedeno, že při sjednání dohody dbá státní zástupce také na zájmy
poškozeného. Byl-li poškozený sjednávání dohody přítomen, měl se vyjádřit
zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody či nemajetkové újmy či vydání
bezdůvodného obohacení. Dohoda o vině a trestu měla obsahovat mimo jiné popis
skutku, označení trestného činu, který je v tomto skutku spatřován, prohlášení
obviněného, že skutek spáchal, v souladu s trestním zákoníkem dohodnutý druh,
výměru a způsob výkonu trestu včetně délky zkušební doby a rozsah a způsob
náhrady škody nebo nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Po
sjednání dohody podal státní zástupce návrh na schválení dohody soudu, a pokud
k jejímu sjednání nedošlo, státní zástupce o tom provedl záznam do protokolu.

Zákon č. 45/2013 Sb.
Zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých
zákonů, který novelizoval rovněž trestní řád, byla přijata řada významných
ustanovení týkajících se postavení poškozeného v trestním řízení, která jednak

33

rozšiřovala okruh oprávnění poškozeného a jednak zvyšovala jeho ochranu, zejména
tam, kde byl poškozený v řízení i svědkem.
Do trestního řádu bylo touto novelou vloženo nové ustanovení, které dávalo
poškozenému, který je obětí trestného činu podle zákona č, 45/2013 Sb., právo
učinit v kterémkoli stadiu trestního řízení prohlášení o tom, jaký dopad měl
spáchaný trestný čin na jeho dosavadní život. Prohlášení mohl učinit písemně a poté
ještě ústně při hlavním líčení. Písemné prohlášení se v řízení před soudem provedlo
jako listinný důkaz.
Poškozenému byla rozšířena možnost bezplatného (nebo za sníženou
odměnu) zastupování zmocněncem, pokud osvědčil, že je zvlášť zranitelnou obětí
podle zákona o obětech trestných činů, nebo mu byla způsobena úmyslným
trestným činem těžká újma na zdraví, nebo je pozůstalým po oběti, které byla
trestným činem způsobena smrt.
Novelou bylo poškozenému umožněno právo osobně se zúčastnit hlavního
líčení, jeho účast mohla být omezena jen, měl-li být vyslechnut jako svědek.
Novela ukládala orgánům činným v trestním řízení doručit poškozenému,
pokud o to požádal, opis usnesení o zahájení trestního stíhání, ovšem pokud pobyt
nebo sídlo poškozeného byly známy.
Nově mohla být zmocněncem poškozeného právnická osoba.
V oblasti ochrany postavení poškozeného byla novelou přijata především
ustanovení o předběžných opatřeních, která mohla být uložena pouze obviněnému,
když si to vyžadovala ochrana oprávněných zájmů poškozeného, zejména jeho
života, zdraví, svobody nebo lidské důstojnosti, nebo zájmů osob mu blízkých, nebo
ochrana zájmů společnosti. Tak mohl být obviněnému uložen např. zákaz styku
s poškozeným, zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného s poškozeným, zákaz
návštěv nevhodného prostředí, zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě
aj.
Pokud byl poškozený vyslýchán jako svědek, novela ukládala klást otázky
osobě mladší než 18 let jen prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení. Pokud
byly zjištěny údaje o bydlišti a doručovací adrese poškozeného, pak se na jeho
žádost do protokolu neuváděly, ale vedly se tak, aby se s nimi mohli seznamovat
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pouze orgány činné v trestním řízení a úředníci Probační a mediační služby činní
v dané věci.
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3 Poškozený v trestním řízení
Poškozený je jak subjektem, tak stranou trestního řízení. „Subjekty trestního
řízení rozumíme ty činitele, kteří mají a vykonávají vlastním jménem vliv na průběh
řízení, a kterým zákon dává k uskutečnění tohoto vlivu určitá procesní práva, nebo
ukládá určité procesní povinnosti.“26 Subjekty trestního řízení jsou tedy: orgány
činné v trestním řízení podle § 12 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád) (dále jen TŘ), (tzn. soud, státní zástupce a policejní orgán),
dále osoba, proti které se řízení vede (v různých stádiích trestního řízení a postavení
nazývaná jako podezřelý, obviněný, obžalovaný či odsouzený – srov. § 12 odst. 7, 8
a 9 TŘ), zúčastněná osoba, osoby s tzv. samostatnými obhajovacími právy, úředník
Probační a mediační služby a v řízení ve věcech mladistvých orgán sociálně-právní
ochrany dětí a samozřejmě poškozený. Za splnění určitých podmínek může být
stranou v trestním řízení též obhájce, svědek, znalec a tlumočník.27 Poškozený tedy,
vzhledem k výše vymezené definici, je stranou trestního řízení. Náleží mu zákonem
daná procesní práva a povinnosti, kterými může ovlivňovat průběh řízení. O
procesních právech více v kapitole 5 této práce.
Od pojmu „subjekt trestního řízení“ musíme odlišovat pojem „strana
trestního řízení“. Stranou trestního řízení se dle § 12 odst. 6 TŘ rozumí „ten, proti
němuž se vede trestní řízení, zúčastněná osoba a poškozený a v řízení před soudem
též státní zástupce a společenský zástupce; stejné postavení jako strana má i jiná
osoba, na jejíž návrh nebo žádost se řízení vede nebo která podala opravný
prostředek.“ Z uvedeného vyplývá, že strana trestního řízení je pojmem značně
užším než subjekt trestního řízení. Stranou trestního řízení může být jen ten subjekt,
kterému je přiznáno právo na uplatnění nebo podporu obžaloby, nebo proti
obžalobě obhajovat buď sebe či jiného.28
I když poškozený není hlavní stranou trestního řízení před soudem (tím je
státní zástupce a obviněný), má zájem na jeho průběhu a výsledku. Je tedy
26

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016,
str. 185
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JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016,
str. 185
28
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a doplněné vydání. Praha: C. H. Beck, 2007, s. 164.
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samostatně a nezávisle na ostatních stranách vystupující stranou vykonávající vliv na
trestní řízení podle mu přiznaných práv a povinností. Ve vztahu ke státnímu zástupci
vystupuje stejně – samostatně a nezávisle, neboť hájí práva a zájmy své a ty se ne
vždy shodují se zájmy státního zástupce.29
Poškozený je tedy jak subjektem tak samostatnou a nezávislou stranou
trestního řízení.
Poškozený je navíc procesní stranou bez ohledu na to, jestli má nebo nemá
nárok na náhradu škody. Každý poškozený, kterému náleží práva dle § 43 odst. 1 TŘ,
nemusí být automaticky subjektem tzv. adhezního řízení, kde uplatňuje nárok na
náhradu škody, náhradu nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení podle § 43 odst. 3 TŘ. Ovšem opačně platí, že tomu poškozenému,
kterému náleží práva dle § 43 odst. 3 TŘ, automaticky náleží všechna práva dle § 43
odst. 1 TŘ.

3.1 Definice poškozeného dle trestního řádu
Zákonnou definici podle platného práva nalezneme v trestním řádu v § 43
odst. 1: „Ten, komu bylo trestným činem30 ublíženo na zdraví, způsobena majetková
škoda nebo nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem
obohatil (poškozený), má právo činit návrh na doplnění dokazování, nahlížet do
spisů (§ 65), zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního
líčení a veřejného zasedání konaného o odvolání nebo o schválení dohody o vině a
trestu a před skončením řízení se k věci vyjádřit.“ Poškozeným je tedy ten, komu
bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo
nemajetková újma, nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.
Poškozeným je i ten, kterému majetková škoda vznikla, ale již byla pachatelem

29

RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H.
Beck, 2007, s. 235.
30
Trestným činem je dle § 13 odst. 1 trestního zákoníku protiprávní čin, který trestní zákon označuje
za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Podle § 14 odst. 1 trestního zákoníku
se pak trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.
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v plném rozsahu nahrazena.31 Platná právní úprava vymezuje poškozeného
poměrně široce, koriguje ji tedy alespoň omezeními, která jsou popsána v kapitole
3.6.
Z legální definice vyplývá, že za osobu poškozenou se pro účely trestního
řízení rozumí osoba, která splňuje alespoň jednu z daných kritérií. Samozřejmě také
ta osoba, která splňuje předpokladů vícero, což je v praxi velmi běžné. Problém
ovšem může nastat při posuzování osoby jako poškozeného - kdy se osoba
poškozeným stává. Orgán příslušný provádět přípravné řízení, případně ještě před
zahájením trestního řízení, nemusí být osoba podle platné právní úpravy za
poškozeného považována a mohlo by tak dojít ke krácení jejích práv. Ve stadiu, kdy
se tedy ještě jednoznačně nedá určit, zda se dotyčná osoba za poškozeného může
považovat, J. Jelínek doporučuje, aby se s touto osobou zacházelo již od počátku
jako s osobou poškozenou, pokud se ona sama za poškozenou trestným činem
považuje, a to až do okamžiku, než se prokáže opak.32

3.2 Poškozený, jemuž bylo trestným činem ublíženo na zdraví
Trestní řád v § 43 odst. 1 nejprve definuje poškozeného jako toho, komu
bylo trestným činem ublíženo na zdraví. Zákonnou definici ovšem TŘ nenabízí.
Nalezneme ji v trestním zákoníku33 (dále jen TZ) v § 122 odst. 1: „Ublížením na
zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který
porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po
krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského
ošetření.“ V praxi tedy půjde nejčastěji o případy, kdy poškozený není schopen
vykonávat svou pracovní povinnost. Na druhou stranu, sama pracovní neschopnost
není indikátorem ublížení na zdraví, neboť záleží na intenzitě a závažnosti
způsobené poruchy zdraví, na povaze onemocnění, na příznacích, či míře
bolestivosti atd., a v neposlední řadě pak na délce narušení obvyklého způsobu
31

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016,
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32
JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998, str. 28 – 29
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života poškozeného. Dle vymezení ublížení na zdraví podle TZ pojem „po krátkou
dobu“ může vyvolávat pochybnosti o jasnosti ustanovení, avšak na tuto odpověděl
Nejvyšší soud ČR. Podle jeho rozhodnutí znesnadnění obvyklého způsobu života
musí trvat nejméně sedm dní.34 Ublížením na zdraví se rozumí i takové, které
nezanechá poškozenému trvalé následky.35 Ublížením na zdraví je i těžká újma na
zdraví ve smyslu ustanovení § 122 odst. 2 TZ.
Je jasné, že poškozeným dle § 43 odst. 1 TŘ se stane subjekt, kterému bylo
trestným činem ublíženo na zdraví, ať již má nárok na náhradu majetkové škody
nebo nemajetkové újmy. Stane se jím i tehdy, jestliže pachatel ublížil osobě na
zdraví v souvislosti s jiným trestným činem, než trestným činem proti zdraví. Mohlo
by se tak stát např. v případě, kdy zásah do tělesné integrity člověka nedosáhl
požadované intenzity.36

3.3 Poškozený, jemuž byla trestným činem způsobena majetková
škoda
Trestní řád v § 43 odst. 1 dále stanovuje, že poškozeným je ten, komu byla
způsobena majetková škoda. Tomu právo také přiznává nárok na domáhání se
odčinění takovéto škody. Podobně jako u ublížení na zdraví není rozhodné, zda
majetková škoda byla způsobena trestným činem, jehož zákonným znakem je nebo
není škoda. Je irelevantní, jak orgány činné v trestním řízení nakonec kvalifikují
trestný čin, důležité je, že vzniklá škoda vznikla v příčinné souvislosti se spáchaným
skutkem. Poškozený pak tedy má nárok na náhradu této majetkové škody.37
V opačném případě, tedy když by způsobená majetková škoda nesouvisela se
spáchaným skutkem, by poškozený se svým nárokem na náhradu škody neměl být

34
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připuštěn k hlavnímu líčení podle § 206 odst. 2 TŘ. Postavení a tím i obecná práva
poškozeného podle § 43 odst. 1 TŘ by ztratit neměl.38
Podle judikatury Nejvyššího soudu ČR se majetkovou škodou rozumí
majetková újma vyjádřitelná v penězích, která může mít podobu skutečné škody
nebo ušlého zisku.39 Shodný popis škody nalezneme v soukromém právu, v § 2952
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen OZ), který stanoví, že se hradí
skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo, neboli ušlý zisk (záleží-li skutečná škoda
ve vzniku dluhu, má poškozený právo, aby ho škůdce dluhu zprostil nebo mu poskytl
náhradu).
Dle občanského zákoníku (§ 2951 odst. 1) se škoda nahrazuje uvedením do
předešlého stavu, a není-li to možné, nebo žádá-li to poškozený, hradí se
v penězích. Oproti tomu z dikce trestněprávní úprava plyne, že náhrada škody je
možná pouze v penězích (§ 43 odst. 3 TŘ). Poškozený musí důvod a výši vzniklé
škody doložit (např. znaleckým posudkem či odborným vyjádřením), v jednodušších
případech by mělo postačovat doložení škody poškozeným.40

