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Úvod
Téma diplomové práce „Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení
v adhezním řízení‘‘ jsem si vybral zejména z toho důvodu, že oblast náhrady nemajetkové
újmy v adhezním řízení je velmi aktuální oblastí právní úpravy a to proto, že v souvislosti
s přijetím občanského zákoníku, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014 (dále jen OZ), došlo
k zásadní změně právní úpravy právě v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na
zdraví a usmrcení. Tato změna se velmi podstatně dotkla také oblasti adhezního řízení, jelikož
trestní soudy jsou v případě rozhodování o návrzích poškozených na náhradu nemajetkové
újmy povinny aplikovat hmotněprávní ustanovení soukromoprávních předpisů.
Stejně tak osoba poškozeného se stále více dostává do popředí zájmu trestněprávní
teorie i praxe. V průběhu historického vývoje lze sledovat zcela zřejmé posílení postavení
poškozeného v trestním řízení, kdy postupem času dochází k rozšíření jeho procesních práv
a orgány činné v trestním řízení jsou povinny, v rámci své činnosti, brát na tato práva zřetel.
Téma náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení
je zajímavé také s ohledem na skutečnost, že v současné době existuje minimum vědeckých
prací a odborné literatury, které by se zabývaly právě náhradou nemajetkové újmy
v adhezním řízení.
Cílem diplomové práce je popsat aktuální právní úpravu náhrady nemajetkové újmy
při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení se zaměřením se na nároky týkající se
bolestného a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 OZ v případě ublížení na zdraví
a nároku podle § 2959 OZ v případě usmrcení. V rámci diplomové práce je kladen důraz na
aktuální rozhodovací praxi trestních soudů v oblasti nároků na náhradu nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Dalším cílem diplomové práce je zmínit
aktuální problémy platné právní úpravy náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví
a usmrcení v adhezním řízení a rozhodovací praxe trestních soudů v této oblasti a navrhnout
možné alternativy jejich řešení.
První část diplomové práce je zaměřena na osobu poškozeného v trestním řízení. Tato
část diplomové práce se nejprve zabývá samotným pojmem poškozeného a jeho zákonnou
definicí. S ohledem na velmi blízký vztah k oběti trestnému činu je součástí této části také
kapitola věnující se vztahu poškozeného a oběti trestného činu. Dále jsou zde stručně
vyjmenována práva a povinnosti poškozeného v trestním řízení a zařazena je i kapitola
o zastoupení poškozeného a to jak zákonným zástupcem, tak opatrovníkem nebo
zmocněncem, včetně práva na bezplatné zastoupení zmocněncem. První část diplomové práce
je pak zakončena kapitolou zabývající se přechodem práv na právního nástupce.
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V druhé části diplomové práce je věnována pozornost adheznímu řízení. Na úvod této
části diplomové práce se věnuji pojmu adhezního řízení a druhům nároků, o kterých je možno
rozhodovat v adhezním řízení. V rámci této kapitoly jsou jednotlivé nároky stručně
přiblíženy. Dále je v této části popsán průběh adhezního řízení, přičemž součástí jsou kapitoly
týkající se návrhu poškozeného a jeho náležitostí a také nepřípustnosti návrhu na přiznání
náhrady škody nebo nemajetkové újmy. V rámci kapitoly o rozhodnutí soudu v adhezním
řízení jsou pak uvedeny způsoby, kterými může soud rozhodovat o návrhu poškozeného na
náhradu škody nebo nemajetkové újmy. V kapitole o dokazování v adhezním řízení se pak
zabývám otázkou, kdo je povinen prokázat důvody a výši nároku na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy. Na závěr druhé části diplomové práce jsou pak uvedeny předpoklady pro
přiznání nároku poškozenému.
Třetí část diplomové práce se zabývá náhradou nemajetkové újmy při ublížení na
zdraví se zaměřením na nároky vyplývající z § 2958 OZ, kterými jsou náhrada vyvažující
plně vytrpěné bolesti (dále jen bolestné) a ztížení společenského uplatnění. V jejím úvodu
jsou stručně popsány všechny druhy nároků v oblasti nemajetkové újmy, které mohou vznikat
při ublížení na zdraví, tedy nejen nároky obsažené v § 2958 OZ. Dále je pozornost
soustředěna na právní úpravu bolestného a ztížení společenského uplatnění před a po nabytí
účinnosti OZ. S ohledem na aktuální právní úpravu poté následuje pasáž týkající se Metodiky
Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského
uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku), která stanovuje postup pro určení výše náhrady
nemajetkové újmy na zdraví. Přiblížena je zde definice bolestného a ztížení společenského
uplatnění podle Metodiky Nejvyššího soudu a součástí je také kapitola týkající se právní
závaznosti Metodiky Nejvyššího soudu. Pro účely komparace je zařazena také kapitola
týkající se náhrady nemajetkové újmy v civilním řízení. Poté následuje kapitola zabývající se
dokazováním v případě nároků podle § 2958 OZ v adhezním řízení, jejíž součástí jsou pasáže
o významu znaleckého posudku pro určení výše náhrady nemajetkové újmy, rozsahu
dokazování v případě náhrady nemajetkové újmy v adhezním řízení a povinnosti prokázání
důvodu a výše nároku na náhradu nemajetkové újmy. Třetí část je zakončena kapitolou
o úvahách de lege ferenda v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví.
Čtvrtá část diplomové práce je zaměřena na náhradu nemajetkové újmy při usmrcení
podle § 2959 OZ. Úvodem je věnována pozornost pozůstalé osobě jako poškozenému podle
definice obsažené v § 43 odst. 1 trestního řádu (dále jen TrŘ), protože se lze setkat s názory,
že pozůstalá osoba není poškozeným podle definice v TrŘ. Poté následuje stručný výčet
nároků náležejících pozůstalým osobám, tedy nejen těch podle § 2959 OZ. Další kapitola této
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části je věnována komparaci právní úpravy odčinění duševních útrap osob blízkých po nabytí
účinnosti OZ s dřívější právní úpravou, kterou obsahoval občanský zákoník z roku 1964 (dále
jen občanský zákoník), jelikož i zde, podobně jako v případě nároků podle § 2958 OZ, došlo
k významným změnám. Poté je již pozornost soustředěna na aktuální rozhodovací praxi
trestních soudů v oblasti nároků podle § 2959 OZ, problematiku výše poskytnuté náhrady
pozůstalým poškozeným a jsou vymezena kritéria ovlivňující výši náhrady u nároků podle
§ 2959 OZ. Závěr čtvrté části diplomové práce je věnován problematice dokazování při
rozhodování o nárocích pozůstalých osob v adhezním řízení a jejím specifikům.
V závěru diplomové práce je pak obsaženo obecné shrnutí platné právní úpravy
a aktuální rozhodovací činnosti trestních soudů v oblasti náhrady nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení spolu se stručným zopakováním námětů
de lege ferenda na možné změny právní úpravy v oblastech bolestného a ztížení
společenského uplatnění.
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1. Poškozený
1.1. Pojem poškozeného
Osoba poškozeného je významným subjektem trestního řízení, přičemž trestní řád jí
s ohledem na to přiznává relativně široká práva a vedle toho stanoví i některé povinnosti.
Poškozený je zároveň stranou trestního řízení (§ 12 odst. 6 TrŘ) podporující obžalobu. Jeho
postavení je však ve vztahu ke státnímu zástupci nezávislé1. Na rozdíl od státního zástupce
není poškozený povinen vystupovat nestranně a není nadán právem podat obžalobu, jak uvádí
Růžička2.
Podle legální definice uvedené v § 43 odst. 1 TrŘ se poškozeným rozumí ten, komu
bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma
nebo ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Poškozeným ve smyslu trestního
řádu tedy může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Pro účely náhrady (odčinění)
nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení je však nutné zohlednit skutečnost, že
v takových případech může být poškozeným pouze fyzická osoba. I proto se také
v následujícím textu budu věnovat převážně poškozenému, jenž je fyzickou osobou.
Relativně široká definice osoby poškozeného je poněkud zúžena ustanovením
§ 43 odst. 2 TrŘ, podle kterého se za poškozeného nepovažuje ten, kdo se sice cítí být
trestným činem morálně nebo jinak poškozen, avšak vzniklá újma není způsobena zaviněním
pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti s trestným činem. Cílem ustanovení je
především předejít situacím, kdy by se za poškozeného označovaly osoby, které jsou dotčeny
trestným činem pouze zprostředkovaně či samy sebe za poškozeného považují.
Další omezení ve vztahu k poškozenému stanoví § 44 odst. 1 TrŘ, podle kterého práva
poškozeného nemůže vykonávat ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný.
Trestní řád rozlišuje dvě kategorie poškozených, kdy do první kategorii se řadí
poškození, kteří jsou poškozenými ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 TrŘ, avšak tito
poškození nemohou být subjekty adhezního řízení a tedy nemohou uplatnit v trestním řízení
nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Druhou
kategorií poškozených jsou pak poškození, kteří mohou být subjektem adhezního řízení, tedy
poškození, kteří mohou podle § 43 odst. 3 TrŘ navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku
1

RŮŽEK, Antonín. Obžalovací zásada v československém socialistickém trestním řízení. Praha: Nakladatelství

Československé akademie věd, 1964, s. 99 a 100
2

RŮŽIČKA, Miroslav, František PÚRY a Jana ZEZULOVÁ. Poškozený a adhezní řízení v České republice.

Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-559-9, s. 236
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uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla
poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které
obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal. Uvedené kategorie poškozených se od sebe
liší zejména rozsahem práv, které jim trestní řád přiznává. Na tomto místě považuji za
důležité zmínit, že i s osobou, která není oprávněna uplatňovat nárok na náhradu škody
v adhezním řízení ve smyslu § 43 odst. 3 TrŘ je třeba zacházet jako s poškozeným, pokud
splňuje definiční znaky podle § 43 odst. 1 TrŘ a v souladu s tím jí umožnit uplatnit v průběhu
trestního řízení všechna práva, která podle trestního řádu takovému poškozenému náleží.
1.2. Poškozený a oběť trestného činu
Pojem poškozeného je třeba odlišovat od pojmu oběti trestného činu. Stručná definice
oběti je nezbytná zejména z toho důvodu, že trestní řád přiznává poškozeným, kteří jsou
zároveň i oběťmi trestného činu ve smyslu zákona o obětech trestných činů, některá procesní
práva nad rámec obecných práv poškozeného. Vedle těchto práv má poškozený, který je obětí
trestného činu i další samostatná práva podle zákona o obětech trestných činů, jež mohou mít
význam pro rozhodování o náhradě škody (újmy) v adhezním řízení.
Obětí ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb. o obětech trestných činů může být pouze
fyzická osoba, které bylo nebo mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobená
majetková nebo nemajetková újma nebo na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.
Trestným činem se podle zákona o obětech trestných činů rozumí i čin jinak trestný. Jelínek3
uvádí, že pojem oběti je širší také v tom smyslu, že obětí mohou být i osoby pozůstalé po
osobě, která zemřela v důsledku spáchaného trestného činu (§ 2 odst. 3 zákona o obětech
trestných činů). Ovšem podle mého názoru v tomto případě pojem oběti není širší, nežli je
pojem poškozeného a pozůstalé osoby blízké je třeba řadit mezi poškozené, kterým byla
trestným činem způsobena nemajetková újma a mají tak právo domáhat se odčinění
nemajetkové újmy v adhezním řízení. Nároky pozůstalých osob blízkých ve smyslu
§ 2959 OZ jsou nemajetkovou újmou, která byla způsobena trestným činem, a proto jsou
pozůstalí oprávněni domáhat se svých nároků v adhezním řízení. Takový závěr podporuje
i rozhodovací praxe trestních soudů, které o nárocích pozůstalých v adhezním řízení běžně