3.4 Poškozený, jemuž byla trestným činem způsobena nemajetková
újma
Pod nemajetkovou újmou si lze zjednodušeně představit vše ostatní, co
nepředstavuje majetkový základ. Neznamená to ale, že se nemohou vyskytnout
nepřímé majetkové důsledky s touto újmou spojené. Nemajetkovou újmou
rozumíme „příkoří, které se projevuje zásadně jinde než na majetku (např. v osobní
sféře, v morální oblasti apod.). Nepřímo však může mít i majetkové důsledky. Podle
druhu práv, do nichž bylo zasaženo, může jít o nemajetkovou újmu všeobecně
osobnostní, spotřebitelskou, soutěžní, uměleckou nebo vědeckou atd., přičemž není
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ani vyloučen souběh více druhů nemajetkové újmy v různých sférách a právních
vztazích.“41
Pojem nemajetková újma je pojmem v trestním právu relativně novým a
stále problematickým, po letech stále nabízejícím mnoho otázek v aplikační praxi.
Pojem byl zaveden do trestního řádu novelou z roku 2011 (zákon č. 181/2011 Sb.,
kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony).
Ve srovnání s občanským zákoníkem42, jak již bylo výše uvedeno, TŘ nenabízí
více možností kompenzace vzniklé újmy jinak než penězi. V této souvislosti je
potřeba vysvětlit rozdíl mezi náhradou a odčiněním nemajetkové újmy. Náhradou
nemajetkové újmy rozumíme odškodnění poškozeného finančně, zatímco odčinit
nemajetkovou újmu lze nejen penězi, ale také jinými způsoby (např. omluvou). Zde
tedy nutno připomenout, že v rámci adhezního řízení má poškozený nárok pouze na
náhradu nemajetkové újmy v penězích.43
Typickými trestnými činy, kde je záhodno hlouběji se zamyslet nad náhradou
nemajetkové újmy i odčiněním nemajetkové újmy mohou být např. trestný čin
znásilnění (§ 185 TZ), trestný čin pomluvy (§ 184 TZ) nebo trestný čin křivého
obvinění (§ 345 TZ). V těchto případech může snadno dojít k nemajetkové újmě
v různých podobách. Poškozenému může z morálního hlediska postačovat jen
náhrada nemajetkové újmy v penězích, či odsouzení pachatele, ale často si
poškození přejí také satisfakci např. v podobě pochopení (od veřejnosti, přátel,
rodiny). Chtějí dokázat, že se jim stalo příkoří, které může například veřejná omluva,
či zveřejnění rozsudku částečně zhojit.
Souhlasím také s R. Visingerem, že nepeněžní satisfakce může působit
preventivně i výchovně ve vztahu k pachateli i k veřejnosti. R. Visinger říká, že:
„Výsledek trestního řízení totiž leckdy sugeruje dojem, že jedinou způsobenou
41
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škodou je škoda na věcech. Oběť znásilnění tak může získat náhradu za zničené
ošacení, nikoliv za dlouhodobé narušení psychiky a vlastního pohlavního života.“44
Lze naprosto chápat, že např. oběť trestného činu znásilnění prahne přesně po
něčem takovém, jako je pochopení, přiznání se a omluva více než finanční
odškodnění. Touto formou satisfakce by se tak naplnily principy tzv. restorativní
justice, jejímž cílem není potrestání pachatele, ale obnova a odstranění negativních
následků spáchaného trestného činu. Souhlasím tedy zcela a vítám zavedení pojmu
nemajetkové újmy do právní úpravy, leč nynější formulace s sebou přináší určité
aplikační problémy.
I když zavedení možnosti odškodnění za nemajetkovou újmu přineslo
zlepšení práv poškozeného, jednou z nedomyšlených, přesto zásadních, otázek
zákonodárcem je stanovení výše nemajetkové újmy. Se zavedením nemajetkové
újmy se totiž soudy musí zcela nově vypořádávat se stanovením subjektivně
vymezené výše újmy, nejen zjištěné a samozřejmě prokázané pouze objektivně (to
je příznačné pro občanskoprávní řízení). Objektivní stanovení výše nemateriální
újmy je pochopitelně mnohem složitější, než stanovení náhrady škody, kterou lze
doložit např. účetními doklady o vynaložených zdravotních nákladech nebo o
provedených opravách na poškozeném majetku. Výše nemateriální újmy je založena
na subjektivním vnímání následků trestné činnosti poškozenou osobou.45 Je zřejmé,
že s ohledem na individuální vnímání a psychiku každého člověka, bude spáchání
trestného činu mít na každého poškozeného jiný dopad. Pak tedy bude muset soud,
i když třeba s pomocí znaleckých posudků nebo i jiných důkazů individuálně
zkoumat jednotlivé případy bez jakéhokoliv vodítka, což si myslím, že bude v praxi
značně obtížné. Mohlo by dojít ke značným průtahům v řízení, což by kolidovalo s
jednou ze zásadních zásad trestního řízení. (Podle § 2 odst. 4 TŘ orgány činné
v trestním řízení musí projednávat trestní věci urychleně bez zbytečných průtahů;
stejně tak čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, mj. stanoví, že každý má
právo, aby jeho věc byla projednána bez zbytečných průtahů.) Podle mého názoru
44
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dalším nepříznivým dopadem ohledně určování takto komplikované otázky může
být také snaha trestněprávních soudců o častější, nebo stejně časté odkazování
poškozeného na občanskoprávní řízení postupem podle § 229 TŘ.
Žádný právní předpis zatím nestanovuje nebo nenabízí vodítko určování
nemajetkové újmy v adhezním řízení. Podle odborného článku D. Gibalové, by se
mohlo přihlížet při stanovení přiměřeného zadostiučinění za nemajetkovou újmu k:
•

povaze a závažnosti trestného činu,

•

osobním, rodinným a majetkovým poměrům pachatele trestného činu,

•

osobním, rodinným a majetkovým poměrům poškozeného trestným činem,

•

následkům trestné činnosti na zdravotní stav poškozeného, jeho další
psychologický vývoj (zejména u dětí a mladistvých), který by měl být
podložený znaleckým posudkem příslušného oboru,

•

chování pachatele po spáchání trestného činu (zejména projevil-li lítost po
spáchání činu, nebo se pokusil o náhradu škody),

•

významu předmětu řízení poškozeného.46
Posledním problémem, o kterém bych se ráda zmínila, je včasnost uplatnění

nároku na náhradu nemateriální újmy. Vzhledem k tomu, že tato má velmi
individuální a subjektivní charakter, zákonná úprava se mi zdá poněkud striktní
v tom smyslu, že poškozený může uplatnit nárok nejpozději u hlavního líčení před
zahájením dokazování (§ 43 odst. 3 ve spojení s § 206 odst. 2 TŘ). Nemajetková
újma nemá pevný a neměnný charakter a může být prohlubována v průběhu celého
trestního řízení47 (např. tzv. sekundární viktimizací - může se zhoršovat psychická
újma poškozeného při svědecké výpovědi oběti u hlavního líčení, opětovným
projednáváním věci či opětovným kontaktem s obviněným).

46

GIBALOVÁ, D. Náhrada nemateriální újmy v trestním řízení. In JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený a
oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, str. 73
47
GIBALOVÁ, D. Náhrada nemateriální újmy v trestním řízení. In JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený a
oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, str. 73
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3.5 Poškozený, na jehož úkor se pachatel trestným činem
bezdůvodně obohatil
Institut bezdůvodného obohacení byl, stejně tak jako náhrada nemajetkové
újmy, zaveden do trestního řádu novelou z roku 2011. Je to tedy další
soukromoprávní institut, který byl začleněn do trestního práva a rozšířil tak nároky
poškozeného a zlepšil jeho postavení.
V definici poškozeného podle trestního řádu (§ 43 odst. 1) se dozvíme pouze
to, že bezdůvodné obohacení musí být získáno trestným činem. Definici
bezdůvodného obohacení ale v trestním právu nenajdeme, musíme proto sáhnout
po soukromoprávní úpravě. Vymezení bezdůvodného obohacení nalezneme v
občanském zákoníku, v § 2991 až § 3005. § 2991 OZ odst. 1 zní: „Kdo se na úkor
jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil.“ a
odst. 2: „Bezdůvodně se 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.“
Bezdůvodné obohacení se pak může projevit buď přímo, zvětšením majetku
pachatele na úkor poškozeného, anebo nepřímo tím, že se majetek pachatele
nesníží, ačkoliv by měl.48
Když se tedy pachatel na úkor poškozeného bezdůvodně obohatí, vzniká
zvláštní právní vztah, na základě kterého se poškozený může domáhat u soudu
navrácení tohoto obohacení. Podle §43 odst. 3 TŘ je oprávněný v trestním řízení
navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost vydat
bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal.
V dalším ustanovení občanského zákoníku, v § 2992, jsou stanoveny výjimky
z povinnosti vydání bezdůvodného obohacení: „Byl-li splněn dluh, a to i předčasně,
nebylo-li uplatněno právo, ač uplatněno být mohlo, nebo učinila-li jedna osoba něco
ve svém výlučném a osobním zájmu či na vlastní nebezpečí, nevzniká povinnost
obohacení vydat; to platí i v případě, že jedna osoba obohatí druhou s úmyslem ji
obdarovat nebo obohatit bez úmyslu právně se vázat.“
48

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád. I. Komentář. 7. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck,
2013, str. 513
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Nejčastějšími trestnými činy, kdy se pachatel může bezdůvodně obohatit,
jsou majetkové trestné činy, např. trestný čin krádeže dle § 205 TZ, podvodu dle §
209 TZ, neoprávněného užívaní cizí věci dle § 207 TZ či legalizace výnosů z trestné
činnosti dle § 216 TZ. Vznik závazku z bezdůvodného obohacení je ale možný i u
nemajetkových trestných činů, např. u trestného činu obchodování s lidmi podle §
168 TZ, vydírání dle § 175 TZ nebo kuplířství dle § 189 TZ. V. Pelc uvádí u trestného
činu neoprávněného užívání cizí věci kupříkladu užívání motorového vozidla.
Opotřebení vozidla a tím snížení její hodnoty a projeté palivo by bylo škodou, která
by byla vymahatelná na základě práva na náhradu škody. Pokud by ale například
zaměstnanec obchodní společnosti o víkendech, kdy nejsou společností používána,
vůz pronajímal, případné obohacení získané tímto činem by nebylo skutečnou
škodou, ani ušlým ziskem, ale právě bezdůvodným obohacením.49
V aplikační praxi je důležité odlišovat případy náhrady škody (odpovědnosti
za škodu) a nemajetkové újmy od bezdůvodného obohacení. Dle V. Pelce je
základním pravidlem: „že pokud lze závazky z právních vztahů vymáhat pomocí
jiného institutu než bezdůvodného obohacení, má přednost tento jiný institut.
Bezdůvodné obohacení má tedy subsidiární charakter.“50 Odlišení nemajetkové
újmy a bezdůvodného obohacení podle V. Pelce je jednodušší, než odlišení
bezdůvodného obohacení a náhrady škody. V prvním případě totiž nemajetková
újma oproti bezdůvodnému obohacení nemá majetkovou povahu. V druhém
případě je otázka rozlišení složitější. V. Pelc poukazuje na výklad samotných pojmů,
kdy u odpovědnosti za škodu je klíčovým pojmem škoda, neboli následek, který se
projevuje v majetkové sféře poškozeného. U bezdůvodného obohacení je
rozhodným pojmem ono obohacení, tedy následek projevující se v majetkové sféře
obohaceného. K tomuto lze dospět i výkladem § 2991 odst. 1 OZ, totiž že vydat
bezdůvodné obohacení je povinen ten, kdo se nespravedlivě obohatil „na úkor“
jiného.

49

PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. In JELÍNEK, J., GŘIVNA,
T. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012,
str. 89
50
PELC, V. Právo poškozeného na vydání bezdůvodného obohacení. In JELÍNEK, J., GŘIVNA,
T. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012,
str. 85
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3.6 Negativní vymezení poškozeného
Trestní řád vymezuje poškozeného poměrně široce, zvláště pak díky novele
z roku 2011. V některých případech může být účast poškozeného v trestním řízení
omezena (např. je-li počet poškozených mimořádně vysoký).51 V některých
případech je postavení poškozeného v trestním řízení vyloučeno. Poškozený by
mohl být slyšen zároveň jako svědek, ale např. jako znalec by byl vyloučen pro
poměr k věci. Stejně tak je pro protichůdnost zájmů neslučitelné postavené
poškozeného a zúčastněné osoby.52 Otázkou je, jaká osoba přesně a kdy se může
stát v procesu trestního řízení poškozenou. Široké vymezení je korigováno třemi
omezeními.

3.6.1 Negativní vymezení poškozeného podle § 43 odst. 2 trestního řádu
První omezení nalezneme v § 43 odst. 2 TŘ, který zní: „Za poškozeného se
nepovažuje ten, kdo se sice cítí být trestným činem morálně nebo jinak poškozen,
avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v
příčinné souvislosti s trestným činem.“ Toto ustanovení bylo vloženo do trestního
řádu novelou z roku 2001 (zákon č. 265/2001 Sb.). Z důvodové zprávy k vládnímu
návrhu této novely se dozvíme, že hlavním smyslem byla snaha zamezit příliš
extenzivnímu výkladu poškozeného. Mohlo by se stát, že by se za poškozeného
považovaly osoby, které by se subjektivně domnívaly, že jsou poškozenými, nebo by
byly trestným činem dotčeny nepřímo, zprostředkovaně. Tomu chtěla novela
zabránit.
Z druhého úhlu pohledu vidím ale jako problém navazující otázku, kdy tedy a
jak se bude rozhodovat o otázce, zda je osoba osobou poškozenou s právy
přiznanými trestním řádem. Současná právní úprava řeší postavení poškozeného,
tedy zda vznik jeho nároku je v příčinné souvislosti se spáchaným trestným činem
obviněného neformálně jako prejudiciální otázku. Soud tedy může často
51

Srov. § 44 odst. 2 TŘ
JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016,
str. 261
52
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rozhodnout nesprávně, neboť forma zavinění pachatele a tedy i postavení
poškozeného

záleží

na

zjištěném

dokazování,

což

představuje

v praxi

komplikovanou situaci. Poškozenému nemusí být hned na začátku řízení správně
toto postavení přiznáno a ten se proti takovému rozhodnutí nemá jak bránit, proti
tomuto rozhodnutí v platné právní úpravě neexistuje opravný prostředek. J. Jelínek
k tomuto dále navrhuje, aby bylo vydáno rozhodnutí, kterým se osobě přiznává (či
nepřiznává) postavení poškozeného a aby proti tomuto usnesení, byl přípustný
opravný prostředek – stížnost.53 O této otázce by pak mohl rozhodnout soud ještě
před zahájením dokazování v hlavním líčení (tak, aby postup odpovídal trestnímu
řádu dle § 43 odst. 3 ve spojení s § 206 odst. 2).
V tomto směru se můžeme zamyslet i nad formulací vzniku újmy v příčinné
souvislosti s „trestným činem“. Jak již jsem uvedla výše, forma zavinění a příčinná
souvislost mezi jednáním a vzniklou újmou je předmětem dokazování a ještě před
dokazováním v hlavním líčení se nedá hovořit o spáchaném trestném činu. Právní
kvalifikace není rozhodná, ale vymezení skutku. Mám za to, že lepší formulace by
byla nahradit trestný čin pouhým „skutkem“.

3.6.2 Negativní vymezení poškozeného podle § 44 odst. 1 trestního řádu
Další omezení, kdy se osoba nemůže stát poškozeným, bych ráda zmínila
omezení v § 44 odst. 1 TŘ. Na první pohled se může toto ustanovení zdát jako velmi
logické a pochopitelné, které nepotřebuje další rozbor. Uvádím ho ale záměrně,
neboť se mi při hlubším zkoumání zdá velmi zajímavé. Ustanovení zní takto:
„Oprávnění poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako
spoluobviněný.“
Je logické, že osoba, která je stíhaná pro trestný čin jako spoluobviněná
osoba, neboli osoba, která se podílela na spáchání trestného činu, nemůže zároveň
ve stejném řízení vystupovat jako osoba poškozená tímto stejným trestným činem.
Za pomoci užití jazykového výkladu je zde potřeba rozlišit pojem spoluobviněný dle
53

JELÍNEK, J. Postavení poškozeného v trestním řízení - možnosti zdokonalení právní úpravy nejsou
vyčerpány. Kriminalistika. 2003, č. 2, str. 114
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TŘ a pojem spolupachatele podle TZ.54 Pokud by ale bylo vedeno vícero
samostatných řízení proti těmto osobám, které jsou dle hmotného práva
spolupachateli nebo účastníky stejného trestného činu (činu, který by naplňoval
znaky skutkové podstaty stejného trestného činu), tyto osoby by mohly vystupovat
jako osoby poškozené (se všemi podle platného práva přiznanými právy) v trestním
řízení, které by bylo vedeno proti spolupachateli nebo účastníkovi.55

3.6.3 Negativní vymezení poškozeného podle § 310a odst. 1 trestního řádu
Posledním ustanovením, které zužuje pojem poškozeného, je § 310a TŘ,
zavedený do trestního řádu novelou z roku 2001 (zákon č. 265/2001 Sb.). Podle
tohoto ustanovení, pro účely narovnání „práva poškozeného podle § 309 a § 311 TŘ
nepřísluší tomu, na koho pouze přešel nárok na náhradu škody nebo na vydání
bezdůvodného obohacení.“
Tímto ustanovením nejsou tedy pro účely narovnání přiznána práva
poškozeného pouhému právnímu nástupci poškozeného, na kterého nárok přešel.
Ten je tím vyloučen z možnosti vykonávat práva poškozeného v řízení o narovnání.
Právním nástupcem může být kupříkladu dědic, nebo pojišťovna, která uhradila
škodu vzniklou trestným činem.56 Vychází to z povahy narovnání, které má za cíl
urovnat konflikt mezi poškozeným a obviněným, znovuobnovit stav před spácháním
trestného činu, odstranit následky činu a celkově kompenzovat újmu způsobenou
oběti přečinu.57 Účel narovnání je tím tak posílen, neboť důležitým bodem při
schvalování narovnání není jen náhrada škody, ale právě zmíněná snaha o urovnání
nepříznivých vztahů mezi poškozeným a obviněným, které byly v důsledku
trestného činu narušeny.

54

Viz § 23 TZ: „Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob,
odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).“
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2013, str. 538
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JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016,
str. 257
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3.7 Odlišení pojmu poškozeného a oběti trestného činu
Pojmy poškozený v trestním řízení a oběť trestného činu bývají někdy
zaměňovány nebo ztotožňovány. Je tomu tak proto, že v praxi často dochází
k prolínání těchto dvou pojmů. Stejná osoba může mít v trestním řízení zároveň
postavení poškozeného a zároveň oběti trestného činu. Ne každý poškozený je obětí
trestného činu, obráceně ale často platí, že oběť je zároveň i poškozeným, náleží jí
tedy některá práva v trestním řízení jako poškozenému. Oběť je chápána širokou i
odbornou veřejností spíše z pohledu viktimologického. Viktimologie je věda, která
se zabývá oběťmi trestných činů, dopadem činu na jejich psychiku, jejich chováním a
prožíváním, nebo i zda a případně jakou měrou se oběti na trestném činu
spolupodíleli. Oběť trestného činu je ale předmětem zkoumání i dalších vědních
oborů a disciplín jako je kriminologie, kriminalistika nebo např. samotná
psychologie.
Přesné rozdělení těchto dvou pojmů není jednoduché, určité odlišnosti záleží
především na různých stádiích trestního řízení a právech, který oběma institutům
právo přiznává.
Zásadním rozdílem je postavení oběti jako subjektu, který je nutno vnímat
jako adresáta zvláštní péče ze strany státu než jako stranu trestního řízení. Oběť
trestného činu je osoba, která utrpěla újmu, ať už fyzickou, nebo psychickou, a stát
by jí měl poskytnout zvláštní formu péče a pomoci jí se s touto traumatickou
událostí vyrovnat. Poškozený je oproti tomu pojmem čistě procesním. Trestní řád
používá tento pojem k označení subjektu (jednoho ze subjektů) a zároveň strany
trestního řízení.58 Poškozený je vybaven procesními právy a povinnostmi. Výkonem
těchto práv poškozený směřuje především k dosažení účelu trestního řízení a je tím
také omezen.59
Pro vysvětlení dalšího rozdílu mezi obětí a trestným činem je zapotřebí
alespoň rámcově vymezit pojem oběti trestného činu (blíže se definici oběti budu
58

Viz kapitola 3.1 této práce
Toto omezení se může projevit např. aplikací ustanovení § 229 odst. 1 TŘ, podle kterého soud
odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným
příslušným orgánem, není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody
nebo nemajetkové újmy nebo k vydání bezdůvodného obohacení podklad nebo bylo-li by pro toto
rozhodnutí třeba provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení.
59
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věnovat v následující kapitole). Zákon o obětech trestných činů (zákon č. 45/2013
Sb. o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o
obětech trestným činů“ nebo jen ZOTČ) definuje oběť v § 2 odst. 2 jako osobu
fyzickou, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena
majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem
obohatil. Takto vymezený pojem oběti je tzv. obětí přímou. Oběť nepřímá je
vymezena v dalším odstavci - byla-li trestným činem způsobena smrt oběti (přímé),
považuje se za oběť i ten, kdo utrpěl v důsledku smrti oběti (přímé) újmu. Tyto
osoby jsou v ustanovení specifikovány, jsou jimi například a příbuzný v pokolení
přímém, sourozenec nebo manžel. Dalším rozdílem mezi obětí a poškozeným je to,
že „k tomu, aby osoba byla považována za oběť, nemusí dojít k účinku trestného
činu v podobě vzniku újmy na zdraví, majetkové škody, nemajetkové újmy nebo
bezdůvodného obohacení. Postačí, zůstane-li trestný čin (nebo čin jinak trestný ve
smyslu § 2 odst. 1 ZOTČ) ve stadiu přípravy nebo pokusu, nemusí dojít k jeho
dokonání.“60 Pojem primární oběti je tak oproti poškozenému pojmem širším.61
K tomuto dále J. Jelínek uvádí, že použitá formulace oběti jako fyzické osoby, (…) na
jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil, může vzbuzovat pochybnosti. J.
Jelínek uvádí, že doslovný výklad vede k závěru, že obětí nebude osoba, na jejíž úkor
se měl pachatel obohatit, ale ke vzniku bezdůvodného obohacení nakonec nedošlo.
Tento výklad by pak popíral shora uvedené stanovisko, že obětí je i osoba, která
utrpěla újmu trestným činem, který zůstal jen ve stádiu pokusu či přípravy. Zcela
souhlasím s názorem, že za oběť je nutno považovat i osobu, na jejíž úkor se
pachatel měl obohatit.62
Další odlišnost lze vyčíst z § 2 odst. 1 ZOTČ. Díky formulaci, že se trestným
činem pro účely tohoto zákona rozumí i čin jinak trestný, jsou chráněné a za oběti
považované i osoby, kterým byla způsobena újma trestně neodpovědnou osobou.
Takovou osobou může být např. osoba trestně neodpovědná pro nedostatek věku,
rozumové a mravní vyspělosti nebo osoba nepříčetná. Toto ustanovení považuji za
60
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zcela správné, neboť oběť trestného činu a jí způsobená újma trestným činem
(činem jinak trestným) nezávisí na tom, zda jí byla újma způsobena trestně
odpovědnou, či neodpovědnou osobou. Na druhou stranu, čin jinak trestný vylučuje
protiprávnost i v jiných případech podle TZ, bylo by tak dobré toto ustanovení
specifikovat (více o této problematice v kapitole oběť trestného činu).
Jak vyplývá z definice oběti trestného činu (§ 2 odst. 2 ZOTČ), oproti
poškozenému může být obětí jen osoba fyzická. Toto vysvětlení je logické, jen
fyzická osoba je schopna svými smysly vnímat těžkosti, které jí byly způsobené
trestným činem (činem jinak trestným). Právnické osobě také nemůže vzniknout
druhotná újma (mluvíme o tzv. sekundární viktimizaci). K pojmu druhotné újmy a
její definici více v dalších kapitolách této práce.
Posledním rozdílem, navazujícím na předešlý odstavec, je otázka přechodu
práv na právního nástupce. Poškozeným podle trestního řádu je i právní nástupce
(práva související s náhradou škody nebo bezdůvodného obohacení mohou přejít - §
45 odst. 3 TŘ). Naproti tomu práva oběti na žádného právního zástupce přejít
nemohou. Vyplývá to z povahy ustanovení oběti. Jak již bylo výše řečeno, pouze
samotná oběť je schopna sama svými smysly a city zhodnotit jí způsobené útrapy.
Pro lepší orientaci a pochopení se závěrem této podkapitoly pokusím o
zjednodušené shrnutí hlavních rozdílů mezi poškozeným a obětí trestného činu:
•

oběť je subjektem zvláštní péče státu, poškozený je subjektem a
stranou trestního řízení,

•

obětmi mohou být i pozůstalé oběti, která zemřela v důsledku
spáchaného trestného činu,

•

na rozdíl od poškozeného, k vzniku újmy oběti postačí pokus či
příprava trestného činu, nevyžaduje se dokonání TČ,

•

obětí se rozumí i osoba, které byla způsobena újma činem jinak
trestným,

•

obětí může být jen osoba fyzická, předchází se u ní druhotné újmě,

•

na rozdíl od poškozeného, oběť nemůže svá práva převést na
právního nástupce.
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4 Oběť trestného činu
V další kapitole se budu věnovat hlouběji problematice oběti trestného činu.
Jak již bylo vysvětleno v předchozí kapitole, pojem oběti trestného činu není totožný
s pojmem poškozeného v trestním řízení, nicméně tyto dva pojmy se často prolínají.
Samostatnou kapitolu o obětech trestného činu jsem zařadila do mé práce z mnoha
důvodů. Prvním z nich je právě propojenost práv obětí a poškozeného v trestním
řízení a tak i trestního řádu a zákona o obětech trestného činu. Druhým důvodem je
všeobecná snaha o posílení postavení oběti, posílení jejích práv a ochrany
v posledních letech nejen v České republice ale i na mezinárodní úrovni. Třetím
důležitým faktorem, který souvisí s druhým zmíněným, je nedávná novelizace
zákona o obětech trestných činů. Konečně se tak po dlouhé době plně
implementovala do českého právního řádu směrnice Evropského parlamentu a Rady
2012/29/EU, která zavedla minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí
trestného činu (o této Směrnici Evropského parlamentu a Rady blíže později v této
kapitole).

4.1 Oběť trestného činu – historické souvislosti a mezinárodní úprava
Pojem oběti byl v mezinárodních dokumentech definován v Deklaraci
základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneužití moci přijaté na
VII. Kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s provinilci v Miláně v roce
1985. Deklarace vymezuje pojem oběti v prvním článku takto: „Termín ‚oběti‘
znamená (označuje) osoby, kterým byla způsobena individuálně nebo kolektivně
škoda, včetně fyzické nebo psychické škody, citového (emocionálního) strádání,
majetkové škody nebo značného poškození jejích základních práv konáním nebo
opomenutím, které je v rozporu s národními trestními zákony, včetně zákonů
zakazujících zneužití moci.“ Druhý článek zmíněné deklarace pak upřesňuje, že
osoba může být považována za oběť podle vymezení v článku prvním Deklarace, bez
ohledu na to, zda byl provinilec odhalen, zadržen či zatčen, odevzdán soudu nebo
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odsouzen a také bez ohledu na vztah provinilce a oběti. Za určitých okolností
zahrnuje termín oběti i nejbližší členy rodiny, závislé osoby na přímé oběti nebo
osoby, které utrpěly škodu tím, že oběti pomáhaly, nebo osoby které se ocitly
v obtížném postavení při zabraňování viktimizace.63
Tomuto tématu se v posledních letech věnuje intenzivně také Evropská unie.
Mezi nejvýznamnější předpisy Evropské unie v této oblasti patří rámcové rozhodnutí
Rady 2001/220/SVV ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení, dále
směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných
činů, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/36/EU ze dne 5. dubna 2011 o
prevenci obchodování s lidmi, boji proti němu a ochraně obětí, kterou se nahrazuje
rámcové rozhodnutí Rady 2002/629/SVV, a poslední, nejdůležitější, směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.64

4.1.1 Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z roku 2001
Z výše zmíněných předpisů Evropské unie jsem vybrala dva, které jsou podle
mne nejdůležitější, co se týče postavení oběti v trestním řízení, a to první a poslední
předpis. Také proto, že poslední zmíněná směrnice nahrazuje první předpis,
rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV (dále jen „rámcové rozhodnutí“), a bude
tak zajímavé srovnání vymezení oběti v těchto dvou předpisech. V neposlední řadě
byla směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU (dále jen „směrnice“), a
dříve tedy rámcové rozhodnutí, stěžejním dokumentem pro české právo, především
na přijetí poslední novely zákona o obětech trestních činů, kdy byla tato směrnice
konečně řádně implementována.
Rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z března roku 2001 bylo přijato
v souladu s akčním plánem Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění
63
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ustanovení Amsterodamské smlouvy, týkající se vytvoření prostoru svobody,
bezpečnosti a práva; zejména pak otázky pomoci obětem prostřednictvím
zpracování srovnávací studie režimů odškodňování obětí a zhodnocení možnosti
přijmout opatření v rámci Evropské unie. Toto nalezneme hned v úvodu rámcového
rozhodnutí, pod bodem 1. V bodě 11 se pak dočteme, že je zapotřebí poskytnout
vhodné a dostatečné školení osobám, které přicházejí do styku s oběťmi, což je
důležité nejen pro oběti, ale také pro dosažení cílů trestního řízení. Tento bod
považuji za podstatný, můžeme zde vidět důležitost otázky tzv. druhotné újmy
obětí. Nenáležitým postupem orgánů činných v trestním řízení, neadekvátními
reakcemi okolí oběti, nebo kupříkladu médií, je obětem často připomínám trestný
čin, kterým jim byla způsobena újma, a to se může velmi negativně projevit nejen na
psychice oběti.
Toto rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV z března roku 2001 definuje
oběť v článku prvním jako fyzickou osobu, „která utrpěla škodu včetně fyzického či
psychického poškození, citovou újmu či hmotnou ztrátu přímo způsobenou jednáním
a opomenutím, jež porušuje trestněprávní předpisy členského státu.“65
V dalších článcích rámcové rozhodnutí pojednává např. o:
•

šetření práv obětí při výslechu (článek 3),

•

právu na informace od prvního kontaktu s orgány činnými v trestním
řízení jako např. na jaké subjekty se mohou oběti obrátit s žádostí o
pomoc, otázky týkající se trestního řízení, jaké požadavky upravují
nárok oběti na odškodnění, právo být informován o rozhodnutí
soudu, které má stát zajistit (článek 4),

•

zvláštní pomoci obětem (článek 6),

•

právu na ochranu oběti (článek 8),

•

právu na odškodnění v rámci trestního řízení (článek 9),

•

školení osob, které se podílejí na řízení nebo mají jiné kontakty
s oběťmi (článek 14); zde rámcové rozhodnutí stanoví, že každý
členský stát má podporovat v rámci svých veřejných služeb nebo
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financováním subjektů pro pomoc obětem, získávání odpovídajícího
školení pro osoby, které se podílejí na řízení nebo mají jiné kontakty
s oběťmi (zejména pro policejní úředníky a právníky),
•

postavení oběti v průběhu trestního řízení (článek 15); zde je kladen
důraz na předcházení druhotné újmy oběti a zamezení zbytečným
tlakům, zejména připravit obětem řádné přijetí v prostorách orgánů,
ve kterých lze zahájit trestní řízení a připravit zde vhodné podmínky
odpovídající situaci oběti.