3

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-160-1, s. 259
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rozhodují (typicky např. v případech usmrcení z nedbalosti při dopravních nehodách) a za
poškozené ve smyslu trestního řádu je tedy považují a vedle toho i komentářová literatura4.
1.3. Práva a povinnosti poškozeného
Trestní řád přiznává poškozenému, jakožto subjektu trestního řízení, celou řadu
procesních práv k úspěšnému prosazování svých zájmů v průběhu trestního řízení. Při
vymezení rozsahu procesních práv poškozeného je nutné rozlišovat dvě kategorie
poškozených, kterými jsou, jak bylo výše uvedeno, poškozený, který nemůže být subjektem
adhezního řízení a vedle něj poškozený, způsobilý vystupovat jako subjekt adhezního řízení.
S ohledem na skutečnost, že trestní řád poskytuje poškozenému celou řadu procesních
práv, je následující výčet pouze demonstrativní a to tak, jak uvádí Púry5.
Každý poškozený, tedy i ten, který nemůže uplatňovat svůj nárok v adhezním řízení,
má, za předpokladu, že se všech svých procesních práv výslovným prohlášením učiněným
před orgány činnými v trestním řízení nevzdal (§ 43 odst. 5 TrŘ), zejména následující práva:
a) právo podat trestní oznámení (§ 59 odst. 1 a 5 a 158 odst. 1 a 2 TrŘ)
b) právo činit návrhy na doplnění dokazování a to již v přípravném řízení
(např. § 43 odst. 1, 215 odst. 4 TrŘ atd.) - v souvislosti s tímto právem
poškozeného je vhodné připomenout také ustanovení § 110a TrŘ, podle kterého
může poškozený předložit znalecký posudek, který je nezbytným předpokladem
pro přiznání odčinění nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a dále také
§ 151a odst. 1, 2 TrŘ, podle kterého může poškozený, který má nárok na
ustanovení zmocněnce žádat, aby stát nesl náklady vynaložené na znalecký
posudek.
c) právo nahlížet do spisu a práva s tím související (§ 65 TrŘ)
d) právo žádat, aby nebyly v protokolu o úkonu učiněném v trestním řízení uváděny
jeho osobní údaje (§ 55 odst. 1 písm. c) TrŘ)
e) právo zúčastnit se sjednávání dohody o vině a trestu a právo zúčastnit se
veřejného zasedání o schválení dohody o vině a trestu (§ 175a a
314q odst. 1 TrŘ)
4

Např. Durdík - DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře

(Wolters Kluwer ČR). ISBN 978-80-7552-600-7, s. 354
5

ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika

odškodňování imateriálních újem na zdraví. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-280-9,
s. 81-84
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f) Právo osobně se zúčastnit hlavního líčení (§ 202 odst. 6 TrŘ) a s tím související
právo být vyrozuměn o konání hlavního líčení nejméně 3 pracovní dny předem
(§ 198 odst. 1 a 2 TrŘ), stejně tak jako právo na doručení obžaloby
(§ 196 odst. 1 TrŘ), právo klást vyslýchaným otázky se souhlasem předsedy senátu
(§ 215 odst. 1 TrŘ) a právo pronést závěrečnou řeč (§ 216 TrŘ)
g) právo zúčastnit se veřejného zasedání o odvolání a právo vyjádřit se v něm k věci
a učinit konečný návrh (§ 233 odst. 1 a 2, 238 a 235 odst. 3 TrŘ,)
h) právo nechat se zastupovat zmocněncem (§ 50 TrŘ) a s tím související právo
navrhnout, aby soud rozhodl, že má nárok na bezplatnou pomoc zmocněnce nebo
za sníženou odměnu (§ 51a TrŘ)
i) v případech, kdy to zákon povolí, právo podávat opravné prostředky, návrhy
a žádosti
j) právo podat návrh, aby soud uložil odsouzenému povinnost uhradit mu zčásti
nebo zcela náklady související s účastí poškozeného v trestním řízení (§ 154 TrŘ)
k) právo žádat o odstranění průtahů v trestním řízení (§ 157a odst. 1 TrŘ)
l) právo udělit, nebo neudělit souhlas s trestním stíháním a případně vzít takový
souhlas zpět (§ 163 a 163a TrŘ)
m)

právo být řádně poučen o svých právech a poskytnutí možnosti jejich uplatnění
(§ 46 TrŘ)

Poškozený mající právo žádat, aby soud rozhodl o jeho návrhu v adhezním řízení má
vedle výše uvedených práv také následující práva:
a) právo uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3 TrŘ)
b) právo učinit návrh na zajištění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo
vydání bezdůvodného obohacení (§ 47 TrŘ)
c) právo prostudovat spis po skončení vyšetřování (§ 166 odst. 1 TrŘ)
d) právo na upozornění v předvolání, že v případě, kdy se nedostaví k hlavnímu
líčení, bude se o jeho nároku rozhodovat na základě podkladů obsažených ve
spisu (§ 198 odst. 2 TrŘ)
e) právo podat odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody (nemajetkové
újmy) nebo proto, že takový výrok učiněn nebyl, stejně tak jako pro porušení
ustanovení o řízení předcházejícímu rozsudku, jestliže takové porušení mohlo
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způsobit, že výrok o náhradě škody je nesprávný nebo že chybí (§ 245 odst. 1,
246 odst. 1 písm. d), odst. 2 TrŘ)
f) právo být upozorněn na možnost uplatnit nárok na náhradu škody (nemajetkové
újmy) v řízení o schválení dohody o vině a trestu (§ 46 TrŘ) a zúčastnit se
takového řízení
g) právo být vyrozuměn o veřejném zasedání o podmíněném propuštění z výkonu
trestu odnětí svobody (§ 228 odst. 4 TrŘ)
h) právo na náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nároku na náhradu
škody (nemajetkové újmy) v adhezním řízení včetně nákladů vzniklých přibráním
zmocněnce za předpokladu, že mu byl alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu
škody (nemajetkové újmy) v penězích (§ 154 odst. 1 TrŘ)
i) právo navrhnout, aby soud uložil obviněnému povinnost uhradit náklady
poškozeného, které vznikly v souvislosti s jeho účastí v trestním řízení i v případě,
kdy mu nebyl ani zčásti přiznán nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
(§ 154 odst. 2 TrŘ.)
j) právo uzavřít dohodu s obviněným o náhradě škody (nemajetkové újmy) v řízení
o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g odst. 1 písm. b) TrŘ)
a to samé i v případech řízení o podmíněném zastavení trestního stíhání
(§ 307 odst. 1 písm. b) TrŘ)
k) právo

udělit

či

odmítnout

udělit

souhlas

se

schválením

narovnání

(§ 309 odst. 1 TrŘ)
Jak již bylo uvedeno výše, poškozený se může všech svých procesních práv vzdát
výslovným prohlášením učiněným před orgány činnými v trestním řízení. V souvislosti se
vzdáním se procesních práv poškozeného vyvstává otázka, zda je možné vzít takto učiněné
vzdání se zpět. Odborná literatura (např. Šámal6 a Růžička7) se shoduje v závěru, že takovému
kroku poškozeného žádné ustanovení trestního řádu nebrání, a proto lze konstatovat, že
poškozený tak může učinit. Poškozený se však již nemůže domáhat učinění takových úkonů,
pro jejichž řádné uplatnění již uplynula lhůta v mezidobí, kdy se poškozený svých procesních

6

ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., § 1 až 156. dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0. s 527
7

RŮŽIČKA, Miroslav, František PÚRY a Jana ZEZULOVÁ. Poškozený a adhezní řízení v České republice.

Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-559-9, s. 277-278
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práv vzdal (např. pokud již bylo v mezidobí zahájeno dokazování v hlavním líčení
a poškozený předtím neučinil návrh na náhradu škody, nemůže tak již učinit zpětně).
1.4. Zastoupení poškozeného
1.4.1. Zastoupení zákonným zástupcem či opatrovníkem

V případech, kdy poškozený není osobou plně svéprávnou nebo je osobou omezenou
ve svéprávnosti, vykonává jeho práva poškozeného v trestním zástupce jeho zákonný
zástupce popřípadě opatrovník (§ 45 odst. 1 TrŘ).
1.4.2. Zastoupení zmocněncem

Poškozený se v trestním řízení, podobně jako zúčastněná osoba, může dát nechat
zastupovat zmocněncem, kterým může být plně svéprávná fyzická osoba nebo právnická
osoba. V případě zmocněnce - fyzické osoby, nemůže být zmocněncem osoba, jež byla
předvolána k hlavnímu líčení jako svědek, znalec nebo tlumočník (§ 50 odst. 2 TrŘ). Na
rozdíl od obhájce, zmocněncem poškozeného nemusí být nutně advokát, a podmínkou není
ani dosažení vysokoškolského právnického vzdělání. S ohledem na určitá specifika, která se
vyskytují v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním
řízení je však vhodné, aby v těchto případech byla zmocněncem poškozeného osoba mající
právnické vzdělání.
Zmocněnec poškozeného je podle § 51 TrŘ oprávněn činit za poškozeného návrhy
a podávat za něho žádosti a opravné prostředky. Zmocněnec je dále oprávněn zúčastnit se
všech úkonů, kterých se může zúčastnit poškozený. Zmocněnec poškozeného je také
oprávněn, v případě, že tak oznámí policejnímu orgánu, být přítomen při vyšetřovacích
úkonech, jimiž mají být objasněny skutečnosti důležité pro uplatnění práv poškozeného,
a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem. Policejní orgán je povinen
včas zmocněnci sdělit o jaký úkon se jedná, dobu a místo konání, vyjma případů, kdy
provedení úkonu nelze odložit a vyrozumění zmocněnce nelze zajistit (§ 51 odst. 2 TrŘ).
1.4.3. Právo na bezplatné zastoupení zmocněncem

Trestní řád upravuje v § 51a odst. 1 TrŘ situaci poškozeného, který nemá dostatek
prostředků na uhrazení nákladů vzniklých přibráním zmocněnce. Toto ustanovení se vztahuje
na poškozeného, kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví
nebo který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt. Stejně tak se
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ustanovení vztahuje na poškozeného, který uplatnil v adhezním řízení nárok na náhradu
škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, pokud soud nedospěje
k závěru, že zastoupení je v takovém případě zjevně nadbytečné. Zastoupení zmocněncem
může být zjevně nadbytečné například vzhledem k povaze uplatňované škody, nemajetkové
újmy nebo její výši.
V takovém případě může předseda senátu, v přípravném řízení soudce, na návrh
poškozeného, který osvědčí, že nemá dostatek prostředků na to, aby si hradil sám náklady
vzniklé přibráním zmocněnce, rozhodnout, že takový poškozený má nárok na zastoupení
zmocněnce bezplatně nebo za sníženou odměnu. Pokud je návrh na bezplatné zastoupení
zmocněncem uplatňován již v přípravném řízení, je nutné tak učinit prostřednictvím státního
zástupce, který k němu připojí své vyjádření (§ 51a odst. 3 TrŘ). Poškozený je v případě
rozhodování o bezplatném zastoupení zmocněncem tím, kdo musí doložit, že nemá dostatek
prostředků na hrazení nákladů zmocněnce. Orgány činné v trestním řízení tedy nejsou
v takovém případě povinny samy z úřední povinnosti zjišťovat, zda poškozený nemá dostatek
prostředků a splňuje tak požadavky § 51a odst. 1 TrŘ. Skutečnosti osvědčující nedostatek
prostředků je nutné připojit jako přílohy již k návrhu, kterým se poškozený domáhá vydání
rozhodnutí o bezplatném zastoupení zmocněncem.
Poněkud odlišně je upravena situace poškozeného uvedeného v § 51a odst. 2 TrŘ.
Poškozený mladší osmnácti let a zvlášť zranitelná oběť podle zákona o obětech trestných činů
mají nárok na bezplatné zastoupení zmocněncem i bez splnění podmínek uvedených
v § 51a odst. 1 TrŘ. V tomto případě poškozený nemusí osvědčovat nedostatek prostředků
k hrazení nákladů vzniklých přibráním zmocněnce a nárok na bezplatné zastoupení vzniká
automaticky, aniž by bylo nutné, aby o tom rozhodoval předseda senátu, případně
v přípravném řízení soudce. Zvlášť zranitelnou obětí se podle § 2 odst. 4 zákona o obětech
trestných činů rozumí, mimo jiné, dítě a dále také oběť trestného činu proti lidské důstojnosti
v sexuální oblasti a konečně i oběť trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku
násilím. Z toho vyplývá, že poškození uplatňující nárok na náhradu nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví mohou být velmi často poškozenými, kteří zároveň mají automaticky nárok
na bezplatné zastoupení zmocněncem.
Společné pro obě kategorie poškozených, kteří mají právo na bezplatně zastoupení
zmocněncem, je ustanovení § 51a odst. 4 TrŘ, kdy v případě, že se tito poškození svého
zmocněnce nezvolí, ustanoví jako zmocněnce předseda senátu nebo v přípravném řízení
soudce, advokáta zapsaného v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pro
právní pomoc podle zákona o obětech trestných činů.
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1.5. Přechod práv na právního nástupce poškozeného
Právní úprava přechodu nároku poškozeného na právního nástupce je obsažena
v § 45 odst. 3 TrŘ. Podle tohoto ustanovení, jde-li o uplatnění nároku na náhradu škody nebo
vydání bezdůvodného obohacení, přecházejí práva, která tento zákon přiznává, i na jeho
právního nástupce. Ustanovení směřuje zejména na situace, kdy dojde k úmrtí poškozeného,
který je fyzickou osobou nebo na případy zániku právnické osoby s právními nástupci. Právní
nástupce pak vstupuje přímo do práv poškozeného a přijímá takový stav, jaký je v době jeho
vstupu do řízení, což například znamená, že v případě, kdy již uplatnil poškozený nárok na
náhradu škody před svým úmrtím, právní nástupce nemusí nárok uplatňovat znovu.
S ohledem na náhradu nemajetkové újmy v adhezním řízení nelze opomenout úpravu
obsaženou v § 1475 odst. 2 OZ týkající se pozůstalosti. Podle tohoto ustanovení pozůstalost
tvoří celé jmění zůstavitele, kromě práv a povinností vázaných výlučně na jeho osobu, ledaže
byly jako dluh uznány nebo uplatněny u orgánu veřejné moci. S ohledem na dřívější právní
úpravu v občanském zákoníku, která explicitně označovala práva na náhradu nemajetkové
újmy na zdraví za plnění, která jsou vázána výlučně na osobu věřitele, a která zanikají jeho
smrtí, je nová právní úprava významnou změnou umožňující přechod některých nároků
vázaných výlučně na osobu zůstavitele za splnění určitých podmínek na jeho právního
nástupce. V případě, že byly takové nároky škůdcem uznány nebo již byly uplatněny
poškozeným před jeho smrtí u příslušného orgánu, je možné, aby takové nároky uplatňovali
i právní nástupci poškozeného tj. jeho dědicové.
S ohledem na novou úpravu přechodu práv v OZ by tedy na první pohled bylo možné
uvažovat o tom, že by i v případě již řádně uplatněného nároku na odčinění nemajetkové újmy
v adhezním řízení ze strany poškozeného ještě před jeho smrtí v adhezním řízení, dále mohli
pokračovat jeho právní nástupci. Nicméně nejen dle mého názoru (shodně také např. Durdík8
a Púry 9) takový závěr není možný, a to s ohledem na doslovné znění § 45 odst. 3 TrŘ, který
výslovně uvádí, že přechod práv na právního nástupce je možný jen v případech nároků na
náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Příslušné ustanovení tedy nehovoří
o přechodu nároku na právního nástupce v případě nároku na náhradu nemajetkové újmy. Za
použití doslovného jazykového výkladu tedy není možné, aby došlo k přechodu práv na
náhradu nemajetkové újmy na právního nástupce v adhezním řízení. Takový názor činím
8

DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. díl Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer

ČR). ISBN 978-80-7552-600-7, s. 386
9

ŠÁMAL, Pavel. Trestní řád: komentář. 7., § 1 až 156, dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013. Velké

komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0, s. 545
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i s vědomím toho, že až do novely trestního řádu č. 181/2011 Sb. účinné od 1. 7. 2011, která
zavedla možnost uplatnění nároku na náhradu nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného
obohacení, byly nároky na bolestné a ztížení společenského uplatnění, případně nároky
pozůstalých osob, považovány za škodu v obecném slova smyslu a i před novelou z roku
2011 o nich bylo možno rozhodovat, což svádí k úvaze, že v § 45 odst. 3 TrŘ došlo
k legislativnímu opomenutí zákonodárce a tedy nároky přechod nároků na nemajetkovou
újmu by měl být možný s ohledem na to, že je lze podřadit pod pojem náhrady škody. Na
tomto místě si dovolím zmínit názor Púryho10, který zdůrazňuje, že s ohledem na novelu
trestního řádu z roku 2011 je důvodné, aby i v trestním řízení byla újma na zdraví způsobená
trestným činem považována za nemajetkovou újmu, a nikoliv za škodu. A je proto žádoucí
důsledně odlišovat pojem škody a nemajetkové újmy. Přechod nároku na náhradu
nemajetkové újmy v adhezním řízení tak za stávající právní úpravy osobně nepovažuji za
možný.

10

ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika

odškodňování imateriálních újem na zdraví. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-280-9,
s. 71

17

2. Adhezní řízení
2.1. Pojem adhezního řízení
Odborná literatura definuje adhezní řízení jako součást trestního řízení, ve které se
projednává nárok poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení. Zároveň s tím zdůrazňuje, že adhezní řízení nelze vnímat jako
samostatnou, časově, či jinak oddělenou část trestního řízení, neboť s ním splývá zejména
v průběhu dokazování11. S tím souvisí i vyloučení analogie občanského soudního řádu (dále
jen OSŘ), kdy v adhezním řízení jsou nepřípustné instituty typické pro civilní řízení, jakými
jsou např. vzájemný návrh či námitka započtení a dále je také vyloučeno stanovení výše
nároku úvahou soudu podle § 136 OSŘ, což může být významné zejména pro určení výše
náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení.
Cílem adhezního řízení je umožnit poškozenému, aby se mohl domoci svých nároků
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy již v průběhu trestního řízení a nemusel se tak
svých práv domáhat cestou civilní žaloby v občanskoprávním řízení, ve které by muselo být
beztak vyčkáno na rozhodnutí trestního soudu, jelikož civilní soud je podle § 135 odst. 1 OSŘ
vázán rozhodnutím příslušných orgánů o tom, že byl spáchán trestný čin.
Možnost domáhat se svého nároku již v adhezním řízení je pro poškozeného tedy
výhodná zejména z důvodů rychlosti a hospodárnosti, neboť poškozený nemusí platit soudní
poplatek (v souvislosti s nároky na náhradu nemajetkové újmy je však nutno připomenout
§ 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích, podle kterého je navrhovatel, jemuž byla
způsobena újma, v řízení o náhradu újmy na zdraví, nebo při usmrcení osvobozen od
soudního poplatku) a zároveň nenese zcela důkazní břemeno, jako je tomu v civilním řízení.
Púry12 dokonce uvádí, že poškozený není vůbec zatížen důkazním břemenem. Takové tvrzení
považuji ovšem, zejména v případech nemateriální újmy při ublížení na zdraví a usmrcení,
přinejmenším za sporné, jak popíši dále v části týkající se dokazování v adhezním řízení.
Uložení povinnosti k náhradě škody již ve výroku odsuzujícího rozsudku trestního soudu
zároveň posiluje také preventivně-výchovnou funkci trestu.
11
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Úvodní část o adhezním řízení lze uzavřít konstatováním, že adhezní řízení vykazuje
jistá specifika, kterými jsou podle Púryho13zejména:
1) soud o náhradě škody nebo nemajetkové újmy rozhoduje pouze na návrh
poškozeného – adhezní řízení je tedy ovládáno zásadou dispoziční, nikoliv
zásadou oficiality, kterou je jinak ovládáno trestní řízení
2) trestní řád upravuje náležitosti návrhu poškozeného na rozhodnutí v adhezním
řízení – poškozený musí v návrhu uvést důvod a výši škody či nemajetkové újmy
3) soud je při rozhodování vázán návrhem poškozeného – nemůže mu přisoudit více,
než se poškozený domáhá (zásada ne ultra petita partitum)
4) při rozhodování v adhezním řízení rozhoduje trestní soud podle občanskoprávních
předpisů hmotného práva
2.2. Druhy nároků, o kterých je možné rozhodovat v rámci adhezního řízení
Až do novely trestního řádu provedené zákonem č. 181/2011 Sb., účinné ode dne
1. 7. 2011, bylo možné uplatňovat v adhezním řízení pouze nároky na náhradu majetkové
škody, kdy se ovšem pod pojem majetkové škody v souladu s rozhodovací praxí podřazovaly
i nároky vyplývající z újmy na zdraví, kterými jsou zejména bolestné, ztížení společenského
uplatnění a nárok na odškodnění pozůstalých osob po oběti trestného činu.
Zmiňovaná novela však přinesla zásadní změnu úpravy adhezního řízení, kdy vedle
možnosti uplatnění nároku na náhradu škody je umožněno poškozenému domáhat se v rámci
adhezního řízení taktéž odčinění nemajetkové újmy (byť s ohledem na výše řečené již dříve
bylo možné část těchto nároků uplatňovat v rámci náhrady škody v adhezním řízení) a dále
také nově zavedla možnost domáhat se v rámci adhezního řízení vydání bezdůvodného
obohacení, což před novelou nebylo možné.
V této část diplomové práci zmíním jen velmi obecně základní informace
o jednotlivých druzích nároků uplatnitelných v rámci adhezního řízení, přičemž jednotlivým
nárokům v oblasti nemajetkové újmy (bolestnému, ztížení společenského uplatnění a odčinění
duševních útrap pozůstalých osob) se budu podrobněji věnovat v příslušných pasážích
diplomové práce pojednávajících o těchto nárocích v adhezním řízení.

13

ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika

odškodňování imateriálních újem na zdraví. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-280-9,
s. 72

19

2.2.1. Majetková škoda

Občanský zákoník používá oproti trestnímu řádu odlišnou terminologii, kdy nehovoří
o majetkové škodě, nýbrž o majetkové újmě, přičemž újmou se rozumí podle § 2894 OZ újma
na jmění (škoda). Jak ovšem správně konstatuje Púry14 nejedná se o rozdíly zásadní ani věcné.
I přes poněkud odlišnou konstrukci občanského zákoníku lze stále hovořit
o 2 základních typech občanskoprávní odpovědnosti, přičemž prvním typem odpovědnosti je
odpovědnost subjektivní, kdy ke vzniku odpovědnosti je vyžadováno zavinění, a druhým
typem je odpovědnost objektivní, kdy ke vzniku odpovědnosti se nevyžaduje zavinění. Podle
§ 2895 OZ je škůdce povinen nahradit škodu, bez ohledu na své zavinění, v případech
stanovených zvlášť zákonem. Lze tedy říci, že objektivní odpovědnost lze uplatnit jen
v případech taxativně upravených zákonem (např. škoda způsobená zvířetem podle
§ 2933 OZ). K tomu, aby se subjekt zbavil odpovědnosti za škodu, je nutná existence
liberačního důvodu, který musí subjekt prokázat.
V rámci objektivní odpovědnosti lze někdy ještě hovořit o tzv. absolutní objektivní
odpovědnosti, při které není přípustná možnost liberace odpovědného subjektu.
S ohledem na skutečnost, že trestní právo důsledně vychází ze zásady odpovědnosti za
zavinění (kdy je vyžadováno úmyslné zavinění, nestanoví-li zákon, že postačí zavinění
z nedbalosti - § 13 odst. 2 trestního zákoníku – dále jen TZ), je nutné i v případech
rozhodování o náhradě škody v rámci adhezního řízení vycházet ze skutečnosti, že i zde bude
vyžadováno zavinění škůdce a objektivní odpovědnost je tak v rámci adhezního řízení
v zásadě plně vyloučena.
Předpoklady vzniku odpovědnosti jsou porušení právní povinnosti (jednáním nebo
opomenutím), vznik škody jako majetkové újmy, příčinná souvislost mezi porušením
povinnosti a vznikem škody, zavinění škůdce, pokud není zákonem staveno, že se jedná
o objektivní odpovědnost, kde se zavinění nevyžaduje.
Způsob a rozsah náhrady majetkové škody