4.1.2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU z roku 2012
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu byla přijata
ve Štrasburku dne 25. října 2012. K lepšímu pochopení a souvislostí se zákonem o
obětech trestného činu považuji za důležitý stručný přehled také tohoto
dokumentu.
Cílem této směrnice bylo pozměnit a rozšířit zásady uvedené v rámcovém
rozhodnutí Rady 2001/220/SVV. Zároveň reagovala na předchozí programy či
rozhodnutí nebo usnesení Unie, kdy bylo samotnou Unií uvedeno či uloženo Komisi,
aby se zabývala zlepšením právních předpisů a praktickými opatřeními na podporu
ochrany obětí, se zvláštní pozorností na podporu a uznání všech obětí, a přednostně
obětí terorismu (Stockholmský program, přijatý v prosinci roku 2009). Dále se pro
přijetí směrnice cílilo vzhledem k Budapešťskému plánu z června roku 2011, která
uvádí, že by se měla posílit práva, podpora a ochrana obětí trestných činů. Dále
mohu zmínit z důvodů pro přijetí směrnice např. ještě usnesení Evropského
parlamentu o odstranění násilí páchaného na ženách z listopadu roku 2009, a
podobné usnesení Evropské unie z dubna roku 2011 o prioritách a základních rysech
nového rámce politiky EU pro boj proti násilí páchanému na ženách.
Přijetí směrnice a její cíl je velmi dobře shrnut v důvodu pro její přijetí v bodě
devátém: „Trestný čin je škodlivý pro společnost a zároveň představuje porušení
individuálních práv obětí. Oběti trestného činu by proto měly být jako takové uznány
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a mělo by s nimi být zacházeno s respektem, citlivě a profesionálně bez jakékoli
diskriminace založené například na rase, barvě pleti, etnickém nebo sociálním
původu, genetických rysech, jazyku, náboženském vyznání nebo přesvědčení,
politických názorech či jakýchkoli jiných názorech, příslušnosti k národnostní
menšině, majetku, narození, zdravotním postižení, věku, pohlaví, vyjádření pohlavní
identity, pohlavní identitě, sexuální orientaci, statusu z hlediska práva k pobytu nebo
zdravotního stavu. Ve všech kontaktech s kterýmkoli příslušným orgánem, který
vyvíjí činnost v rámci trestního řízení, a s jakoukoli službou, jež přichází do styku s
oběťmi, jako například službou pro podporu obětí nebo službou restorativní justice
by měla být zohledněna osobní situace obětí trestného činu a jejich bezprostřední
potřeby, věk, pohlaví, případné zdravotní postižení a úroveň vyspělosti obětí
trestného činu při současném respektování jejich tělesné, duševní a mravní
nedotknutelnosti. Oběti trestného činu by měly být chráněny před sekundární a
opakovanou viktimizací, před zastrašováním a před odvetou, měly by mít k dispozici
vhodnou podporu, která by usnadnila jejich zotavení, a dostatečný přístup k právní
ochraně.“66 Ochranu a zamezení sekundární a opakované viktimizace směrnice
zmiňuje velmi často. Je tak patrné, jak velký důraz na ochranu oběti před druhotnou
viktimizací směrnice této problematice přiznává.
Směrnice oproti zmíněnému rámcovému rozhodnutí zavedla opravdu velký
počet změn a velmi ho rozšířila. Pro přijetí směrnice byly uvedeny či rozšířeny
například tyto další důvody:
•

prvořadým hlediskem při uplatňování směrnice má být zájem dětí,

•

směrnice klade důraz na rovnost obětí se zdravotním postižením
s ostatními obětmi,

•

oběti terorismu mají být zvláště chráněné s ohledem na povahu
trestného činu (mohou být více pod dohledem veřejnosti, potřebují
tedy zvýšenou ochranu jejich důstojnosti a bezpečnosti),

•

oběti (zvláště ženy a děti) násilných trestných činů včetně sexuálního
násilí (násilí na základě pohlaví) mají být také speciálně chráněné, a
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to z důvodu sekundární viktimizace, zastrašování a možnosti odvety
spojenými s násilím,
•

směrnice zmiňuje několikrát důležitost restorativní justice67, např.
v souvislosti s poskytováním informací obětem nebo možnosti
mediace a důvěrnosti restorativního soudního řízení,

•

směrnice zdůrazňuje právo na informace v mnoha ohledech, např.
informace mají být podány dostatečně určitě, aby mohlo být
s oběťmi

zacházeno

s dostatečným

respektem,

informovanost

ohledně času a místa soudního řízení, seznámení oběti se současným
stavem řízení, právo oběti na podání opravného prostředku na
přezkum rozhodnutí o zastavení trestního stíhání (tu by měla provést,
pokud to lze, osoba nebo orgán odlišný od toho, který rozhodnutí
vydal), nebo proti rozhodnutí o propuštění pachatele (pokud takové
právo v zemi členského státu existuje), na druhou stranu by, podle
směrnice, členské státy neměly mít povinnost poskytovat informace,
které by mohly nepříznivě ovlivnit řádný průběh případu nebo ohrozit
určitý případ nebo osobu, nebo považují-li to za neslučitelné se
základními zájmy jejich bezpečnosti,
•

podle směrnice by mělo být zacházeno s obětmi při trestním řízení
s respektem, citlivě, profesionálně, bez diskriminace, koordinovaně,
zajistit jim přístup k jejich právům a chránit jejich soukromí (k tomuto
cíli by úředníci zapojeni do trestního řízení měli být speciálně
odborně vyškoleni (je zde zahrnuta i zvláštní psychologická odborná
příprava); směrnice jmenuje nejen úředníky, také příslušníky
policejních složek, soudní zaměstnance, advokáty, státní zástupce,
soudce, i jiné odborníky, kteří poskytují služby podpory pro oběti
nebo služby restorativní justice)68,
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•

směrnice dále chrání nejen důstojnost obětí, ale i nepřímých obětí
před druhotnou a opakovanou viktimizací, zastrašováním či odvetou
(např. opatřeními jako jsou soudní příkazy, nebo soudní zákazy
kontaktu),

•

shodně s výše zmíněnou Deklarací základních principů spravedlnosti
pro oběti trestných činů a zneužití moci z roku 1985 směrnice říká, že
by osoba měla být považována za oběť bez ohledu na to, zda je
pachatel identifikován, zajištěn, stíhán nebo odsouzen, a bez ohledu
na rodinný vztah mezi nimi (můžeme zde pozorovat provázanost a
důležitost této Deklarace, její vliv na pozdější mezinárodní
dokumenty); podpora bez přílišných formalit by osobě jako oběti
měla být poskytnuta od okamžiku, kdy se příslušné orgány o existenci
oběti dozvědí,

•

dále směrnice doporučuje, že aniž by byla dotčena pravidla týkající se
promlčecích lhůt, opožděné ohlášení trestného činu obětí z důvodu
strachu z odvety, ponížení nebo stigmatizace, by nemělo mít za
následek odmítnutí potvrzení trestního oznámení oběti,

•

co se týče práva obětí na slyšení, mělo by se považovat za dodržené
v tom případě, že bylo obětem umožněno učinit prohlášení či podat
vysvětlení písemně,

•

u osob, které jsou obzvláště zranitelné (např. oběti opakovaného
násilí v rámci úzkého svazku nebo oběti násilí založeného na pohlaví)
by se měly zohledňovat zejména jejich konkrétní potřeby, závažnost
trestného činu a způsobená újma, vztahy mezi obětmi, pachateli,
dětmi a jejich širším sociálním prostředím,

•

v neposlední řadě je doporučováno k účinnému naplnění cílů
směrnice přiměřeně vést statistiky o obětech trestných činů,

•

směrnice dává členským státům na zvážení zavedení tzv. „jednotných
kontaktních míst“, které by se zabývaly četnými potřebami obětí při
jejich zapojení do trestního řízení, včetně potřeby získat informace,
pomoc, podporu, ochranu a odškodnění,
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•

směrnice dále například říká, že od obětí by se nemělo očekávat, že
ponesou výdaje spojené s jejich účastí na trestním řízení, zároveň ale
říká, že by stát měl nahradit pouze nutné výdaje spojené s touto
účastí,

•

v neposlední řadě můžeme ze směrnice vyčíst, že v rámci výslechu by
bylo dobré, aby byla oběť vyslýchána ve stejných prostorách a
stejným policistou; také ale uvádí, že okamžité provozní potřeby a
omezení mohou toto zvláštní zacházení s obětí znemožnit.

V článku 2, bodu prvém, písmene a) nalezneme definici oběti – obětí se
rozumí jednak „fyzická osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či citové
újmy či hmotnou ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem“ a jednak
„rodinný příslušník osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem, a který
v důsledku smrti této osoby utrpěl újmu“69. Zde došlo v porovnání s rámcovým
rozhodnutím k rozšíření definice oběti i o tzv. nepřímé oběti.
V dalších článcích se směrnice zabývá v souladu s důvody pro její přijetí
například:
•

poskytováním informací oběti v mnoha ohledech (články 3 a 4 a 6),

•

právy obětí při podávání trestního oznámení (článek 5),

•

právem na tlumočení a překlad (článek 7),

•

právem na přístup ke službám pro oběti (i pro nepřímé oběti) a
poskytování podpory obětem (články 8 a 9), směrnice zde zmiňuje
např. psychologickou podporu, poradenství týkající se finančních a
praktických záležitostí vyplývajících z trestného činu, poskytnutí
přístřeší nebo jiné vhodné provizorní ubytování pro oběti, které
potřebují bezpečné místo kvůli zamezení sekundární a opakované
viktimizace, zastrašování a odvetě,

•

právy v případě rozhodnutí o zastavení trestního stíhání (článek 11),

•

právem na záruky v souvislosti se službami restorativní justice
(článek 12),

69

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje
rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV
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•

právem na rozhodnutí o odškodnění od pachatele v průběhu
trestního řízení (článek 16),

•

právem na zamezení kontaktu mezi obětí a pachatelem (článek 19),
zde směrnice přikazuje členským státům zajistit, aby soudní prostory
měly oddělené čekárny pro oběti,

•

nutností individuálního posouzení obětí s cílem zjistit potřeby
zvláštní ochrany (článek 22), individuální posouzení má zejména
zohlednit osobní charakteristiku oběti, druh a povahu spáchaného
trestného činu a okolnosti trestného činu,

•

právem na ochranu obětí s potřebami zvláštní ochrany během
trestního řízení (článek 23), zde se má zaručit např. obětem
sexuálního násilí, násilí na základě pohlaví nebo násilí v rámci úzkého
svazku výslech před osobou stejného pohlaví (s výjimkou případů,
kdy se má výslech provádět před státním zástupcem nebo soudcem),
výslech prostřednictvím komunikačních technologií, aby mohla být
oběť vyslyšena, aniž by byla přítomna v soudní síni, také proto, aby
se zamezilo vizuálnímu kontaktu oběti a pachatele, nebo výslech
s vyloučením veřejnosti,

•

právy dětských obětí na ochranu v průběhu trestního řízení,

•

školením úředníků, kteří pravděpodobně přijdou do kontaktu
s oběťmi,

•

v posledním, 26. článku, před závěrečnými ustanoveními směrnice,
se dává za úkol členským státům, aby mezi sebou spolupracovaly
v oblasti zlepšení přístupu obětí k jejich právům – aby si vyměňovaly
osvědčené postupy, konzultovaly jednotlivé případy a podporovaly
evropské sítě zabývající se otázkami, které přímo souvisí s právy
obětí; členské státy mají přijmout vhodná opatření rovněž
prostřednictvím internetu na zvýšení povědomí o právech
stanovených ve směrnici (mohou tak učinit např. informačními
kampaněmi, výzkumnými a vzdělávacími programy a spoluprací
s příslušnými organizacemi občanské společnosti).
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Jak je vidno, obětem trestných činů se na půdě Evropské unie dostává stále
větší pozornosti, rozšiřují se jejich práva, dává se důraz na jejich ochranu a pomoc.
Vzhledem k četnosti páchání trestných činů v Evropě, jako by Evropská unie
predikovala a dávala důraz na ochranu obětí, zvláště dětských, obětí sexuálních
trestných činů a obětí terorismu. Vzhledem k současné situaci si troufám tvrdit, že
otázky ochrany a práv obětí nejsou uzavřeným tématem a bude o nich v budoucnu
ještě mnohokrát diskutováno.

4.2 Definice oběti trestného činu
4.2.1 Definice oběti podle zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem
trestného činu
Poprvé byl pojem oběti zaveden do českého právního řádu zákonem o
poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti č. 209/1997 Sb.70 (dále jen
„zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem“). Zákon inkorporoval do českého
práva základní zásady ochrany obětí podle výše zmíněných mezinárodních
dokumentů. Podle důvodové zprávy k tomuto zákonu bylo jejím primárním cílem
poskytovat finanční pomoc obětem násilného trestného činu jako odškodnění za
újmu na zdraví, kterou oběti v důsledku trestného činu utrpěly, a které by neměly
objektivně možnost dosáhnout náhrady škody pachatelem v přijatelné lhůtě. Podle
§ 2 odst. 3 tohoto zákona měla být obětem poskytnuta pomoc, která spočívá
v jednorázovém poskytnutí peněžité částky k překlenutí zhoršené sociální situace,
způsobené oběti trestným činem.
Zákon o poskytnutí peněžité pomoci definoval oběť v § 2 odst. 1: „obětí se
rozumí fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví.“
V odstavci druhém pak zákon doplňuje definici: „Za oběť se považuje 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
70

Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti nabyl účinnosti 1. ledna roku 1998 a
byl zrušen k 1. srpnu 2013 a nahrazen zákonem o obětech trestného činu č. 45/2013 Sb.
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domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat
výživu.“
Jak je z definice patrné, zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem
vymezoval oběť poměrně úzce, ve srovnání s mezinárodními dokumenty. Oběť navíc
spojoval pouze s protiprávním zásahem do její tělesné integrity.