Podle § 2952 OZ se hradí škoda skutečná a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).
Z hlediska rozsahu náhrady je významnou změnou nová koncepce OZ, která upřednostňuje
uvedení v předešlý stav před náhradou škody v penězích, kterou připouští jen v případě, kdy
uvedení v předešlý stav není možné nebo požádá-li o to poškozený (§ 2951 OZ). Pro účely
14
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adhezního řízení je ovšem třeba míti na vědomí znění § 43 odst. 3 a 228 odst. 1 TrŘ., které
výslovně hovoří o náhradě škody pouze v penězích. V adhezním řízení, tak není možné
domáhat se uvedení v předešlý stav (shodně také Kadlec15). Vedle toho je samozřejmě možné
i v adhezním řízení požadovat příslušenství pohledávky (typicky úroky z prodlení).
2.2.2. Nemajetková újma

Stejně jako bylo uvedeno u majetkové škody, i v případě nemajetkové újmy dochází
k užití odlišné terminologie v trestním řádu a občanském zákoníku. Trestní řád hovoří
o náhradě nemajetkové újmy a oproti tomu občanský zákoník o náhradě při újmě na
přirozených právech člověka, kdy v dalších ustanoveních hovoří nikoliv o náhradě, nýbrž
o odčinění újmy. Stejně jako u majetkové škody se však nejedná o zásadní rozdíly16.
Nemajetkovou újmou je zejména příkoří zasahující do osobní sféry poškozeného, kterým
může být například zásah do osobních zájmů v psychické rovině, intimní sféře atd.17.
Druhy nároků v oblasti nemajetkové újmy

Pod pojem nemajetkové újmy lze mimo jiné zařadit nároky při ublížení na zdraví
a usmrcení, kterými jsou bolestné a ztížení společenského uplatnění (§ 2958 OZ), odčinění
duševních útrap osob blízkých při usmrcení (§ 2959 OZ) a dále pak nároky s tím související,
kterými jsou náklady spojené s péčí o zdraví (§ 2960 OZ), náklady pohřbu (§ 2961 OZ),
náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného a případně po
skončení pracovní neschopnosti (§ 2962 a 2963 OZ), náhrada za ztrátu na důchodu
(§ 2964 OZ) a náklady na výživu pozůstalých (§ 2966 OZ). Na okraj lze zmínit, že pod pojem
nemajetkové újmy spadají dále i nároky související i s jinými zásahy do osobnostních práv
člověka např. újma na cti, lidské důstojnosti, dobré pověsti člověka atd. O těchto nárocích
však diplomová práce nepojednává.
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Způsob a rozsah náhrady

Podle § 2951 OZ se nemajetková újma odčiní přiměřeným zadostiučiněním, které
musí být poskytnuto v penězích, nezajistí-li jiný způsob, jakým může být například omluva,
skutečné a dostatečné odčinění způsobené újmy. V adhezním řízení pak je možno požadovat
náhradu nemajetkové újmy pouze v penězích18.
2.2.3. Bezdůvodné obohacení

Po přijetí novely z roku 2011 je nově možné v rámci adhezního řízení uplatnit také
nárok na vydání bezdůvodného obohacení.
Právní úprava bezdůvodného obohacení je obsažena v § 2991 a následující OZ. Podle
§ 2991 odst. 2 OZ se bezdůvodným obohacením rozumí zejména získání majetkového
prospěchu plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl,
protiprávním užitím cizí hodnoty, nebo tím, že bylo za někoho plněno to, co měl po právu
plnit on sám. K bezdůvodnému obohacení dochází typicky v souvislosti se spácháním
trestného činu, jehož znakem je získání majetkového prospěchu.
Prášková19 uvádí, že rozdíl mezi odpovědností za škodu a bezdůvodným obohacením
spočívá v tom, že předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu je vznik újmy v důsledku
protiprávního jednání škůdce bez ohledu na to, zda se škůdce sám nějak obohatil. Na druhou
stranu u bezdůvodného obohacení je předpokladem újma jednoho v důsledku obohacení
druhého. Někdy ovšem může dojít k situaci, kdy jedním jednáním mohou být naplněny jak
znaky odpovědnosti za škodu, tak znaky bezdůvodného obohacení. V takovém případě
dospěla právní teorie a praxe k závěru, že nárok na vydání bezdůvodného obohacení je
nárokem subsidiárním a je tedy na místě v takovém případě uplatňovat nárok z titulu náhrady
škody, nikoliv z titulu bezdůvodného obohacení.
Na rozdíl od předchozích nároků na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, které lze
požadovat pouze v penězích, u bezdůvodného obohacení hovoří trestní řád o jeho vydání,
nikoliv o náhradě v penězích20.
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2.3. Průběh adhezního řízení
2.3.1. Návrh poškozeného

Jak bylo zmíněno výše, adhezní řízení je ovládáno zásadou dispoziční, ze které plyne,
že soud může rozhodovat o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v adhezním řízení pouze
na návrh poškozeného.
Návrh musí poškozený uplatnit nejpozději po zahájení hlavního líčení předtím, než
soud přistoupí k dokazování (§ 43 odst. 3 TrŘ ve spojení s § 206 odst. 2 TrŘ). V případě
vydání trestního příkazu je nezbytné uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
do doby vydání trestního příkazu (§ 314e a následující TrŘ). Pokud by poškozený uplatnil
nárok po lhůtě uvedené v § 43 odst. 3 TrŘ, rozhodne soud per analogiam usnesením podle
§ 206 odst. 3, 4 TrŘ tak, že poškozený nemůže uplatňovat nárok na náhradu škody. Na
postavení poškozeného ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ se však nic nemění.
Návrh poškozeného na náhradu škody nebo nemajetkové újmy musí obsahovat důvod
a výši způsobené škody (nemajetkové újmy). Důvod a výši škody nebo nemajetkové újmy je
poškozený povinen doložit (§ 43 odst. 3 TrŘ). Co se důvodu týče, tak v zásadě postačuje,
pokud poškozený uvede, že uplatňuje nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
způsobené skutkem uvedeným v obžalobě. V případě druhé podstatné náležitosti, výše
nároku, je nutné uvedení alespoň minimální výše škody, která měla být trestným činem
způsobena, přičemž v průběhu hlavního líčení lze na základě průběhu dokazování výši škody
modifikovat. Již Látal21 uvádí, že za řádně uplatněné nároky nelze považovat např. vyjádření
poškozeného, že ,,se připojí s náhradou k trestnímu řízení“ nebo že ,,se bude připojovat
s nárokem na náhradu škody ve výši 1450 Kč v případě zjištění pachatele“. V takových
případech by měl orgán činný v trestním řízení poučit poškozeného ohledně skutečnosti, že
dosud řádně neuplatnil nárok na náhradu škody v adhezním řízení a v případě, kdy by
poškozený i přes poučení ze strany orgánu činného v trestním řízení nárok řádně neuplatnil,
soud by o takovém neúplném návrhu na náhradu škody vůbec neměl rozhodovat.
Z návrhu poškozeného musí dále vyplývat vůči komu nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy směřuje, což má význam zejména v situacích, kdy je vedeno společné
řízení proti více obviněným. Uplatňuje-li poškozený nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy vůči vícero obviněným, je žádoucí uvést, zda požaduje, aby soud uložil
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obviněným nahradit škodu společně a nerozdílně, byť osobně se s ohledem na koncepci
odpovědnosti za škodu podle OZ, který je postaven právě na solidární odpovědnosti škůdců
(§ 2915 odst. 1 OZ) domnívám, že ani případná absence požadavku na uplatnění solidární
odpovědnosti obviněných nebrání trestnímu soudu v tom, aby rozhodl o tom, že obžalovaní
mají povinnost uhradit škodu společně a nerozdílně. To samozřejmě platí pouze za
předpokladu, že poškozený uplatnil svůj nárok vůči všem obžalovaným a ne pouze vůči
některým.
2.3.2. Nepřípustnost návrhu

Trestní řád upravuje případy, ve kterých nemůže poškozený uplatňovat svůj nárok na
náhradu škody nebo nemajetkové újmy v adhezním řízení. Takovými případy jsou, jak uvádí
Púry22 , zejména:
a) o nároku již bylo rozhodnuto (byť nepravomocně) v občanskoprávním nebo jiném
příslušném řízení (§ 44 odst. 3 TrŘ) – takové rozhodnutí vytváří překážku věci
rozhodnuté
b) nárok na náhradu byl uplatněn opožděně (§ 43 odst. 3 TrŘ)
c) nárok nebyl uplatněn způsobem a formou, kterou požaduje zákon
d) poškozenému již byla škoda nebo nemajetková újma nahrazena
e) nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy byl promlčen a obviněný namítl
jeho promlčení – v případě nemajetkové újmy na zdraví se uplatní pouze obecná
subjektivní promlčecí lhůta podle § 629 odst. 1 OZ. Aplikace zvláštního
ustanovení § 636 OZ týkajícího se promlčecí lhůty v případech náhrady škody či
jiné újmy je při ublížení na zdraví vyloučena ustanovením § 636 odst. 3 OZ)
f) poškozený požaduje náhradu škody nebo nemajetkové újmy jinak než v penězích § 43 odst. 3 a § 228 odst. 1 TrŘ hovoří pouze o možnosti nahradit škodu nebo
nemajetkovou újmu v penězích, avšak toto již neplatí ve vztahu k vydání
bezdůvodného obohacení
g) poškozený vzal svůj návrh na náhradu škody nebo nemajetkové újmy zpět – tato
možnost vyplývá z dispoziční zásady ovládající adhezní řízení
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V uvedených případech pak soud zpravidla rozhoduje usnesení podle § 206 odst. 3
a 4 TrŘ, že poškozený nemůže uplatňovat svůj nárok na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy v adhezním řízení.
2.3.3. Rozhodnutí soudu v adhezním řízení

Jestliže poškozený řádně uplatnil svůj nárok na náhradu škody v adhezním řízení
a není žádné jiné překážky bránící v rozhodnutí o nároku poškozeného, soud musí spolu
s rozhodnutím o vině rozhodnout také o nároku poškozeného.
Soud může rozhodnout o nároku poškozeného třemi možnými způsoby:
a) soud přizná poškozenému nárok na náhradu škody a to tak, že v odsuzujícím
rozsudku uloží zároveň obžalovanému povinnost, aby v penězích nahradil
poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu, případně vydal bezdůvodné
obohacení (§ 228 odst. 1 TrŘ)
b) soud odkáže poškozeného s jeho nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních
a to v případě, kdy neshledá pro přiznání nároku poškozeného dostatečný podklad
a nebo v případě, kdy obžalovaného zprošťuje obžaloby (§ 229 odst. 1 TrŘ)
Vedle případu, kdy důvodem pro odkázání poškozeného na řízení ve věcech
občanskoprávních je zprošťující rozsudek (§ 229 odst. 3 TrŘ), soud odkáže poškozeného na
řízení ve věcech občanskoprávních zejména tehdy, kdy na základě výsledků dokazování není
podklad pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy nebo by pro
rozhodnutí o takové povinnosti bylo třeba provádět další dokazování, které přesahuje potřeby
trestního řízení a výrazně by jej protáhlo (§ 229 odst. 1 TrŘ)
c) soud poškozenému zčásti přizná nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
a se zbytkem ho odkáže na řízení ve věcech občanskoprávních (§ 229 odst. 2 TrŘ)
Z uvedeného výčtu způsobů rozhodnutí soudu o nároku poškozeného vyplývá, že
trestní soud tedy nikdy nemůže návrh poškozeného zamítnout.
Na okraj lze zmínit, že obdobně bude soud rozhodovat i v případě, kdy poškozený
řádně uplatnil svůj nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy a soud bude rozhodovat
trestním příkazem, jelikož i trestním příkazem je možné obviněného zavázat k náhradě škody
nebo nemajetkové újmy (§ 314f odst. 1 písm. e) TrŘ. Z logiky věci zde však nepřichází
v úvahu odkázání na řízení ve věcech občanskoprávních z důvodu vydání zprošťujícího
rozsudku, protože trestním příkazem nelze samozřejmě obviněného zprostit obžaloby.
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2.3.4. Dokazování v adhezním řízení

S ohledem na skutečnost, že rozhodování soudu o náhradě škody nebo nemajetkové
újmy v adhezním řízení je rozhodováním o nároku poškozeného vyplývajícího z právních
předpisů soukromého práva, vyvstává otázka, kdo je v adhezním řízení povinen doložit
a prokázat důvody a výši škody nebo nemajetkové újmy, případně bezdůvodného obohacení.
Trestní řízení obecně je ovládáno zásadou oficiality, kdy orgány činné v trestním
řízení postupují z úřední povinnosti a zásadou vyhledávací, podle které jsou orgány činné
v trestním řízení povinny zjišťovat právně relevantní skutečnosti a vyhledat o nich důkazy
i bez návrhu stran. Oproti tomu adhezní řízení je ovládáno zásadou dispoziční a je proto na
místě otázka, zda i v takovém případě zůstává důkazní povinnost čistě na orgánech činných
v trestním řízení.
Růžek23 v souvislosti s důkazní povinností v adhezním řízení uváděl, že poškozený má
sice uloženy některé povinnosti týkající se uplatnění nároku na náhradu škody, zejména uvést
v jaké výši a z jakých důvodů požaduje přiznání nároku, ale zákon nepožaduje již nic jiného.
Z toho vyplývá, že poškozený nemusí v návrhu uvádět důkazy, žádá se po něm méně, než po
státním zástupci a méně než na žalobci v civilním řízení a to z toho důvodu, že osvětlit věc
i z hlediska náhrady škody je na státním zástupci. Shodné stanovisko zastával i Jelínek24,
který říká, že i v adhezním řízení se uplatní zásada oficiality. Kučera25zdůrazňoval, že
poškozený má ulehčenou pozici minimálně do té míry, že valnou část důkazního břemene
nesou za poškozeného orgány činné v trestním řízení a to minimálně potud, pokud předmětná
škoda tvoří znak skutkové podstaty trestného činu. Grus26 se naopak domnívá, že v některých
případech není možné škodu zcela zjistit, pokud poškozený nedoloží některé listiny, nebo
nenavrhne další důkazní prostředky, bez kterých nelze výši škody zcela zjistit. Dle jeho
názoru v civilním řízení je důkazní povinnost na straně žalobce (poškozeného) a jinak tomu
nemůže být ani v případě adhezního řízení. Uzavírá, že povinnost prokázat v trestním řízení
vznik škody leží jak na orgánech činných v trestním řízení, tak na poškozeném. Púry27 se
spíše přiklání k názoru prvních třech jmenovaných, byť konstatuje, že do určité míry se
23
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uplatní i závěry Gruse. Naopak aktuální komentářová literatura výslovně hovoří o tom, že
poškozený je povinen doložit jím uplatňovaný nárok v adhezním řízení a za tím účelem jsou
orgány činné v trestním řízení povinny poškozeného náležitě poučit o povinnosti nesení
důkazního břemene a poskytnout poškozenému dostatečnou lhůtu k prokázání jeho nároku za
předpokladu, že to neodporuje potřebám trestního řízení28. Problematikou důkazního
břemene, byť nikoliv přímo v souvislosti s osobou poškozeného, se zabývá i Pelc29, který ve
vztahu k obviněnému uvádí, že v současné době neexistuje v Evropě právní řád, který by
nestanovoval určité výjimky ze zásady presumpce neviny.
Pro vyřešení této otázky jsou významná především ustanovení § 43 odst. 3
a 89 odst. 1 písm. e) TrŘ. Ustanovení § 43 odst. 3 TrŘ výslovně uvádí, že z návrhu
poškozeného, kterým uplatňuje nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy musí být
patrno, z jakých důvodů a v jaké výši se nárok na náhradu uplatňuje. Důvod a výši škody,
nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení je poškozený povinen doložit. S ohledem
na aktuální znění citovaného ustanovení trestního řádu tak již nelze uplatnit výše uvedený
názor Růžka, jelikož platné znění trestního řádu explicitně požaduje po poškozeném
prokázání důvodu a výše uplatňovaného nároku.
Naproti tomu ovšem § 89 odst. 1 písm. e) TrŘ v souvislosti s právní úpravou
dokazování uvádí, že v trestním stíhání je v nezbytném rozsahu třeba dokazovat zejména
mimo jiné i podstatné okolnosti umožňující stanovení následku, výše škody způsobené
trestným činem a bezdůvodného obohacení.
S ohledem na znění § 89 odst. 1 písm. e) TrŘ je podle mého názoru možné dospět
k následujícímu závěru. Poškozený nebude povinen prokázat důvod a výši škody nebo
nemajetkové újmy zejména v případech, kdy určení výše škody nebo nemajetkové újmy,
případně bezdůvodného obohacení, bude z pozice orgánu činného v trestním řízení významné
pro posouzení, zda došlo ke spáchání trestného činu (tedy zejména v případech, kdy výše
škody, případně bezdůvodného obohacení je přímo znakem skutkové podstaty trestného činu)
a dále také v případech, kdy je výše škody nebo bezdůvodného obohacení významná pro
ukládání trestu, zejména při posuzování povahy a závažnosti trestného činu, případně také
s ohledem na polehčující nebo přitěžující okolnosti dle § 41 a 42 TZ. Takový závěr podle
28
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mého názoru podporuje ustanovení § 228 odst. 1 TrŘ, které výslovně uvádí, že nebrání-li
tomu výslovná překážka, soud uloží obžalovanému vždy povinnost k náhradě škody nebo
vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení
součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným.
V takovém případě, jelikož se jedná bezprostředně o okolnosti, které jsou významnými pro
rozhodnutí o vině obžalovaného, při které se v plném rozsahu uplatní zásady typické pro
trestní řízení tj. zásada oficiality, vyhledávací a materiální pravdy, je naprosto nadbytečné
požadovat po poškozeném, aby byl povinen prokazovat důvod a výši škody jeho nároku.
Obdobný názor by se měl uplatnit i v situaci, kdy výše škody nebo rozsah bezdůvodného
obohacení mají svůj význam při volbě druhu a výměry trestu, jelikož i zde se také uplatňují
zásady typické pro trestní řízení a i zde jsou orgány činné v trestním řízení povinny
postupovat z úřední povinnosti.
Zcela odlišná však bude situace v případech odčinění nemajetkové újmy při ublížení
na zdraví a usmrcení a to z toho důvodu, že stanovení výše nemajetkové újmy v penězích není
znakem žádné skutkové podstaty trestného činu, ani není rozhodující pro orgány činné
v trestním řízení při volbě druhu a výměry trestu. V případě trestných činů, při kterých je
osobám způsobena újma na zdraví případně smrt (typicky trestné činy proti životu a zdraví
obsažené v Hlavě I. zvláštní části TZ ale i mnohé další), jsou totiž orgány činné v trestním
řízení povinny pouze zjišťovat, zda charakter poranění odpovídá újmě na zdraví či těžké újmě
na zdraví v souladu s § 122 odst. 1, 2 TZ, nejsou ovšem povinny již dále zjišťovat konkrétní
výši nemajetkové újmy, která byla jednáním pachatele způsobena. Taková povinnost pro
orgány činné v trestním řízení nevyplývá ze žádného ustanovení trestního řádu ani z jiných
předpisů. Je tak na poškozeném, aby v případě, že se domáhá náhrady nemajetkové újmy
v adhezním řízení, doložil výši nemajetkové újmy. Opomenout nelze ani doslovné znění
§ 89 odst. 1 písm. e) a 228 odst. 1 TrŘ, které výslovně hovoří pouze o výši škody a rozsahu
bezdůvodného obohacení, tedy nikoliv o výši nemajetkové újmy.
2.3.5. Předpoklady pro přiznání nároku poškozenému

V závěru části týkající se charakteristiky adhezního řízení jen stručně shrnu
předpoklady pro přiznání nároku poškozeného v adhezním řízení. Pro uložení povinnosti
obviněnému k náhradě škody či nemajetkové újmy v adhezním řízení musí být kumulativně
splněno několik předpokladů, kterými jsou:
a) soud rozhodl odsuzujícím rozsudkem
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b) vznik škody nebo nemajetkové újmy je v příčinné souvislosti se skutkem, ze
kterého je obžalovaný uznán vinným
c) o náhradě škody nebo nemajetkové újmy lze rozhodnout s ohledem na její
povahu
d) nárok poškozeného má podklady v hmotněprávních předpisem (typicky v OZ)
e) nárok a jeho výše byly v průběhu trestního řízení bezpečně prokázány a stejně
tak není pochyb o tom, že k povinnosti náhrady škody je zavázán obviněný
f)

přiznání nároku nebrání zákonná překážka, jakou může být např. dobrovolné
odčinění škody, nebo nemajetkové újmy obžalovaným již v průběhu trestního
řízení, promlčení nároku poškozeného (promlčení však musí obviněný
namítnout – soud o promlčení nároku nemůže rozhodnout bez námitky
obžalovaného a zároveň nesmí obžalovaného o této možnosti poučit, jelikož
poučovací povinnost soudu se týká pouze procesních práv a povinností
subjektů trestního řízení a nikoliv jejich práv hmotněprávní povahy)

Ze znění § 228 odst. 1 TrŘ vyplývá, že v případech, kdy jsou splněny všechny
podmínky pro přiznání nároku poškozeného, soud má povinnost uložit obviněnému povinnost
k náhradě škody nebo nemajetkové újmy. Tak je tomu zejména v případech, kdy je výše
škody uvedena již ve výroku odsuzujícího rozsudku. Typicky se tedy bude jednat o majetkové
trestné činy, kdy je výše škody jedním ze znaků skutkové podstaty trestného činu.
Výrok o povinnosti nahradit poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu je
exekučním titulem, a proto, pokud obviněný nesplní dobrovolně povinnost k náhradě škody
nebo nemajetkové újmy, kterou mu ukládá pravomocné rozhodnutí trestního sodu, může se
poškozený domáhat splnění povinnosti cestou soudního výkonu rozhodnutí nebo formou
soudní exekuce.
Ze skutečnosti, že výrok o náhradě škody je exekučním titulem, plynou určité nároky,
které jsou kladeny jednak na náležitosti výroku o náhradě škody a dále také na odůvodnění
rozsudku v části, která se týká náhrady škody.
Náležitosti výroku o náhradě škody jsou obsaženy v § 228 odst. 2 TrŘ. Výrok
o náhradě škody nebo nemajetkové újmy musí dle znění citovaného ustanovení přesně
označovat osobu oprávněného a nárok, který mu byl přisouzen. Fakultativně zmiňuje trestní
řád možnost uložit obviněnému povinnost k náhradě škody formou splátek. Výrok
o povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy, na rozdíl od výroku rozsudku ve
věcech občanskoprávních, nikdy nesmí stanovit lhůtu k dobrovolnému splnění povinnosti,
29