4.2.2 Definice oběti podle zákona o obětech trestného činu

4.2.2.1 Důvody přijetí zákona o obětech trestného činu
Ještě dříve, než si definujeme oběť podle platné české právní úpravy, mi
dovolte krátký exkurz do historie tohoto zákona. Ráda bych na tomto místě zmínila
několik důvodů, které vedly zákonodárce k přijetí zákona č. 45/2013 Sb. o obětech
trestných činů a o změně některých zákonů.
Jak zmiňuje J. Jelínek v úvodu svého článku71, zákon o obětech trestného
činu představoval z historického hlediska milník v legislativním přístupu k obětem
trestných činů. Říká, že šlo o vyvrcholení dlouhodobého trendu posilování práv
obětí. Novinkami stanovenými tímto zákonem bylo zavedení nových, do té doby
neexistujících práv obětí jako např.:
•

právo na odbornou pomoc (posílení pomoci můžeme spatřovat jednak
v tom, že zákon vymezuje tento pojem stejně jako podmínky, za kterých
je možné pomoc uplatnit, stanovuje také dobu, po kterou mají oběti
právo na odbornou pomoc, a to i, za splnění určitých podmínek,
bezplatně nebo za sníženou odměnu),

•

široké právo na informace,

•

právo na ochranu soukromí,

•

právo na doprovod důvěrníkem,

71

JELÍNEK, J., PELC, V. Zákon o obětech trestných činů – jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin
advokacie. 2015, č. 11, s. 19 a násl. Dostupné také z www: https://www.beckonline.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgvpweyk7geyv643uojptcoi&groupIndex=1&rowIndex=0
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•

právo na prohlášení oběti o dopadu trestného činu na její život (tzv.
victim impact statement).

Zákon o obětech trestných činů také novelizoval trestní řád, ve kterém
jednak rozšířil procesní práva poškozeného v trestním řízení a zavedl dosud
neznámý institut předběžných opatření v trestním řízení (opatření záležející
v různých zákazech chování obviněného jako např. zákaz styku s poškozeným,
osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, zejména svědky, nebo zákaz vstoupit
do společného obydlí obývaného s poškozeným a jeho bezprostředního okolí a
zdržovat se v takovém obydlí.)
Dále zákon rozšířil a posílil již existující práva obětí, např.:
•

zákon zavedl speciální výslechová pravidla,

•

po zrušení zákona o peněžité pomoci obětem komplexně upravil
problematiku odškodňování obětí trestných činů ze strany státu (zákon
rozšiřuje tato peněžitá práva pro oběti TČ a zvyšuje částky této pomoci).

Zákon také nově reguluje činnost subjektů, které poskytují pomoc obětem
trestných činů, a zavádí jejich povinnost akreditovat se pro poskytování jejich služeb
obětem.72
Procesní práva obětí, která mají postavení poškozeného, jsou relativně
dobře upravena v trestním řádu. Oproti tomu ale postavení oběti, jakožto osoby,
která utrpěla trestným činem újmu a má jí být přiznána zvláštní péče od státu,
nebylo dostatečným způsobem do přijetí ZOTČ upraveno. Procesní práva obětí či
jiné úpravy s nimi související jsme mohli nalézt jednak v onom trestním řádu,
v zákoně o peněžité pomoci obětem, v zákoně o sociálních službách, ale také třeba
v zákoně o Policii České republiky, občanském soudním řádu nebo v zákoně o
zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením. Zákon o
obětech trestných činů je první komplexní úpravou týkající se pomoci obětem
trestných činů. Do té doby neexistoval jediný samostatný ucelený zákon, úprava
práv obětí byla roztříštěna do několika zákonů.73
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JELÍNEK J. a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2. doplněné a rozšířené
vyd. Praha: Leges, 2014, s. 11
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JELÍNEK J. a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2. doplněné a rozšířené
vyd. Praha: Leges, 2014, s. 11, 13-14
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Zájem na ochraně obětí stále více roste, jak na úrovni vnitrostátní, tak
mezinárodní. Bohužel, donedávna byla pozornost soustředěna pouze na práva a
svobody osob, proti kterým se vedlo trestní stíhání. V dnešní době se práva
vyrovnávají a obětem je věnována větší pozornost. Jak už bylo dříve několikrát
řečeno, touto problematikou se zabývaly v nedávné minulosti četné mezinárodní
dokumenty. Zákon 45/2013 Sb. o obětech trestných činů především implementuje
závazky z dokumentů k podpoře obětí trestných činů vyplývající pro Českou
republiku z unijního práva. Vychází ale především z rámcového rozhodnutí Rady
z roku 2001. Toto rozhodnutí bylo ale nahrazeno směrnicí z roku 2012, na kterou ale
zákonodárce již nestačil reagovat. Nutnost novelizace tak odborná veřejnost velmi
často zmiňovala.74
Hlavním úkolem přijetí zákona o obětech trestných činů byla tedy snaha o
jednak rozšíření práv obětí, jednak o zavedení práv, které v naší právní úpravě do té
doby chyběly a jednak i odstranění nedostatků implementace rámcového
rozhodnutí Rady a celkové zpřehlednění legislativy.
Zákon o obětech trestných činů má dělenou účinnost. Pro poskytnutí
dostatečného času na registraci subjektům poskytujícím pomoc obětem trestných
činů, část zákona nabyla účinnosti již 1. dubna 2013. Rozsáhlejší část zákona, týkající
se samotných práv obětí, nabyla účinnosti 1. srpna 2013.75

4.2.2.2 Definice oběti trestného činu podle platné právní úpravy
Definici oběti trestného činu nalezneme v zákoně o obětech trestných činů v
§ 2 odst. 2: „Obětí se rozumí fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem
ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor
se pachatel trestným činem obohatil.“ V § 2 odst. 3 pak zákon rozšiřuje definici o
osoby blízké a další osoby: „Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považují
74

Např. JELÍNEK J. a kol. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. 2. doplněné a
rozšířené vyd. Praha: Leges, 2014, s. 15
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KOZÁK, V. K zákonu o obětech trestných činů. Trestněprávní revue. 2015, č. 2, s. 43 a násl.
Dostupné také z www: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgvpxi4s7gjpxg5dsl42dg&groupIndex=3&rowIndex=0
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se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, za oběť též její příbuzný v pokolení přímém,
sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner, druh nebo
osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala nebo byla povinna poskytovat výživu.
Je-li těchto osob více, považuje se za oběť každá z nich.“ Oběti tak dělíme na oběti
přímé a oběti nepřímé76. Oběti přímé jsou oběti, kterým byla přímo způsobena újma
trestným činem, oběti nepřímé jsou zasaženy následně, následkem trestného činu,
kterým byla způsobena smrt oběti přímé. Podle odborné veřejnosti jsou do
nepřímých obětí řazeny často i jiné osoby, které jsou osoby blízké poškozeného,
nebo osoby z nejbližšího okolí poškozeného. Nemusí dojít následkem trestného činu
ke smrti, přesto jsou však tyto osoby zasaženy činem a pociťují následky spáchaného
činu. L. Čírtková například uvádí, že v případě znásilnění takovou nepřímou obětí
často bývá i manžel/manželka oběti, nebo u nezletilých obětí trestný čin často
zasáhne nejbližší rodinu oběti.77
Jako speciální podmnožinu obětí trestného činu zákon uvádí v dalším
odstavci osoby zvlášť zranitelné.

4.2.2.2.1 Zvlášť zranitelné oběti
Jako speciální podkategorii obětí ZOTČ uvádí v § 2 odst. 4 osoby zvlášť
zranitelné. Pro účely ZOTČ při splnění podmínek uvedených v § 2, odst. 2 nebo 3 se
zvlášť zranitelnou obětí rozumí:
a. dítě,
b. osoba, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním
nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením, pokud
tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům
této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti
ve srovnání s jejími ostatními členy,
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JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2016,
str. 258
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ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající
profese. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2007, str. 12
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c. oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ) nebo trestného
činu teroristického útoku (§ 311 TZ),
d. oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti,
trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím,
trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase,
etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo oběť
trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, 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.
Zvláštní ochrana je poskytována obětem, u kterých hrozí větší riziko
sekundární nebo opakované viktimizace. Tyto oběti jsou oběti zvláště náchylné na
stres nebo prohlubování stresu a citového zranění samotnou účastí v trestním
řízení, např. při výslechu. Vymezení nebo určení těchto zvláštních obětí není snadné,
zákonodárce proto zvolil u poslední skupiny úpravu, která umožňuje posouzení
konkrétních podmínek případu a situace oběti.
To, že jsou konkrétní skupiny osob uvedeny v ZOTČ a pro účely tohoto
zákona jako zvlášť zranitelné ale neznamená, že by se zvláštní péče nemohla
poskytovat i jiným obětem. Nic nebrání akreditovaným subjektům, aby
s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem případu, poskytovaly bezplatnou
odbornou pomoc i nad rámec požadavků zákona na zvlášť zranitelné oběti.78
Na podskupinu zvlášť zranitelných obětí se váží některá speciální práva, která
jsou v ZOTČ přiznaná právě jim, jako např.:
•

právo na bezplatnou odbornou pomoc (§ 5 odst. 1),

•

právo v kterémkoliv stadiu trestního řízení, popřípadě i před jeho
zahájením, na zabránění jejímu kontaktu s osobou, kterou označila za
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pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, nebo osobou,
proti níž se vede trestní řízení (§ 17 odst. 2),
•

právo na výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví (§ 19 odst. 1),

•

právo na provedení výslechu v trestním řízení obzvláště citlivě a s
ohledem na konkrétní okolnosti (§ 20 odst. 1),

•

právo na provedení výslechu v přípravném řízení vyškolenou osobou
k provádění výslechů konkrétních zvlášť zranitelných obětí (§ 20 odst. 2),
zvláštní pozornost se pak ve stejném ustanovení věnuje dítěti,

•

právo na provedení výslechu tak, aby nemusel být později opakován,
pokud by byl opakován před stejným orgánem, právo na výslech stejnou
osobou (§ 20 odst. 3),

•

právo na právní pomoc poskytovanou zmocněncem bezplatně nebo za
sníženou odměnu v případě, že nemá dostatek prostředků, aby si hradila
náklady vzniklé přibráním zmocněnce sama (§ 51a TŘ).

4.3 Primární a sekundární viktimizace
Citlivé zacházení vyžaduje každá oběť. Každá oběť je zranitelná, každá oběť
vyžaduje specifické zacházení vzhledem ke způsobené újmě trestným činem.
Zákonodárce, s ohledem na směrnici, specifikuje oběti, které jsou obzvláště
náchylné a zranitelné. Hrozí u nich větší nebezpečí způsobení druhotné újmy, nebo
mohou být častěji, než „normální“ oběti být zastrašovány pachatelem.
Viktimizace označuje proces, ve kterém se člověk stává obětí trestného činu.
Začíná, ale často nekončí, vlastním útokem na oběť. Z výzkumů i praxe lze zjistit, že
z psychologického hlediska je újma způsobena trestným činem pouze úvodním
dějem, navazují na něj další pro oběť zraňující události. Viktimizace má svou
dynamiku, která překračuje bezprostřední a přímé důsledky spáchaného trestného
činu. Rozlišují se dvě fáze viktimizace a to primární a sekundární viktimizace.79
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Primární viktimizace zahrnuje dění spojené přímo s trestným činem, kdy
újma vzniklá oběti je bezprostředním důsledkem trestného činu spáchané
pachatelem. Nastává vždy, když se člověk stane obětí trestného činu. Vzniklá újma
zahrnuje tzv. primární rány, které jsou trojího druhu a jdou zcela na konto
pachatele:
•

fyzické újmy (narušení fyzické integrity od lehkých poranění až po těžkou
újmu na zdraví),

•

finanční újmy (majetkové poškození či ztráty, ušlý zisk nebo např.
náklady na léčení),

•

emocionální újmy (tyto jsou těžko objektivně postižitelné, záleží na
konkrétní oběti a jejím vnímání újmy, mohou mít rozmanitou podobu a
být značně ničivé a velmi obtížně odstranitelné; hloubka emocionálních
problémů oběti je zcela nezávislá na předchozích dvou újmách,
objektivně malou újmu může oběť prožívat velmi silně; projevy
emocionální újmy mohou být např. mentální vázanost na kritickou
událost, špatná koncentrace na pracovní úkoly nebo ztráta identity).80

Druhotnou újmou se podle ZOTČ (pro účely tohoto zákona) rozumí „újma,
která nebyla způsobena oběti trestným činem, ale vznikla v důsledku přístupu Policie
České Republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci,
poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků
k ní.“81
Oproti primární viktimizaci, sekundární viktimizace nemusí nastat vždy.
Dochází k ní až po spáchání trestného činu a nesouvisí s jednáním pachatele.
Bohužel, většina obětí, ač se druhotné újmě dá předejít, se s ní setkává, nejčastěji
prostřednictvím médií (publikováním citlivých informací o oběti nebo i činu
samotném), postupu při trestním řízení (opětovným setkáváním s pachatelem,
nutností podrobit se znaleckému posudku, nebo např. nevhodných chováním a
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postupem orgánů činných v trestním řízení) či nejbližšího okolí oběti (svým
chováním mohou také přispět k dalšímu emocionálnímu zraňování oběti TČ).
Důležitost pomoci obětem TČ a předcházení druhotné viktimizaci dokládají
různé výzkumy či dotazníkové šetření. Z jednoho takového dotazníku vyplývá, že
oběti (ať už přímé nebo nepřímé) postrádaly po činu informace a lepší zacházení. Na
otázku, jaké situace je nejvíce po činu překvapily, odpovědělo 20 z 25 obětí
nevhodné jednání policie a zdravotnického personálu. Největším problémem po
činu viděly oběti bezmoc, neadekvátní reakci profesionálů a neinformovanost o
jejich právech. Na otázku, co obětem nejvíce po činu ublížilo, 76% z nich uvedlo
nevhodný přístup policie, nevhodný způsob informování o trestném činu v médiích
a chování některých lidí, které je zraňovalo. V další otázce byly oběti dotazovány na
to, co by jim po činu pomohlo, co postrádaly. Zde opět většina dotázaných obětí
uvedla, že by jim pomohla lepší informovanost o právech svědka a poškozeného,
dále lepší porozumění, podpora a pocit bezpečí.82
Z uvedeného je patrné, že sekundární viktimizace je tématem, které je
správně považováno za velmi důležité a je potřeba kontrolovat jeho dodržování.
Psychologickým základem druhotné újmy je zbytečná frustrace určitých potřeb
oběti – informovanosti, potřeby bezpečí, důvěry a respektu.83 Oběti můžou mít
dojem, že o ně není postaráno, nebo dokonce, že zatěžují orgány činné v trestním
řízení. Mají obavy o trestním řízení a jejich samotné vystupování v něm. Podle O.
Polmové v návaznosti na neadekvátní chování či reakce okolí oběti na skutečnost, že
jí bylo zasáhnuto do jejích práv trestnou činností, může oběť pociťovat psychickou
újmu, trpět pocitem bezpráví, zmaru, nejistoty a odloučenosti, což může vést až
k vyvolání posttraumatické stresové poruchy. Ta se může objevit až po několika
měsících, kdy už se zdá, že oběť situaci překonala, a může mít i charakter
dlouhodobých chronických potíží.84
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4.4 Zákon č. 56/2017 Sb.
Zákon č. 56/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další
související zákony, kromě dalších zákonů, poprvé podstatným způsobem novelizuje
ZOTČ. První novelizace byla provedena zákonem č. 77/2015 Sb., který ovšem doplnil
jen ustanovení o evropském ochranném příkazu.85
Podstatnou novelu ZOTČ přináší tedy zákon č. 56/2017 Sb., účinný od 1. dubna
2017.

4.4.1 Důvody přijetí zákona č. 56/2017 Sb., nedostatky zákona o obětech
trestných činů a náměty de lege ferenda
V této kapitole se pokusím vysvětlit důvody novelizace zákona o obětech
trestných činů a zároveň návrhy novelizace odborné veřejnosti, které novelou
nebyly vyslyšeny a tak i návrhy de lege ferenda. Jak bylo řečeno v předchozích
kapitolách, odborná veřejnost i praxe ukazovaly, že přijatý zákon o obětech
trestných činů vykazuje značné nedostatky. Bohužel, zákonodárce opět nevyslyšel
veškeré požadavky a konstruktivní kritiku a ani po novelizaci nezměnil některá
ustanovení, která mohou v praxi působit obtíže, zejména s ohledem na konkrétní
situaci oběti a její psychický stav po spáchání trestného činu a ke složitosti
vyšetřování a policejní praxí.
Zdá se tak, že primární důvod novelizace (implementovat směrnici
Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU z roku 2012) je zároveň i jediným
důvodem, který vedl zákonodárce ke změně zákona. V průběhu dlouholetého
projednávání ZOTČ v Poslanecké sněmovně byla totiž tato směrnice přijata a
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zákonodárce už na ni nestihl reagovat. Jak predikoval J. Jelínek, bylo tedy potřeba co
nejdříve zákon novelizovat.86
Na druhé straně ale zákonodárce nevyslyšel potřeby novelizovat či změnit
některá ustanovení, která by si rozhodně změnu zasloužila. Jmenuji zde jen některé
návrhy změn, které bohužel nebyly vyslyšeny. O změnách pozitivních více v další
kapitole.
Předně je třeba podotknout, že ZOTČ postrádá ve svých prvních
ustanoveních vymezení účelu zákona. V poslední době je poměrně obvyklé, že účel
zákona není vymezen. Domnívám se, že je to ale velký nedostatek právních úprav,
neboť právní normy, jak píše J. Jelínek a V. Pelc, je nutné vykládat podle jejich
skutečného účelu a smyslu, částečně na úkor čistě jazykového výkladu. ZOTČ hovoří
výslovně pouze o účelu peněžité pomoci obětem trestných činů ze strany státu (§ 25
ZOTČ). Souhlasím s J. Jelínkem a V. Pelcem, kteří k tomuto dodávají, že v případě
zákonů, které upravují společenské vztahy novým způsobem, by bylo vhodné
výslovně uvádět účel právní normy, alespoň v obecné rovině. Jednak kvůli správné
aplikaci zákona a jednak, aby představoval vodítko při řešení obtížných případů.
Autoři pak za účel zákona o obětech trestných činů považují snahu o zlepšení
postavení obětí TČ v trestním řízení i mimo něj a zajištění citlivého zacházení
především ze strany orgánů činných v trestním řízení. Za sekundární účel ZOTČ
považují zlepšení postavení obětí při uplatňování soukromoprávních nároků
v trestním řízení, tj. nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení.87
Další nedostatek zákona lze spatřovat v terminologických nepřesnostech.
Nejdůležitější z nich vymezuje pojem trestného činu pro účely ZOTČ v § 2 odst. 1. za trestný čin se považuje i čin jinak trestný. Jak už jsem dříve v této práci psala, toto
ustanovení na jedné straně považuji za zcela správné, že osoba je považována za
oběť i činu jinak trestného. Nezáleží, kým jí byla způsobena újma, zda osobou
86
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trestně neodpovědnou, nebo odpovědnou, újma je pro oběť stejná. Problém
spatřuji ve správném vymezení „činu jinak trestného“. Trestní zákoník totiž spojení
„čin jinak trestný“ spojuje s určitými okolnostmi vylučujícími protiprávnost, a to
s krajní nouzí, nutnou obranou a svolení poškozeného. Nauka ale vymezuje tento
pojem mnohem šířeji a zahrnuje sem i případy přípustného rizika, svolení
poškozeného, případy, kdy je trestní odpovědnost vyloučena kvůli nedostatku věku
jednající osoby a nepříčetnosti. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže88 používá
tento termín v případech, kdy chybí formální znaky trestného činu – věk, příčetnost
a rozumová a mravní vyspělost u mladistvých.89 Činem jinak trestným je také čin, u
něhož chybí zavinění jako podmínka trestní odpovědnosti.90 Z důvodové zprávy
k ZOTČ vyplývá, že zákonodárce touto formulací chtěl vyřešit případy, kdy jednání,
které jinak vykazuje znaky trestného činu, není trestným činem z důvodu
nedostatku věku či nepříčetnosti jednající osoby.91 I když myšlenka byla dle mého
správná, provedení je nesprávné. Zákonodárce nesprávně použil pojem „čin jinak
trestný“ jako synonymum k trestnému činu. Za oběť nelze považovat útočníka,
kterému byla způsobena újma na zdraví v důsledku jednání obránce v rámci nutné
obrany, ani osobu, které byla jednáním v krajní nouzi způsobena újma na zdraví.
Proto je podle J. Jelínka a V. Pelce nezbytné omezit výkladem význam pojmu „čin
jinak trestný“, jak jej používá ZOTČ, zásadou zákazu zneužití postavení oběti (§ 3
odst. 1 ZOTČ) a obecnou právní zásadou, dle které nemůže mít nikdo prospěch
z vlastního protiprávního chování.92
Rozsáhlá informační povinnost je dalším velmi diskutovaným tématem.
Policie České republiky, policejní orgán a státní zástupce jsou podle § 8 odst. 1 ZOTČ
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povinni předat velké množství informací oběti již při prvním kontaktu s ní, a to i bez
její žádosti. Toto jednak způsobuje velkou administrativní zátěž a jednak může
působit až kontraproduktivně vůči oběti. Těsně po spáchání trestného činu může
být oběť ještě v šoku a těžko vnímat toto velké množství informací, kterým ani
nemusí pořádně rozumět. Stává se, že je oběti při prvním kontaktu s policejním
orgánem dáno k podpisu několikastránkové poučení o jejich právech včetně sdělení
zákonných informací.93 To zatěžuje jak orgány činné v trestním řízení, tak samotné
oběti, kterým jsou poskytovány informace, o které třeba nestojí, a podle M. Jílovce
a V. Kozáka: „velice neodborným způsobem, neboť není žádným tajemstvím, že
informace se poskytují na tiskopise a veškeré poučení se soustředí do teze „tady mi
to podepište“.94 J. Jelínek a V. Pelc k tomuto říkají, že zákonodárce podle tohoto
ustanovení nevyjadřuje policejním orgánům velkou důvěru, když jim neumožňuje,
aby z ospravedlnitelných důvodů (např. velmi špatný psychický stav oběti)
neposkytly kompletní poučení obětem o jejich právech okamžitě.95 S uvedenými
názory nelze nesouhlasit. Koncepce ustanovení práva na informace by tedy měla být
změněna tak, aby orgány činné v trestním řízení měly možnost zohlednit konkrétní
případ a situaci oběti. Mohlo by se tak stát alespoň změnou formulace v § 8 odst. 1
ZOTČ, kdy by se namísto „do prvního kontaktu s obětí“ stálo „od prvního kontaktu
s obětí“. Navíc, podle mého názoru pochybným ustanovením je i § 8 odst. 1 písm.
d), kde je zakotvena informační povinnost, která stanoví orgánům činným v trestním
řízení informovat hned při prvním kontaktu oběť, u kterého konkrétního orgánu
získá další informace o věci, ve které se stala obětí trestného činu. Vzhledem k ranní
fázi na úplném počátku řízení a jen základním informacím o spáchaném trestném
činu si lze těžko představit, že příslušný orgán bude vzhledem k místní a věcné
příslušnosti ihned vědět, na který další orgán se může oběť v budoucnu obrátit.
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Zákon o obětech trestných činů výrazným způsobem také novelizoval trestní
řád, s účinností od 1. srpna 2013. Prvním problémem, který odborná veřejnost
zmiňuje jako velmi podstatný, až kolidující s principem materiální pravdy, je
povinnost zaslat poškozenému na jeho žádost opis usnesení o zahájení trestního
stíhání (§ 160 odst. 2 TŘ). Tato povinnost není ničím omezena, a tak se poškozený
dozví z opisu usnesení nejen popis skutku, ze kterého je dotyčná osoba obviněna a
zákonné označení trestného činu, ale také skutečnosti, které odůvodňují závěr o
důvodnosti trestního stíhání. S ohledem na zachování cíle trestního řízení (aby byl
zjištěn skutkový stav bez důvodných pochybností a aby byla zachováno právo na
obhajobu) je přitom nezbytné, aby před zasláním opisu usnesení o zahájení
trestního stíhání byl poškozený vyslechnut jako svědek.96
Dalším nedostatkem ZOTČ i po novelizaci je § 13. Zároveň přínosný a velmi
důležitý (viz další podkapitola této práce) a zároveň nedomyšlený. Tento paragraf
upravuje způsob, rozsah a formu poskytnutí informací. Bohužel, na všechny
informace se nedostalo a tak je tu zapomenuto na § 11 a § 12, které tu nejsou
upraveny vůbec.
V neposlední řadě jsem si kladla otázku týkající se změny dalších zákonů.
Například v § 53 ZOTČ se dozvídáme o lhůtě na podání námitek proti směnečnému
(šekovému) platebnímu rozkazu. Mám za to, že takové ustanovení nemá v ZOTČ co
dělat, nejen protože se absolutně nedotýká problematiky ochrany obětí. Nemohu se
zbavit dojmu, že při prvotním přijetí ZOTČ se tento zákon stal zčásti prostředkem
pro prosazení dalších změn zákonů a byl tak „využit“.
Z výše uvedených pouhých příkladů nedostatků zákona je patrné, že by bylo
vhodné obětem trestných činů věnovat větší pozornost a prohlubovat zájem o
naplnění cíle zákonné úpravy (tj. zlepšit postavení obětí trestných činů). ZOTČ
přinesl velké změny týkající se pomoci obětem a jejich práv, ale rozsah úpravy (přes
50 paragrafů a dalších změn ostatních zákonů) a pouhá jedna nedávná novelizace
stále cíl zákona nenaplňuje. Úprava se zdá být formálně dokonalá, ale stále
s velkými nedostatky pro reálný přínos obětem trestných činů. Souhlasím s názorem
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M. Jílovce a V. Kozáka, že zákonodárce by se měl více soustředit na obsah a reálný
přínos než po formě normy.97 Odborná veřejnost a praxe ukazují, v čem tkví
nedostatky, dle mého názoru by jim mělo být více nasloucháno.

4.4.2 Změny v zákoně o obětech trestných činů
Jakkoliv se může zdát, že kvůli nedostatkům je zákon špatný, bez nulového
přínosu pro oběti, rozhodně tomu tak není. Zvláště po novele zákona, která přinesla
podstatné změny především implementací směrnice Evropského parlamentu a Rady
z roku 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu
obětí trestného činu. Novela přináší změny zejména ve vymezení zvlášť zranitelných
obětí, upravuje informační povinnost a poskytnutí peněžité pomoci. Těmito i
dalšími, vybranými, změnami se budu zabývat podrobněji v následujících odstavcích.
V první řadě novela zákona rozšířila definici oběti (dle směrnice), za prvé o
nepřímé oběti (§ 2 odst. 3)98, a také rozšířila okruh zvlášť zranitelných obětí (§ 2
odst. 4), a to o: osoby vysokého věku; oběti teroristického útoku (ve smyslu § 311
TZ); oběti trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí nebo pohrůžku násilím; oběti
tzv. hate crimes99 (tzn. trestných činů spáchaných pro příslušnost k některému
národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob) a oběti
trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Rozšíření
katalogu osob je správné a logické, senioři se stávají čím dál častěji terčem útoku
nejrůznějších trestných činů, především pak majetkových. Další rozšíření je také
zcela oprávněné vzhledem k událostem posledních několika let v souvislosti
s teroristickými útoky.
Další velkou změnu přinesl zákon v oblasti základních zásad (§ 3 odst. 1). Zde
je presumováno postavení zvlášť zranitelné oběti. Zákon zavádí pravidlo, které říká,
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že pokud existuje pochybnost o tom, zda je oběť zvlášť zranitelnou, je třeba ji za
zvlášť zranitelnou považovat.
V oblasti práv na informace novela přinesla také velké změny. Opět
v souladu se směrnicí, přidává povinnost informovat oběť o nejbližších azylových
domech, intervenčních centrech a jiných zařízeních sociálních služeb poskytujících
pobytové služby, na které se může obrátit (§ 8 odst. 1 písm. h) a povinnost
informovat oběť, na kterého nejbližšího poskytovatele zdravotnických služeb se
může obrátit (§ 8 odst. 1 písm. j). V odstavci třetím zavádí novela povinnost písemně
informovat oběť o přijetí jejího trestního oznámení. Další informace poskytované
oběti jsou jmenovány v § 11. Mimo jiné zde najdeme v odst. 1 písm. e), že na žádost
oběti jí poskytne příslušný orgán činný v trestním řízení pravomocné rozhodnutí,
kterým se trestní řízení končí. Ve spojení s § 12 odst. 1 písm. b) a odst. 2 je nově
zakotveno právo oběti, která nerozumí jazyku, ve kterém se trestní řízení vede,
obdržet na žádost překlad rozhodnutí, jímž se ukončuje trestní řízení. Toto do
novelizace v ZOTČ chybělo, ač ho také směrnice uvádí (čl. 7 odst. 3 směrnice).
Druhým zásadním bodem, který se týká informační povinnosti, je způsob, rozsah a
forma poskytnutí informací podle § 13. Konečně je zde dán prostor orgánům činným
v trestním řízení na posouzení konkrétního případu a s ohledem na věk, rozumovou
a volní vyspělost, gramotnost a zdravotní stav oběti včetně psychického stavu. Jak je
již shora uvedeno, bohužel se toto poskytnutí informací netýká § 8, ale alespoň co
se týče ostatních, dalších, informací, je ponecháno na příslušných orgánech, aby
oběť informovaly srozumitelným způsobem a v rozsahu, který odpovídá
individuálním potřebám oběti a s ohledem na závažnost a povahu spáchaného
trestného činu. V předposlední větě stejného odstavce se zavádí právo oběti nebýt
informován. Pokud oběť prohlásí, že nechce být informována, orgány činné
v trestním řízení jí je neposkytnou, ledaže je třeba tyto informace poskytnout
k řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním řízení. Toto prohlášení může vzít
oběť kdykoliv zpět, o čemž musí být poučena.
Provádění výslechu zvlášť zranitelných obětí se musí provádět citlivě a
s ohledem na konkrétní okolnosti případu. V § 20 odst. 2 ZOTČ se do tohoto
ustanovení vložilo (opět dle směrnice), že výslech, je-li to možné, musí být proveden
v prostorách upravených či přizpůsobených zvláště pro výslech těchto osob.
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Další dílčí změnou je stanovení výše peněžité pomoci (§ 28 odst. 1 písm. c).
Podle tohoto ustanovení se peněžitá pomoc poskytne na žádost oprávněné oběti
v paušální částce 200 000 Kč, a jde-li o sourozence poškozeného, v paušální částce
175 000 Kč, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody již
obdržela.
Jako poslední zásadní změnu bych ráda uvedla celé zavedení § 32a, které se
týká poskytování údajů ze základního registru obyvatel a z informačního systému
evidence obyvatel. V § 48 jsou pak provedené dílčí změny registru poskytovatelů
pomoci obětem trestných činů, který má být uživatelsky komfortnější tak, aby byla
zajištěna větší dostupnost služeb poskytovaných obětem v nepříznivé životní situaci,
do které se spáchaným trestným činem dostaly.100
Co se týče dalších změn zákonů, novela také změnila ustanovení trestního
řádu. Přijetím ZOTČ došlo za účelem zvýšení ochrany práv obětí k úpravě způsobu
vedení výslechu osoby mladší 18 let (§ 102 odst. 1 TŘ), věková hranice byla zvýšena
z původních 15 na 18 let. Na tuto změnu ale nebylo nijak reflektováno v dalších,
navazujících ustanoveních TŘ, které upravovaly výslech mladistvého v jednotlivých
stádiích trestního řízení. Bylo tedy nutné, aby orgány činné v trestním řízení
překlenovaly tuto dvojkolejnost výkladem, což ale nebylo vhodným řešením.101
Novela tak přinesla sjednocení této vnitřní nejednotnosti a sjednotila věkovou
hranici z 15 na 18 let při provádění výslechu před zahájením trestního stíhání, při
vyšetřování a v řízení před soudem včetně dokazování).102
Na návrhu novely zákona o obětech trestných činů se podílely i Probační a
mediační služba ČR, i subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů.103 I přes
kritiku a nedostatky uvedené v předchozí kapitole považuji novelu za přínosnou. Na
její hodnocení a reálný dopad v praxi, vzhledem k nedávné účinnosti zákona, je ale
ještě brzy. Doufám, že zákon bude vykládán v souladu s účelem zákona, že orgány
činné v trestním řízení budou proškoleny, jak zacházet s obětmi v trestním řízení, a
100
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že nebude vykládán zákon jen jazykově a stroze aplikován, aby byl zachován smysl
trestního řízení. A to nejen zákon o obětech trestných činů, ale i ostatní zákony. Až
přílišné rozšiřování práv obětí a poškozeného v trestním řízení může být
kontraproduktivní, když by byla procesní práva postavena na roveň obviněného,
mohla by se zvýšit formální náročnost procesu, dojít k jejímu zpomalení a tím i
menší šance poškozeného a oběti na rychlé a účinné odškodnění.
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5 Náhrada škody v trestním řízení
V poslední kapitole této práce se zaměřím na náhradu škodu a její vybrané
problémy. Problematikou náhrady škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného
obohacení (dále jen „náhrada škody“) se zabývám průběžně celou prací. Vzhledem
k omezenému rozsahu práce zde není možné takto široké téma celé zpracovat, a
proto nastíním tři vybrané problémy, které podle mého názoru stojí za úvahu.
Čtvrtým tématem je určení výše nemajetkové újmy, které jsem zpracovala jako
součást kapitoly 3. 4 - „Poškozený, jemuž byla trestným činem způsobena
nemajetková újma“.