z čehož vyplývá, že výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy se stává vykonatelným
v okamžiku nabytí právní moci. Pravomocný výrok o povinnosti nahradit škodu taktéž
zakládá překážku věci rozhodnuté (rei iudicatae) a o stejném nároku tedy nemůže být znovu
rozhodováno v jiném, typicky občanskoprávním řízení.
Také odůvodnění rozsudku, kterým bylo rozhodnuto o náhradě škody nebo
nemajetkové újmy, musí splňovat nároky, které jsou na něj kladeny v souvislosti s právem na
spravedlivý proces. Soud má povinnost věnovat v odůvodnění rozsudku pozornost také
nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy, byl-li uplatněn. Odůvodnění by mělo
v části věnované adheznímu řízení uvádět odkaz na aplikovaná ustanovení občanskoprávních
předpisů, na základě kterých soud o nároku poškozeného rozhodoval a soud by měl rozvést
své úvahy, kterými se při rozhodování o nároku poškozeného řídil (zda byl nárok uplatněn
řádně a včas, otázka aktivní legitimace poškozeného atd.). Více o náležitostech odůvodnění
uvádí např. Kadlec30.
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3. Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví
3.1. Druhy nároků při ublížení na zdraví
Jak již bylo uvedeno v části týkající se adhezního řízení, v souvislosti se způsobením
nemajetkové újmy při ublížení na zdraví lze uplatňovat nároky upravené v § 2958
a následující OZ.
Těmito nároky jsou bolestné a ztížení společenského uplatnění (§ 2958 OZ), odčinění
duševních útrap osob blízkých v případě zvlášť závažného ublížení na zdraví (§ 2959 OZ)
a dále pak nároky s tím související, mezi které se řadí náklady spojené s péčí o zdraví
(§ 2960 OZ), náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti poškozeného
a případně po skončení pracovní neschopnosti (§ 2962 a 2963 OZ) a náhrada za ztrátu na
důchodu (§ 2964 OZ). Pro účely diplomové práce se pak v následujícím textu budu zabývat
pouze nároky upravenými v § 2958 OZ, tedy náhradou vyvažující plně vytrpěné bolesti
a ztížení společenského uplatnění.
3.2. Právní úprava před nabytím účinnosti OZ
Právní úpravu bolestného a ztížení společenského uplatnění obsahoval do přijetí OZ,
jenž nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014, občanský zákoník. Zákonná úprava bolestného a ztížení
společenského uplatnění pak byla obsažena v části šesté – odpovědnost za škodu a za
bezdůvodné obohacení, hlavě druhé – odpovědnost za škodu, občanského zákoníku.
Z hlediska systematiky tak bylo bolestné a ztížení společenského uplatnění zařazeno pod
náhradu škody a tyto nároky tak nebyly brány jako satisfakce za nemateriální újmu, kterou
upravovalo ustanovení § 13 odst. 2 občanského zákoníku.
Při způsobení škody na zdraví se bolestné a ztížení společenského uplatnění
odškodňovaly jednorázovými paušálními částkami, které odpovídaly položkám v přílohách
podzákonných právních předpisů provádějících občanský zákoník
Těmito prováděcími podzákonnými právními předpisy byly nejprve vyhláška
č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, která nabyla
účinnosti 1. 5. 1965 a novelizována byla vyhláškami v letech 1967, 1981 a 1993 a poté
vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení
společenského uplatnění, nahrazující vyhlášku č. 32/1965 Sb. z roku 1965.
Vyhláška z roku 1965 stanovila, že bolestné se poskytuje podle zásad a sazeb
stanovených v příloze vyhlášky. Odškodnění za bolest má být přiměřené povaze poškození
a průběhu léčení. Vyloučena byla náhrada za poškození na zdraví krátkodobého rázu, které
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nevyžaduje léčení. Ztížení společenského uplatnění bylo přiznáno jen v případech, kdy se
nejednalo o poškození přechodného rázu. Za poškození přechodného rázu pak bylo
považováno takové poškození, u kterého lze očekávat zlepšení v době kratší jednoho roku.
Sazby pro hodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění byly stanoveny
v příloze vyhlášky, kdy ke každé položce v příloze byl uveden příslušný počet bodů. Jeden
bod byl ohodnocen sazbou 30 Kč. Odškodnění za bolest mohlo dosáhnout maximální výše
36 000 Kč a celková výše náhrady za bolestné a ztížení společenského uplatnění nemohla
přesáhnout 120 000 Kč.
V souvislosti s přijetím vyhlášky č. 440/2001 Sb. lze za nejvýznamnější změnu
považovat zvýšení hodnoty jednoho bodu na 120 Kč. Odškodnění za ztížení společenského
uplatnění se poskytovalo za následky trvalého rázu, které mají trvalý nepříznivý vliv na
uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti.
Výše bodového ohodnocení byla v každém konkrétním případě stanovená lékařským
posudkem, který byl vypracován ošetřujícím lékařem poškozeného. Lékařský posudek
v případě bolestného měl být vypracován po ustálení zdravotního stavu poškozeného
a v případech ztížení společenského uplatnění zpravidla po uplynutí jednoho roku od vzniku
újmy na zdraví.
3.3. Právní úprava po nabytí účinnosti OZ
Po nabytí účinnosti OZ dne 1. 1. 2014 došlo k zásadní změně v oblasti náhrady újmy
při ublížení na zdraví týkající se způsobu stanovení výše nároků v oblasti bolestného a ztížení
společenského uplatnění, jelikož spolu se zrušením občanského zákoníku byla zrušena také
vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., a tudíž došlo i ke zrušení bodového
ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění. Podle ustanovení § 2958 OZ Při
ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně
vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší
budoucnosti, nahradí škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto
určit, stanoví se podle zásad slušnost.
Podle důvodové zprávy k OZ se tak opouští koncepce, podle které dochází ke
stanovení sazeb a jejich výše v podzákonném právním předpisu za účelem zjednodušení
rozhodování soudů. V důvodové zprávě je argumentováno také zahraniční právní úpravou,
kdy například francouzský Code civil, či švýcarský občanský zákoník ponechávají výši
náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví na volné úvaze soudců a vylučují ingerenci
zákonodárné nebo výkonné moci do činnosti soudů. Důvodová zpráva rovněž poukazuje na
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variabilitu soukromého života, kdy je nutné rozhodovat každý případ individuálně s ohledem
na konkrétní okolnosti případu. Pevné stanovení fixních částek omezuje volnou úvahu soudců
a dostatečně nezohledňuje individuální okolnosti každého případu.
Přestože se v této diplomové práci zabývám výlučně náhradou nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví podle § 2958 OZ, dovolím si na závěr této podkapitoly krátce zmínit právní
úpravu bolestného a ztížení společenského uplatnění v oblasti pracovněprávních vztahů.
I přesto, že spolu s přijetím OZ došlo k zásadní změně koncepce v oblasti nároků týkajících se
bolestného a ztížení společenského uplatnění, tak pro oblast pracovněprávních vztahů zůstává
zachována koncepce spočívající v určení výše náhrady v případech bolestného a ztížení
společenského uplatnění na základě bodového hodnocení stanoveného v podzákonném
právním předpisu. Zákoník práce v ustanovení § 271c odst. 2 zmocňuje vládu k vydání
nařízení, kterým se stanoví výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění a postup
při vypracování lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti.
Na základě tohoto zmocňovacího ustanovení bylo přijato nařízení vlády č. 276/2015 Sb.,
o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání, které nabylo účinnosti dne 26. 10. 2015. Touto změnou právní úpravy
v oblasti pracovněprávních vztahů došlo k zavedení dvojkolejnosti do systému náhrad za
vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění, kdy vlastní občanskoprávní úprava
obsažená v OZ výslovně deklaruje, že jedním z cílů nové úpravy v oblasti náhrady za
vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění je oproštění soudní moci od zásahů moci
výkonné v oblasti těchto nároků a na druhou stranu zde máme úpravu v oblasti pracovního
práva, která je založena na podzákonném právním předpisu a v něm obsaženém bodovém
ohodnocení jdoucím přímo proti smyslu OZ. Tento stav se stal předmětem kritiky Ústavního
soudu, který ve svém nálezu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15 uvedl, že právní
úprava, která znovuzavádí pro oblast pracovněprávních vztahů systém bodového ohodnocení,
se jeví jako problematická a to právě proto, že prováděcí předpis přinejmenším pro oblast
ztížení společenského uplatnění nerespektuje systém stanovení náhrady podle Metodiky
Nejvyššího soudu. Zásadním problémem pracovněprávní úpravy se však dle názoru
Ústavního soudu jeví skutečnost, že rozhodovací činnost soudů podle rekodifikovaného
civilního soukromého práva při stanovení konkrétních částek je nutno oprostit od vlivů moci
výkonné, která není oprávněná limitovat soudy v přiznávání spravedlivé a dostatečné náhrady.
Ústavní soud dále právní úpravě obsažené v nařízení č. 276/2015 Sb. vytýká, že nařízení
fixuje hodnotu jednoho bodu na pevnou částku 250 Kč, zatímco Metodika Nejvyššího soudu
odvozuje hodnotu jednoho bodu od průměrné mzdy.
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3.4. Metodika Nejvyššího soudu
Přestože důvodová zpráva k OZ vysvětluje důvody, které vedly autory OZ ke zrušení
vyhlášky č. 440/2001 Sb. a v ní obsaženého bodového ohodnocení, nelze na druhou stranu
opomenout skutečnost, že tímto krokem došlo k nastolení právní nejistoty v oblasti náhrady
nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, jelikož nastala situace, kdy si poškození, škůdci
(obvinění), jejich zástupci a konečně ani soudci nemohli být jisti, podle jakých zásad a v jaké
výši bude nově rozhodováno o nárocích týkajících se bolestného či ztížení společenského
uplatnění.
Na tento stav zareagoval Nejvyšší soud, který vydal Metodiku k náhradě nemajetkové
újmy na zdraví (bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 občanského zákoníku).
Postup stanovený Metodikou pro určení výše náhrady nemajetkové újmy na zdraví má
naplňovat zákonný princip slušnosti obsažený v § 2958 OZ a požadavek legitimního
očekávání. Metodika Nejvyššího soudu byla vydána i přesto, že Nejvyšší soud nemá zákonné
zmocnění k přijetí aktu tohoto typu a to ani na základě zákona č. 6/2002 Sb. o soudech
a soudcích, který zmocňuje v § 14 odst. 3 Nejvyšší soud k přijetí stanoviska k rozhodovací
činnosti určitého druhu za účelem sjednocení judikatury. Metodiku však za takové stanovisko
považovat nelze. I přes tuto skutečnost Metodiku vzalo dne 12. 3. 2014 na vědomí
občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu a publikována byla pod č. 63/2014
v civilní části Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Metodika je také dostupná na
webových stránkách Nejvyššího soudu.
Podle preambule Metodiky nová právní úprava postrádá bližší kritéria pro stanovení
výše náhrady v oblasti nemajetkové újmy, obsahuje velice vágní pojmy a vyžaduje
podrobnější konkretizaci a nastavení základních východisek, aby soudní praxe mohla dospět
ke vzájemně souměřitelným a zároveň předvídatelným rozhodnutím, jak vyžaduje § 13 OZ.
Zároveň se uvádí, že ačkoliv je změna nové právní úpravy cílena do oblasti úpravy soudních
sporů, nelze opominout ani její dopady do oblasti mimosoudního řešení sporů, kdy se již
nelze opřít o pevné bodové hranice stanovené ve vyhlášce a většina sporů tak nevyhnutelně
skončí před soudem. S ohledem na hrozící stav nejistoty, kterému je třeba předejít, je tak dle
Nejvyššího soudu nezbytné konkretizovat stávající ustanovení týkající se náhrady
nemajetkové újmy podle § 2958 OZ. Nejvyšší soud uvádí, že si je velice dobře vědom
skutečnosti, že Metodika Nejvyššího soudu nemá a nemůže mít závazný charakter. Podle
názoru Nejvyššího soudu je tak Metodika pomůckou k naplnění zásady slušnosti ve smyslu
§ 2958 OZ, a proto Nejvyšší soud doporučuje soudům, aby ji při rozhodování ve sporech
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o náhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění podle § 2958 OZ využívaly a aby
v rozhodnutích zdůvodnily svůj postup podle pravidel v ní nastavených.
K určení výše bolestného či ztížení společenského uplatnění Metodika vychází
z principu, že je nutné vypracování znaleckého posudku a v této souvislosti doporučuje, aby
osobou znalce byl znalec z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem
na zdraví, přičemž kvalifikační předpoklady pro výkon znalce z tohoto oboru jsou stanoveny
vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 123/2015 Sb., kterou se stanoví seznam znaleckých
oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti.
3.4.1. Bolestné

V oblasti náhrady nemajetkové újmy za vytrpěné bolesti podle § 2958 OZ navazuje
Metodika na systém zrušených vyhlášek a obsahuje přehled jednotlivých bolestivých stavů,
ke kterým přiřazuje příslušné počty bodů. Hodnota jednoho bodu není stanovena pevnou
částkou nýbrž je vyjádřena jako jedno procento hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené
počty zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházející roku, v němž
vznikl nárok. Tento statistický údaj je zjistitelný například na webových stránkách Českého
statistického úřadu. Pro rok 2018 byla hodnota jednoho bodu stanovena na 295,04 Kč.
Smyslem náhrady za bolest je vedle bolestivého stavu odškodnit i určitou míru nepohodlí,
stresu, či obtíží spojených s utrpěnou zdravotní újmou, a to v rozsahu, v němž tyto zásahy do
osobnostní sféry poškozeného z povahy věci souvisí s bolestí obvykle doprovázející stavy
popsané v jednotlivých položkách. Případné další obtíže, jejichž míra je excesivní tím, že
překračuje obvyklou zátěž poškozeného při podrobení se omezením plynoucím z léčby,
představují další nemajetkovou újmu podle § 2958 OZ. Pro výpočet výše bolestného se pak
sečtou jednotlivé body a vynásobí se částkou, která odpovídá hodnotě jednoho bodu. Výše
náhrady pak může být zvýšena vzhledem ke komplikovanosti léčby v rozmezí od 5 % - 20 %
v závislosti na závažnosti komplikace.
3.4.2. Ztížení společenského uplatnění