5.1 Dvě skupiny poškozených
Jak jsem již psala v kapitole třetí této práce, poškozený je procesní stranou
bez ohledu na to, zda má či nemá nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo
na vydání bezdůvodného obohacení. Trestní řád přiznává práva poškozeným ale
s ohledem na to, zda poškozený toto právo uplatňuje či nikoliv. Široká škála práv je
přiznána všem poškozeným, některá ale jen těm, kteří výše zmíněný nárok uplatňují.
Trestní řád rozlišuje dvě skupiny poškozených – dle § 43 odst. 3 na
poškozené, kteří mohou žádat náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení a na poškozené bez tohoto oprávnění.104
Všem poškozeným náleží např. tato práva:
•

právo být poučen (§ 46 TŘ),

•

právo na šetrné zacházení a ochranu soukromí (§ 52 TŘ, § 102 TŘ),

•

právo na užívání svého mateřského jazyka (§ 2 odst. 14 TŘ),

•

právo činit návrh na doplnění dokazování (toto právo je zakotvené
spolu s dalšími v demonstrativním výčtu § 43 odst. 1 TŘ, § 166 odst. 1
ŤR),
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•

právo nahlížet do spisu (§ 65 TŘ),

•

právo zúčastnit se hlavního líčení (§ 43 odst. 1 TŘ, § 202 odst. 6 TŘ),

•

právo udělit souhlas s trestním stíháním (§ 163 a § 163a TŘ),

•

právo dát se zastoupit zmocněncem (§ 50 odst. 1 TŘ),

•

právo na doručení opisu usnesení o zahájení trestního stíhání (§ 160
odst. 2 TŘ),

•

právo na poskytnutí ochrany poškozeného jako svědka (§ 55 odst. 2
TŘ).

Nad rámec práv, která náleží každému poškozenému podle § 43 odst. 1 TŘ,
je podle § 43 odst. 3 TŘ poškozený oprávněn také navrhnout, aby soud v
odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v škodu nebo
nemajetkovou újmu v penězích, jež byla poškozenému způsobena trestným činem,
nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem
získal. Těmto poškozeným náleží tedy zvláštní práva jako např.:
•

především je to samotné právo uplatnit tento nárok (§ 43. odst. 3
TŘ),

•

dále právo podat návrh na zajištění nároku na náhradu škody na
majetku obviněného (§ 47 odst. 1 TŘ),

•

právo na náhradu nákladů (§ 154 odst. 1 TŘ),

•

právo na bezplatné právní zastoupení nebo zastoupení za sníženou
odměnu (§ 51a odst. 1 TŘ),

•

právo na doručení opisu rozsudku i v případě, že byl přítomen jeho
vyhlášení (§ 130 odst. 1 TŘ),

•

právo na doručení trestního příkazu (§ 314f odst. 2 TŘ),

•

právo podat odvolání (§ 246 odst. 1 písm. d)105,

•

právo na přednesení konečného návrhu při veřejném zasedání o
odvolání (§ 235 odst. 3 TŘ).

105

Poškozený může podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody nebo nemajetkové
újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného obohacení, protože takový výrok učiněn nebyl, jakož i
pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že
výrok je nesprávný nebo že chybí (§ 246 odst. 2 TŘ)
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5.2 Adhezní řízení
V českém právu existují dvě možnosti, jak soudně vymoci náhradu škody
způsobenou poškozenému trestným činem. Jednak podáním žaloby na náhradu
škody v civilním řízení, nebo připojením s nárokem na náhradu škody k trestnímu
řízení (tzv. adhezní řízení).106 Adhezní řízení je tedy část trestního řízení, ve kterém
soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného, které vznikly
v souvislosti se spáchaným trestním činem.107 Adhezní řízení tedy netvoří žádnou
samostatnou, časově ani formálně nebo jinak oddělenou část trestního řízení, ale
splývá s ním, zejména ve stadiu dokazování.108 Smyslem adhezního řízení je
usnadnit poškozenému vymáhání soukromoprávních nároků, které mu vznikly
v souvislosti se spáchaným trestným činem, oproti civilnímu řízení je pro
poškozeného výhodnější. Ten má jednodušší důkazní situaci, nemusí platit soudní
poplatky či nést zvýšené výdaje právního zastoupení a navíc šanci na mnohem
rychlejší rozhodnutí situace. Nemusí tak absolvovat další řízení, čímž se také rychleji
může dostat ze svízelné situace, která mu byla trestním činem způsobena.
Poškozený se může rychleji dostat ze svých útrap, což je důležité z hlediska
předcházení sekundární viktimizace.109
Podle § 43 odst. 3 TŘ může poškozený učinit návrh na náhradu škody
nejpozději u hlavního líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2). V případě
sjednání dohody o vině a trestu, je třeba návrh učinit nejpozději při prvním jednání
o takové dohodě (§ 175a odst. 2). Z návrhu musí být patrno, z jakých důvodů a v
jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z
106

BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue.
2016, č. 10, s. 221 a násl. Dostupné také z www: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgzpxi4s7geyf643uojptemrr&groupIndex=3&rowIndex=0#
107

JELÍNEK, J., IVOR, J. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a
Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, s. 343.
108
RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H.
Beck, 2007, str. 455
109
GLATZOVÁ, A. Předpoklady pro přiznání soukromoprávních nároků v adhezním řízení.
Trestněprávní revue. 2012, č. 1, s. 6 a násl. Dostupné také z www: https://www.beckonline.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgjpxi4s7gfpxg5dsl43a&groupIndex=0&rowIndex=0

81

jakých důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného
obohacení. Důvod a výši škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení
je poškozený povinen doložit. Na tomto místě je třeba podotknout, že je potřeba
zdůvodnit a doložit výši všech třech forem uplatňovaného nároku. Je třeba, aby
poškozený, pokud uplatňuje nárok více těchto forem (např. náhradu škody a
náhradu nemajetkové újmy) samostatně vymezil a řádně oba nároky uplatnil
v trestním řízení. Jelikož není možné je považovat za jeden nárok, musí soud o
každém nároku zvlášť rozhodnout, což musí respektovat soud při formulaci výroku i
odůvodnění rozsudku.110 Toto konstatoval v rozsudku Nejvyšší soud, který také
podotknul, že soudu nic nebrání, aby vedle sebe rozhodl jak o náhradě škody, tak i o
nemajetkové újmě v penězích, že každý z těchto konkrétně jmenovitě uvedených
nároků má své vlastní postavení a je oddělitelný od ostatních, a proto je ke každému
z nich nutno přistupovat v tomto smyslu individuálně.111

5.3 Zmocněnec mimořádně vysokého počtu poškozených
Jak jsem již na úvod této kapitoly konstatovala, není zde prostor pro
celkovou analýzu a zhodnocení všech problematik. V této podkapitole se zaměřím
na osobu zmocněnce a pojem mimořádně vysokého počtu poškozených.
Ustanovení § 44 odst. 2 TŘ říká: „Je-li počet poškozených mimořádně vysoký
a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být ohrožen rychlý průběh trestního
stíhání, rozhodne předseda senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce
soudce, že poškození mohou svá práva v trestním řízení uplatňovat pouze
prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Rozhodnutí oznámí v řízení
před soudem soud a v přípravném řízení státní zástupce poškozeným, kteří již
uplatnili nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení; ostatním poškozeným rozhodnutí oznámí při prvém
110
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úkonu trestního řízení, ke kterému se předvolávají nebo o kterém se vyrozumívají.
Jestliže by celkový počet zvolených zmocněnců vzrostl na více než šest a poškození se
mezi sebou o výběru nedohodnou, provede výběr s přihlédnutím k zájmům
poškozených soud. Společný zmocněnec vykonává práva poškozených, které
zastupuje, včetně uplatnění nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo
na vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení.“
Prvním úskalím této úpravy je termín „mimořádně vysoký počet
poškozených“. Tento je krajně neurčitý a umožňuje široký, nejednotný výklad.112
Zákonodárce tento termín nespecifikuje, nestanovil počet, od kterého už by byl
počet poškozených mimořádně vysoký, ani podle čeho by se toto číslo mělo
dovodit. Podle P. Šámala je proto třeba počet určit vždy nejen s přihlédnutím
k vlastnímu počtu poškozených, ale také k výši uplatňovaných náhrad škod a
ostatním okolnostem případu. Dodává, že podle pojmu „mimořádně vysoký“ a
z maximálního počtu zmocněnců vyplývá, že by se mělo jednat ne o desítky
poškozených, ale stovky a tisíce.113 Souhlasím s J. Jelínkem, který už dávno
navrhoval, aby zákonodárce buď kvantifikoval počet poškozených, nebo vázal účast
poškozeného v trestním řízení na určitý rozsah újmy, kterou poškozený utrpěl
trestným činem.114
Druhou, podle mého názoru, nešťastnou formulací je osoba zmocněnce.
V případech, kdy je poškozených „mimořádně vysoký počet“ (tyto případy jsou časté
u majetkové nebo hospodářské kriminality), si lze těžko představit, že zvolený
zmocněnec bez právního vzdělání bude správně hájit zájmy stovek či tisíců
poškozených. Současná úprava umožňuje, aby zmocněncem byl i laik.115 Bylo by
tedy vhodné, zmocněnec takto velkého počtu poškozených měl právnické vzdělání.
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5.4 Překážka věci rozhodnuté
Ustanovení § 44 odst. 3 TŘ říká, že „návrh podle § 43 odst. 3 nelze podat,
bylo-li o nároku již rozhodnuto v občanskoprávním nebo v jiném příslušném řízení.“
Tedy podání návrhu na náhradu škody nelze podat, pokud již bylo rozhodnuto
v občanskoprávním nebo jiném řízení, byť nepravomocně.116 Trestní řízení, na rozdíl
od občanského soudního řízení, nezná překážku litispendence117, to znamená, že
samotné uplatnění nároku na náhrady škody v civilním nebo jiném řízení nebrání
uplatnění stejného nároku v adhezním řízení. Pokud by uplatnil poškozený nárok i
v civilním řízení, tento soud by stejně musel vyčkat pravomocného výsledku
trestního řízení ohledně téhož nároku (§ 83 odst. 1 občanského soudního
řádu118).119 Podle mého názoru, poškozený, pokud uplatňuje nárok na náhradu
škody v adhezním řízení, které je pro něj zejména časově příznivější, by měl vyčkat
rozhodnutí a poté se teprve uchýlit k podání nároku v občanskoprávním řízení. Mám
za to, že justice je i tak přehlcená a další nadměrné zatěžování ve stejné věci není
opodstatněné. Souhlasím tak s názorem A. Beranové, že adhezní řízení bylo
vytvořené proto, aby se stejnou věcí nemuselo zabývat více soudů a tak
s navrhovanou změnou, kde by v § 44 odst. 3 TŘ stálo, že návrh dle § 43 odst. 3 TŘ
nelze podat, jestliže bylo zahájeno a probíhá řízení před jiným příslušným
orgánem.120

116

JELÍNEK, J. a kol. Trestní zákoník a trestní řád: s poznámkami a judikaturou. 6. aktualizované
vydání. Praha: Leges, 2016, str. 644
117
GLATZOVÁ, A. Předpoklady pro přiznání soukromoprávních nároků v adhezním řízení.
Trestněprávní revue. 2012, č. 1, s. 6 a násl. Dostupné také z www: https://www.beckonline.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgjpxi4s7gfpxg5dsl43a&groupIndex=0&rowIndex=0
118