Metodika NS vychází v případě ztížení společenského uplatnění z Mezinárodní
klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví, která je celosvětově uznávanou
a používanou systematizací trvalých zdravotních újem a vychází z roztřídění postižení podle
tělesných struktur a funkcí. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví
je součástí souboru klasifikací Světové zdravotnické organizace a je určena pro měření
zdravotního postižení na individuální a populační úrovni. V české verzi je dostupná například
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na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR 31. V originální verzi
pak na webových stránkách Světové zdravotnické organizace. Pro určení výše náhrady za
ztížení společenského uplatnění je pak používána 3. část Mezinárodní klasifikace funkčních
schopností, disability

a zdraví s názvem Aktivity a participace, která je v některých

položkách upravena tak, aby ji bylo možné použít ke stanovení míry ztížení společenského
uplatnění podle § 2958 OZ.
Výše náhrady za ztížení společenského uplatnění se určí vynásobením celkového
procenta obtíže za celou komponentu Aktivity a participace výchozí rámcovou částkou, která
vyjadřuje pomyslnou hodnotu zmařeného lidského života a představuje strop odškodnění.
Tato rámcová částka se pohybuje ve výši cca 10,5 milionu Kč a obecně je vyjádřena jako
400násobek průměrné měsíční hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty
zaměstnanců v národním hospodářství za kalendářní rok předcházejí roku, v němž se ustálil
zdravotní stav poškozeného. Tento statický údaj lze vyhledat na webových stránkách Českého
statistického úřadu. Za ustálení zdravotního stavu se v souladu s dosud užívanou praxí
považuje období zpravidla jednoho roku, výjimečně lze uvažovat i o delším časovém období.
Rámcovou částku lze pak modifikací procentuálně snížit či zvýšit a to s ohledem na věk
poškozeného až o 30 %, rozsah a zapojení poškozeného do individuálních aktivit až o 30 %
a okolnosti zvlášť zřetele hodné, kterými mohou být například úmyslné způsobení újmy,
způsobení újmy pomocí lsti, zneužití závislosti na škůdci atd., přičemž maximálním limitem
je pak dvojnásobek rámcové částky.
Žďárek a Waltr32 uvádějí, že účelem náhrady za ztížení společenského uplatnění je
poskytnutí peněžité satisfakce za imateriální újmy vzniklé zásahem do tělesné integrity, tedy
za frustraci z trvalého poškození tělesných orgánů, za stres a strádání z překonání zdravotních
obtíží, za pozbytí ztráty životních příležitostí a možností, včetně abstraktní ztráty možností
pracovního uplatnění a zapojení do dalších životních aktivit. Účelem poskytnutí peněžité
náhrady je poskytnutí finančních prostředků, za které si poškozený může opatřit náhradní
požitky, které mají zmírnit jeho strádání.
Náhradu za ztížení společenského uplatnění podle § 2958 OZ nelze zaměňovat za jiné
občanskoprávní nároky vzniklé v důsledku ublížení na zdraví a to zejména za náhradu za
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(https://www.uzis.cz/publikace/mezinarodni-klasifikace-funkcnich-schopnosti-disability-zdravi-mkf)
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ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR a František PÚRY. Metodika

odškodňování imateriálních újem na zdraví. V Praze: C.H. Beck, 2015. Právní praxe. ISBN 978-80-7400-280-9,
s. 17
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ztrátu na výdělku po dobu trvání pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti
podle § 2962 a 2963 OZ.
3.4.3. Právní závaznost Metodiky Nejvyššího soudu

Nejvyšší soud v preambuli Metodiky uvádí, že si je velice dobře vědom skutečnosti,
že Metodika nemá a ani nemůže mít závazný charakter a slouží toliko jako pomůcka soudců
k určení výše bolestného nebo ztížení společenského uplatnění. Metodiku za nezávazné
vodítko označil také Ústavní soud v nálezu ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3122/15, kdy
konstatoval, že platná právní úprava ponechává určení výše zcela na posouzení soudu
a Metodika byla vydána jako nezávazné vodítko.
Na druhou stranu v důsledku prozatímní neexistence sjednocující judikatury
Nejvyššího soudu k určení kritérií, podle kterých se má určit výše bolestného či ztížení
společenského uplatnění, české soudy v zásadě nemají žádnou jinou alternativu a měly by tak
rozhodovat na základě znaleckých posudků z oboru zdravotnictví odvětví odškodňování
nemateriálních újem na zdraví vycházejících z Metodiky Nejvyššího soudu, pokud chtějí
předejít překvapivým rozhodnutím ve smyslu § 13 OZ. Takový závěr vyplývá, mimo jiné,
i z rozhodovací činnosti soudů v oblasti nemateriální újmy na zdraví v adhezním řízení.
Výroky o náhradě nemajetkové újmy byly zrušeny pro chybějící znalecký posudek z oboru
zdravotnictví odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví např. rozhodnutím
Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 11. 11. 2015
sp. zn. 14 To 377/2015,

dále

rozhodnutím

téhož

soudu

ze

dne

26.

4.

2016

sp. zn. 13 To 131/2016 a také například rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci ze dne
9. 8. 2016 sp zn. 4 To 30/2016.
Na základě převažující rozhodovací praxe trestních soudů v adhezním řízení je tedy
zřejmé, že ačkoliv sama Metodika proklamuje svůj nezávazný doporučující charakter, tak ve
skutečnosti se Metodika stává jakýmsi kvazipramenem práva v oblasti bolestného a ztížení
společenského uplatnění a případná neaplikace Metodiky Nejvyššího soudu může být
důvodem pro zrušení výroku o náhradě nemajetkové újmy v odvolacím řízení.
Tento faktický stav však vůbec nerespektuje skutečnost, že právní řád České republiky
spadá do okruhu kontinentálního práva a je v rozporu se základními poznatky právní teorie
o roli a významu judikatury v systému kontinentálního práva. Základním pramenem práva
v oblasti kontinentálního práva je právní předpis a soudy v zásadě nemohou vytvářet právo na
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rozdíl od soudů v systému common law. Barilik33 k závaznosti judikatury v systému
kontinentálního práva uvádí, že soudní rozhodnutí je závazné pro konkrétní situaci a svou
mocí (závazností a vynutitelností) dopadá toliko na své přímé adresáty. I přesto však
v kontinentálním systému práva určitá rozhodnutí svým významem přesahují přirozená
omezení daná charakterem jednotlivé věci. Jedná se zpravidla o vybrané judikáty vyšších
soudů (v České republice pak zejména o judikáty Nejvyššího soudu), které silou
přesvědčivosti své argumentace (a hrozbou kasačního zásahu při jejím nerespektování)
usměrňují nalézací soudy, jak mají postupovat při posuzování obdobných případů.
V takových případech se hovoří o sjednocování judikatury a tím naplnění ústavního
požadavku rovnosti lidí před zákonem. Ke sjednocení judikatury na území České republiky
dochází zejména v důsledku činnosti Nejvyššího soudu při rozhodování o mimořádných
opravných prostředcích. V oblasti trestního práva tedy typicky při rozhodování o dovolání či
stížnosti o porušení

zákona. Zvláštní institut sloužící ke sjednocení judikatury

v České republice je pak upraven v § 14 odst. 3 zákona o soudech a soudcích, kdy Nejvyšší
soud může za účelem jednotného rozhodování soudů přijímat stanoviska k rozhodovací
činnosti soudů ve věcech určitého druhu. Tato stanoviska nejsou rozhodnutím soudu
v konkrétní věci, nýbrž je lze charakterizovat jako sdělení vrcholného soudního orgánu
poskytující autoritativní výklad zákona34. Metodiku Nejvyššího soudu však nelze podřadit ani
pod rozhodnutí v konkrétní věci ani pod sjednocující stanovisko upravené zákonem o soudech
a soudcích. Teoreticky by bylo možné uvažovat o Metodice jako o sjednocujícím stanovisku,
neboť jejím cílem je zajištění jednotného rozhodování v oblastech bolestného a ztížení
společenského uplatnění. Při bližším zkoumání Metodiky je však jasné, že takový názor
nemůže obstát. Jednak při přijetí Metodiky nebyly splněny procesní a formální náležitosti
sjednocujícího stanoviska podle § 14 odst. 3 zákona o soudech a soudcích a vedle toho sama
Metodika proklamuje, že je právně nezávazná, což není případ sjednocujících stanovisek,
které soudy v České republice v zásadě musí při své rozhodovací praxi respektovat. Konečně,
sjednocující stanoviska jsou přijímána za účelem poskytnutí autoritativního výkladu zákona,
přičemž v případě Metodiky se nejedná o interpretaci § 2958 OZ, nýbrž spíše o normotvorbu
provádějící ustanovení § 2958 OZ. Na základě těchto skutečností, a také při zohlednění
zásady enumerace veřejnoprávních pretenzí, podle které lze státní moc uplatňovat jen
33
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v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (Čl. 2 odst. 3 Ústavy), tak lze dospět
k jedinému možnému závěru a tedy, že Metodika je dokumentem, který není upraven právním
řádem České republiky a Nejvyšší soud tak neměl zákonné zmocnění k vydání aktu tohoto
typu, neboť Metodiku nelze subsumovat pod žádný ze způsobů rozhodování soudů
upravených právním řádem České republiky.
Soudy v České republice tedy, s ohledem na výše uvedené, rozhodují o náhradě
nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle § 2958 OZ na základě dokumentu, který
formálně de iure nemá žádnou právní sílu ani závaznost a působí tak výlučně silou své
přesvědčivosti ve spojení s rozhodovací praxí většiny trestních soudů. Nedodržení postupů
stanovených Metodikou Nejvyššího soudu může být také důvodem pro zrušení rozhodnutí
soudu v části týkající se náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví v adhezním řízení
odvolacím soudem. Metodika Nejvyššího soudu se tak de facto, nikoliv de iure, stává
závaznou.
I přes všechny tyto skutečnosti se však, s ohledem na požadavek jednotné judikatury
a předvídatelnosti soudních rozhodnutí, domnívám, že soudy by při rozhodování o náhradě
nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle § 2958 OZ měly aplikovat Metodiku
Nejvyššího soudu. Je totiž velice pravděpodobné, že v případě neexistence Metodiky by došlo
ke značně rozdílnému posuzování nároků na náhradu nemajetkové újmy a chceme-li tedy
zabránit nejednotnému posuzování těchto nároků, nemáme jinou možnost, něž připustit
faktickou závaznost Metodiky Nevyššího soudu. Konečně nelze také opomenout skutečnost,
že rozhodování o nárocích v oblasti bolestného a ztížení společenského uplatnění je vysoce
odbornou záležitostí a soudy zde tedy nemohou rozhodovat jen na základě velmi obecného
ustanovení § 2958 OZ, nýbrž potřebují podrobnější pravidla pro stanovení výše náhrady
v případech bolestného a ztížení společenského uplatnění.
3.5. Náhrada nemajetkové újmy podle § 2958 OZ v civilním řízení
V případě rozhodovací praxe trestních soudů o náhradě bolestného a ztížení
společenského uplatnění se nabízí srovnání s rozhodováním o náhradě nemajetkové újmy
v rámci občanského soudního řízení, jehož průběh upravuje občanský soudní řád. Civilní
soudní řízení je ovládáno jinými zásadami, nežli je tomu v trestním řízení a rozhodování
o náhradě nemajetkové újmy podle § 2958 OZ tak v důsledku může vykazovat určité
odlišnosti od rozhodování v adhezním řízení. Bohužel v současné době nejsou k dispozici
žádná rozhodnutí Nejvyššího soudu týkající se nároků podle ustanovení § 2958 OZ a aplikace
Metodiky či nutnosti znaleckého posudku v občanskoprávním řízení. I nejnovější rozhodnutí
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Nejvyššího soudu z konce roku 2018 se týkají právní úpravy před účinností OZ, a proto se lze
jen domnívat, jak se bude vyvíjet judikatura Nejvyššího soudu pro oblast civilního řízení.
S ohledem na skutečnost, že Metodika Nejvyššího soudu byla vzata na vědomí
občanskoprávním a obchodním kolegiem Nejvyššího soudu, lze důvodně předpokládat, že
i v oblasti civilního soudního řízení bude Nejvyšší soud rozhodovat tak, aby se civilní soudy
při svém rozhodování opíraly o Metodiku Nejvyššího soudu.
Teoreticky lze uvažovat o tom, že by civilní soudy mohly určit výši náhrady
nemajetkové újmy dle § 2958 OZ podle své úvahy na základě ustanovení § 136 OSŘ, podle
kterého, lze-li zjistit výši nároků jen s nepoměrnými obtížemi nebo nelze-li ji zjistit vůbec, určí
ji soud na základě své úvahy. Stanovení výše náhrady nemajetkové újmy je oblastí, na kterou
lze aplikovat § 136 OSŘ, což potvrdil i Ústavní soud v usnesení ze dne 29. 7. 2010
sp. zn. III. ÚS 1472/10. S ohledem na požadavek předvídatelnosti soudních rozhodnutí však
asi nelze racionálně předpokládat, že by Nejvyšší soud aproboval tento způsob rozhodování,
zejména s ohledem na to, že sám přijal Metodiku mající za cíl sjednocení postupu soudů při
rozhodování o náhradě nemajetkové újmy podle § 2958 OZ. Pro oblast adhezního řízení je
pak nutno poznamenat, že analogie občanského soudního řádu v adhezním řízení je
nepřípustná a tudíž ani aplikaci § 136 OSŘ nemohou soudy v adhezním řízení použít.
Z judikatury k dřívější právní úpravě lze zmínit některá rozhodnutí Ústavního soudu,
který v souvislosti s rozhodováním o náhradě nemajetkové újmy v oblasti bolestného a ztížení
společenského uplatnění podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. opakovaně judikoval, že obecné
soudy musí v takových případech zohledňovat princip proporcionality s ohledem na konkrétní
okolnosti případu a případně tak určit konečnou částku náhrady se zřetelem na okolnosti
konkrétní kauzy a nemohou být vázány částkami stanovenými podzákonným právním
předpisem (např. nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005, sp. zn. III. ÚS 350/03, a též nález
Ústavního soudu ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 2955/10). Závěry Ústavního soudu ohledně
aplikace principu proporcionality jsou zcela nepochybně aplikovatelné i na aktuální právní
úpravu náhrady nemajetkové újmy podle § 2958 OZ v adhezním řízení.
3.6. Dokázání v případě nároků podle § 2958 OZ v adhezním řízení
3.6.1. Znalecké posudky