Zákon č. 99/1993 Sb. občanský soudní řád
RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C. H.
Beck, 2007, str. 455
120
BERANOVÁ, A. Úvahy nad právní úpravou adhezního řízení de lege ferenda. Trestněprávní revue.
2016, č. 10, s. 221 a násl. Dostupné také z www: https://www.beck-online.cz/bo/documentview.seam?documentId=nrptembrgzpxi4s7geyf643uojptemrr&groupIndex=3&rowIndex=0#
119

84

5.5 Trestní příkaz a podání odporu
Trestní příkaz je upraven v § 314e (§ 314a TŘ) a násl. TŘ. Trestní příkaz je
formou rozhodnutí v trestních věcech, které může vydat samosoudce v řízení před
okresním soudem, tedy rozhodnutí o trestných činech, na které zákon stanoví trest
odnětí svobody, jehož horní hranice nepřekračuje 5 let. Jedná se o rozhodnutí nízké
typové závažnosti, které samosoudce nabízí na podkladě vyhodnocení spisového
materiálu bez veřejného projednání před soudem. Samosoudce může rozhodnout a
vydat trestní příkaz bez projednání v hlavním líčení, jestliže je skutkový stav
spolehlivě prokázán opatřenými důkazy.121 Vedle standartního způsobu trestního
řízení (s konáním hlavního líčení na podkladě obžaloby) je vydání trestního příkazu,
spolu s řízením o dohodě o vině a trestu, dalším, zvláštním, způsobem řízení, ve
kterém je možné rozhodnout o soukromoprávních nárocích poškozeného. V praxi je
trestní příkaz hojně využívaným způsobem řešení trestních věcí, vyřizuje se jím jich
přes 60%.122
V kapitole 5. 1 této práce jsem vysvětlila dva typy poškozených podle
trestního řádu a jejich práva. U práv poškozených, kteří mají navíc práva vyplývající
z podání návrhu na náhradu škody, jsem záměrně uvedla práva spojená s opravnými
prostředky. Ustanovení § 228 odst. 2 TŘ říká, že pokud poškozený uplatnil včas
nárok na náhradu škody, samosoudce nárok přizná, nebo ho podle § 229 odst. 1 TŘ
odkáže na jiné příslušné řízení. V § 314f odst. 2 TŘ je zakotveno právo poškozeného
na doručení opisu trestního příkazu. V těchto bodech se zvláštní řízení, ve kterém se
rozhoduje trestním příkazem, od obecné právní úpravy neliší. Pokud se podívám na
možnost podání opravných prostředků, zde už je ale situace jiná.
Opravným prostředkem proti trestnímu příkazu je odpor (§ 315g TŘ). Osoby
oprávněné podat odpor jsou dle tohoto ustanovení obviněný, osoby, které jsou
oprávněny podat v jeho prospěch odvolání a státní zástupce. Tímto výčet
121
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oprávněných osob podat opravný prostředek proti trestnímu příkazu končí,
poškozený tedy odpor podat nemůže, ač se ho toto rozhodnutí bezprostředně týká,
a dostává se tak do nerovného postavení procesní strany, kdy se nemůže proti
rozhodnutí bránit.
Poškozený je oproti standartnímu trestnímu řízení znevýhodněn. Trestní
příkaz je vydáván bez součinnosti stran, a vůbec dokonce bez informování
poškozeného, o záměrech soudu vydat trestní příkaz. Z časového hlediska může
poškozený v době vydání trestního příkazu ještě upřesňovat výši škody, nebo má
dokonce v úmyslu tento nárok uplatnit až v hlavním líčení, před zahájením
dokazování. K tomu však nedojde, neboť je ve věci vydán trestní příkaz.123 Za tuto
nedostatečnou informovanost můžou také formulářové předtisky. Poškozený je na
nich policejním orgánem informován o tom, že nárok na náhradu škody může
uplatnit až do zahájení dokazování v hlavním líčení, které se, jak již bylo řečeno,
v případě vydání trestního příkazu vůbec nekoná.124 Poškozený tak nejen, že je
nucen uplatnit nárok v občanskoprávním řízení, ale může ztratit důvěru v soudní
rozhodování a reálnou vynutitelnost práva, jež jsou jedněmi ze základních atributů
právního státu.125 K tomuto ještě J. Zůbek a M. Vrba uvádí, že u skutkově
rozsáhlejších případů může dojít k podání obžaloby až po několika letech trvajícím
přípravném řízení, kdy poškozený stále čeká a očekává, že bude o jeho nároku na
náhradu škody rozhodnuto. Když potom o nároku rozhodnuto není – ať už protože
to samosoudce opomněl, nebo nesprávně odkázal poškozeného na jiné řízení,
poškozenému nezbyde nic jiného, než zahájit civilní soudní řízení, jehož výsledku se
může dočkat až za několik let.126 Toto řešení bude pro poškozeného mnohem
obtížnější, protože nejenže bude muset hradit své náklady v řízení, ponese také
důkazní břemeno a protože civilní řízení je pomalejší než trestní, a po všech
očekáváních o rozhodnutí trestním příkazem, navíc hrozí sekundární viktimizace u
tohoto poškozeného. Problémem také je, že v dnešní době se v řízení před
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samosoudcem často koná zkrácené přípravné řízení, kde chybí institut skončení
vyšetřování a poškozený se tak nemůže seznámit se spisem a není o tom ani
vyrozumíván.127
Na nedostatek právní úpravy týkající se absence možnosti podat odpor proti
trestnímu příkazu poškozeným, odborná veřejnost už dávno poukazuje.128 Vhodné
změny nepříznivého stavu by mohly být: změna formulářových předtisků, lepší
poučení a informovanost poškozeného dokdy je možné podat návrh na náhradu
škody, že je možné rozhodnout trestním příkazem, a samozřejmě právo
poškozeného podat proti trestnímu příkazu odpor. Podáním odporu pouze proti
výroku o náhradě škody, by se trestní příkaz rušil jen v tomto výroku. Samosoudce
by pak mohl sám ve věci rozhodnout, nebo by poškozeného odkázal na řízení ve
věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem,
stejně jako je tomu v § 265 TŘ. Toto navrhuje J. Jelínek129 a lze s tím jen souhlasit.
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6 Závěr
Téma mé diplomové práce je velmi obsáhlé. Vzhledem k omezenému
rozsahu jsem se proto zaměřila jen na vybrané oblasti z problematiky postavení
poškozeného a náhrady škody v trestním řízení, které považuji za důležité nebo
zajímavé.
Práci jsem rozdělila do čtyř hlavních kapitol. První kapitolou byl nutný exkurz
do historie, jednak pro lepší pochopení souvislostí postavení poškozeného
v trestním řízení, tak jak jej známe dnes z platné právní úpravy, ale také čistě ze
zvědavosti, protože myslím, že je zajímavé sledovat vývoj práva, postojů a názorů té
které doby, které se v právu odrážejí.
Druhá kapitola už pojednává o platném právu. Zde jsem se snažila vymezit
pojem poškozeného v trestním řízení a jeho postavení v něm. Rozdělila jsem
poškozeného tak, jak ho definuje trestní řád, na čtyři typy – poškozeného, jemuž
bylo ublíženo na zdraví, jemuž byla způsobená majetková škoda, nemajetková újma
a na poškozeného, na jehož úkor se pachatel bezdůvodně obohatil. V této
souvislosti musím poznamenat, že rozhodování o otázkách nemajetkové újmy
soudům vůbec nezávidím. Trestní řád nenabízí jinou kompenzaci této újmy než
finanční, což lze ale těžko posuzovat. Vyčíslit penězi nemajetkovou újmu, která
vznikla poškozenému trestným činem, podle mého názoru sám poškozený nemusí
být schopen. I kdyby byl, bude se muset vést o této věci dlouhé dokazování, které
může velmi protáhnout soudní řízení. To potom koliduje se základní zásadou, resp.
právem obviněného na projednání jeho věci bez zbytečných průtahů, které je
garantováno nejen Listinou základních práv a svobod. V poslední podkapitole jsem
se snažila rozlišit poškozeného a oběť trestného činu.
Ve třetí kapitole jsem se zaměřila na práva obětí a jejich postavení v trestním
řízení. Prvním výrazným krokem vpřed ke zlepšení postavení obětí bylo přijetí
zákona o obětech trestných činů v roce 2013. Tento zákon měl reflektovat rámcové
rozhodnutí Rady, ale také Směrnici Evropského parlamentu a Rady, k čemuž v tomto
zákoně ještě nedošlo. V této kapitole tedy uvádím příkladná práva těchto dvou
dokumentů, která tehdy ještě nebyla vůbec nebo jen zčásti implementována.
Teprve před pár měsíci, kdy vstoupil v platnost zákon č. 56/2017 Sb., který
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novelizoval zákon o obětech trestných činů, byla implementována zmíněná
směrnice, i když ne ve všech bodech. Proto se také v této kapitole zabývám
nedostatky současné právní úpravy o obětech trestných činů a navrhuji některá
řešení de lege ferenda.
V poslední kapitole se zaobírám třemi vybranými problémy souvisejícími
s uplatněním náhrady škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení
v adhezním řízení. Jsou jimi: a) zmocněnec mimořádně vysokého počtu
poškozených, b) překážka věci rozhodnuté, c) podání odporu proti trestnímu
příkazu. U prvního bodu poukazuji na neurčitost pojmu „mimořádně vysoký počet“
a také na samotnou osobu zmocněnce, kterým v současnosti může být osoba bez
právního vzdělání. Zde tedy myslím, že je potřeba buď stanovit počet poškozených,
nebo určit jiné kritérium (např. rozsah újmy), které by vázalo účast poškozených v
trestním řízení. Navrhuji, aby zmocněnec musel mít právnické vzdělání. U druhého
jmenovaného bodu poukazuji na zbytečnou možnou zátěž soudů, neboť trestní řád
nezná překážku litispendence, a je tak možné zahájit a projednávat stejný nárok u
trestního i civilního soudu. Třetím, nejzásadnějším bodem je nemožnost
poškozeného podat odpor proti trestnímu příkazu. Tento nedostatek mi přijde
zásadní, neboť soud rozhoduje o určitém nároku, který se poškozeného
bezprostředně týká, ale ten se proti tomuto rozhodnutí nemůže bránit. Navíc se tak
dostává do nerovného postavení vůči obviněnému. I s ohledem na možnost
poškozeného podat odvolání se zdá být nemožnost podání odporu nelogická. Podle
mého názoru by tuto možnost poškozený měl mít.
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Abstrakt

Diplomová

práce

se

zabývá

velmi

aktuálním

tématem

postavení

poškozeného a oběti v trestním řízení a náhradou škody, nemajetkové újmy a
vydáním bezdůvodného obohacení v trestním řízení. Práce podává legální definici
poškozeného i oběti trestného činu a zabývá se jejich postavením v trestním řízení.
U poškozeného v trestním řízení se práce zaměřuje na definici a postavení
poškozeného a otázky související s adhezním řízením, v němž soud rozhoduje o
nároku poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání
bezdůvodného obohacení. Těžištěm otázek týkajících se obětí trestných činů je
jejich postavení a práva jim přiznaná s ohledem na nedávno přijatý zákon, který
novelizuje zákon o obětech trestných činů, a na mezinárodní úpravu. V průběhu celé
práce vyvstávají nejrůznější otázky týkající se správnosti a účelnosti platné právní
úpravy, což přináší zamyšlení nad současným stavem a zároveň návrhy de lege
ferenda. Práce je systematicky rozdělena do čtyř hlavních částí.
V úvodní kapitole práce je pro lepší orientaci a pochopení souvislostí popsán
historický vývoj postavení poškozeného, od právní úpravy poškozeného před rokem
1950 až po současný trestní řád, s jeho nejvýznamnějšími novelami.
V další části se práce věnuje poškozenému v trestním řízení a aktuálním
otázkám s tím souvisejícími. Definuje pojem podle trestního řádu, vymezuje
postavení poškozeného, kterému bylo ublíženo na zdraví, kterému byla způsobena
majetková škoda, nemajetková újma a poškozeného, na jehož úkor se pachatel
bezdůvodně obohatil. Následně je popsáno negativní vymezení poškozeného a
odlišení poškozeného a oběti v trestním řízení.
V předposlední kapitole práce pojednává o obětech trestného činu. Práce
analyzuje současný stav s ohledem na mezinárodní úpravu a na zákon č. 56/2017
Sb., účinný od 1. dubna 2017, který novelizoval zákon o obětech trestných činů.
V této kapitole se opět popisují problematická ustanovení a předkládají možnosti
řešení. Vysvětlena je zde také problematika primární a sekundární viktimizace.
Poslední kapitola se věnuje vybrané problematice uplatňování nároku
poškozeným na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného
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obohacení. Opět jsou vybrány aktuálně problematické úseky právní úpravy
(zmocněnec mimořádně vysokého počtu poškozených, překážka věci rozhodnuté
v adhezním řízení a (ne)možnost poškozeného podat opravný prostředek, tj. odpor
proti trestnímu příkazu), které by měly být změněny či doplněny.
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Abstract

This thesis deals with the very current problem theme of the status of the
injured party and a victim in criminal proceedings and compensation for damages,
non-material damage and a release of an unjust enrichment in criminal
proceedings. Work serves a legal definition of the injured party and a crime victim
and deals with their status in criminal proceedings. As to the injured party, the
thesis focuses on a definition and a position of the injured party as well as issues
related to an adhesion proceedings in which the court decides about a claim of the
injured party to damages, non-material damage and unjust enrichment. The focus
of the issues relating to crime victims is their status and rights granted to them in
the light of the recently adopted law amendment of victims of crime and
international arrangements. The entire work arises all sorts of questions about the
accuracy and effectiveness of the legislation which provides a reflection of the
current state and at the same time proposals de lege ferenda. My thesis is
systematically divided into four main parts.
In the introductory part of this work is for a better orientation and
understanding of the context described the historical evolution of the position of an
injured party, by law of the injured party before 1950 to the time of the current
criminal code of criminal procedure with the most important amendments.
In the next section, work is dedicated to the injured party in criminal
proceedings and the related issues. According to the criminal procedure code it
defines the terms, the status of the injured party, to whom the health harm has
been caused as well as the property damage, non-material damage and the injured
party to the detriment of the offender unreasonably enriched. Subsequently there
is described the negative definition of the injured party and differentiation of the
injured party and victims in criminal proceedings.
In the penultimate charter of my thesis I write about the victims of crime.
The work analyses the current status with regard to an international adaptation and
to Act No. 56/2017 Coll., effective since 1. April 2017, which updated the law of
victims of crime. In this charter, you will once again be presented with a description
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of some problematic provisions and solution options. Explained is also the problem
of the primary and secondary victimization.
The last charter is dedicated to selected issues of the claim for compensation
for damages to the injured party, non-material damage and unjust enrichment.
Once again, the selection of currently problematic sections of the legislation is
provided (an exceptionally high number of injured parties agent, obstacle things
decided during the adhesion proceedings and (not) the possibility of the injured
party to appeal, i.e. resistance against a penalty order), that should be changed and
supplement.
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