Jak již bylo uvedeno, Metodika Nejvyššího soudu doporučuje, aby v případech
rozhodování o bolestném a ztížení společenského uplatnění soudy vycházely ze zpracovaných
znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na
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zdraví, které zhodnotí závažnost poranění poškozeného v souladu s Metodikou Nejvyššího
soudu. Vypracování znaleckého posudku jako nezbytného předpokladu pro rozhodnutí
o bolestném nebo ztížení společenského uplatnění bylo vyžadováno např. v rozhodnutí
Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ze dne 11. 11. 2015
sp. zn. 14 To 377/2015,

dále

v

rozhodnutí

téhož

soudu

ze

dne

26.

4.

2016

sp. zn. 13 To 131/2016 a také například v rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne
9. 8. 2016 sp zn. 4 To 30/2016.
Vrchní soud v Olomouci mimo jiné v rozhodnutí ze dne 14. 1. 2016
sp. zn. 6 To 88/2015 konstatoval, že ,,není možné, aby soud rozhodnutí o náhradě
nemajetkové újmy opřel o vyjádření poškozené osoby, které nebylo objektivizováno kupříkladu
znaleckým posudkem z oboru zdravotnictví odvětví psychiatrie, popřípadě psychologie,
popřípadě lékařskou zprávou, vypracovanou příslušným odborným lékařem, nebo výpověďmi
svědků, kteří by se vyjádřili k psychickým problémům, jak je popisuje osoba poškozená“.
Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích dokonce v rozhodnutí ze dne
13. 1. 2016 sp zn. 14 To 464/2015 výslovně uvedl, že ,,za současné právní úpravy je možno
nemajetkovou újmu přiznat pouze na základě příslušného znaleckého posudku z oboru
zdravotnictví odškodňování nemajetkových újem na zdraví a nelze tak učinit volnou úvahou
soudů“.
Na druhou stranu se od doby účinnosti OZ objevila i rozhodnutí, která přiznala
poškozeným nárok na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví v adhezním řízení,
aniž by výše odškodnění byla stanovena znaleckým posudkem. Takto rozhodl například
Krajský soud v Plzni dne 10. 2. 2015 sp. zn. 9 To 13 2015, kdy přiznal náhradu nemajetkové
újmy ve výši 150 000 Kč, aniž by zadal znalecký posudek. Obdobně postupoval v několika
případech také Obvodní soud pro Prahu 2, který přiznal náhradu nemajetkové újmy v rozmezí
20 000 Kč až 50 000 Kč bez zadání znaleckého posudku (rozhodnutí ze dne 24. 2. 2016
sp. zn. 5 T 13/2016 a rozhodnutí ze dne 3. 2. 2016 sp. zn. 5 T 291/2015).
Poněkud nejednoznačný postoj zaujal k potřebě znaleckého posudku Vrchní soud
v Praze v rozhodnutí ze dne 16. 4. 2015, sp. zn. 2 To 17/2015, byť se rozhodnutí týkalo
skutku spáchaného před účinností OZ, soud v odůvodnění rozhodnutí uvedl následující: Je
pravda, že soud prvního stupně se nemohl opřít o Metodiku Nejvyššího soudu k náhradě této
újmy, neboť tato Metodika se váže až k novému občanskému zákoníku. Přesto však i z této
Metodiky je zřejmé, že soud by se měl při vyčíslení této nemajetkové újmy opřít o znalecký
posudek, když Metodika dokonce doporučuje, aby byly využívány znalecké posudky z oboru
zdravotnictví, odvětví odškodňování nemajetkových újem na zdraví. Nalézací soud se však při
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svém rozhodování neopřel o žádný takový znalecký posudek a náhradu nemajetkové újmy
přiznal podle nároku uplatněného poškozenými a své volné úvahy. Takový postup lze tolerovat
jen v případě poškozené, které byla přiznána – v porovnání s jinými podobnými případy
přiznávání nemajetkové újmy – jen minimální částka ve výši 20 000 Kč. Nelze však takový
postup akceptovat v případě poškozené nezletilé, které byla přiznána desetinásobně vyšší
částka (ve výši 200 000 Kč). I když samozřejmě není vyloučeno, že i tato částka může být
odpovídající utrpěné nemajetkové újmy, je třeba, aby o ní bylo rozhodnuto na podkladě
konkrétních důkazů zejména pak zmíněného znaleckého posudku.
Za velmi významné pro oblast znaleckých posudků pak lze považovat usnesení
Nejvyššího soudu ze dne 20. 9 2017 sp. zn. 8 Tdo 190/2017, kdy podle právní věty usnesení
„Znalci z oboru zdravotnictví, odvětví stanovení nemateriální újmy na zdraví, nepřísluší, aby
na základě Metodiky Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (bolest a ztížení
společenského uplatnění podle § 2958 o. z.) sám stanovil a určil částku náhrady za ztížení
společenského uplatnění, neboť je to soud, kdo stanoví její výši podle předem daných kritérií.
Účelem znaleckého posudku je vytvořit pro soud dostatečně podrobný, strukturovaný
a pochopitelný skutkový podklad, obsahující odborný lékařský závěr o míře vyřazení
poškozeného ze životních činností definovaných v Metodice tak, aby soud mohl učinit právní
závěr o výši náhrady za nemajetkovou újmu“. Nejvyšší soud v tomto rozhodnutí připomíná,
že podstatou znaleckého posudku a úkolem znalce je ve znaleckém posudku uvést bodové
ohodnocení zdravotního poškození, což je nezbytným podkladem pro soud, aby stanovil
konečnou výši náhrady a nikoliv stanovení přesné výše peněžité náhrady. Podle názoru
Nejvyššího soudu konečnou výši náhrady určuje nejen na základě znaleckého posudku, nýbrž
i na základě jiných odborných závěrů ve spojení s těmi závěry, které učinil, sám soud při
respektování zásady volného hodnocení důkazů obsažené v § 2 odst. 6 TrŘ. Určení výše
náhrady pak považuje Nejvyšší soud za otázku právní a nikoliv skutkovou, o které může
rozhodovat toliko soud a nelze tedy určení výše náhrady ponechat na určení znalce, což
výslovně zakazuje také ustanovení § 107 odst. 1 TrŘ, podle kterého znalci nepřísluší provádět
hodnocení důkazů a řešit právní otázky. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí dále odkazuje i na
ustálenou judikaturu Ústavního soudu, podle které „v případě náhrady imateriální újmy za
ztížení společenského uplatnění nutno vycházet z principu proporcionality a soudy mají při
posuzování konkrétních případů prostor k úvaze, v jakých případech a k jakému zvýšení
přistoupí, přičemž však musejí dbát na to, aby přiznaná výše odškodnění ztížení
společenského uplatnění byla založena na objektivních a rozumných důvodech a aby mezi
přiznanou výší (peněžní částkou) a poškozením zdraví jako způsobenou škodou (újmou)
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existoval vztah přiměřenosti (srov. např. nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2005,
sp. zn. III. ÚS 350/03, a též nález ze dne 29. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 2955/10).
Uvedené rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 20. 9 2017 sp. zn. 8 Tdo 190/2017 se
podle mého názoru jeví jako velice správné, protože respektuje rozdělení rolí znalců a soudů
v trestním řízení, jelikož na základě převažující rozhodovací praxe soudů prvního a druhého
stupně by bylo možno učinit závěr, že je to v zásadě pouze znalec, který přímo ve svém
znaleckém určí výši náhrady nemajetkové újmy a soud ji pak beze všeho převezme do svého
hodnocení. I já, v souladu s názorem Nejvyššího soudu, považuji otázku výše náhrady
nemajetkové újmy v případech bolestného a ztížení společenského uplatnění za právní otázku,
o níž by měl rozhodovat toliko soud a nikdo jiný.
Naopak Nejvyšší soud se však dosud prozatím nevyjádřil k nutnosti vypracování
znaleckého posudku znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních
újem na zdraví, jak doporučuje Metodika Nejvyššího soudu. K této skutečnosti se vyjádřily
pouze soudy nižšího stupně, kdy například Krajský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne
23. 5. 2017, sp. zn. 25 Co 153/2017 připustil, že posudek ke stanovení výše bolestného podle
Metodiky může podat i znalec, který není znalcem jmenovaným pro odvětví stanovení
nemateriální újmy na zdraví, pokud při vypracování znaleckého posudku respektuje principy
odškodnění bolesti uvedené v Metodice Nejvyššího soudu.
V souvislosti se znaleckými posudky z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování
nemateriálních újem na zdraví lze zmínit ještě jeden praktický problém týkající se znaleckých
posudků z oboru zdravotnictví odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví.
V současné době je v databázi ministerstva spravedlnosti registrováno 1090 znalců z oboru
zdravotnictví. Znalců zapsaných pro odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví je
v seznamu evidováno pouze 92, což představuje necelých 10 procent znalců z oboru
zdravotnictví.
Osobně se domnívám, že pro rozhodnutí o náhradě nemajetkové újmy podle
§ 2958 OZ je nezbytné vypracování znaleckého posudku a to z toho důvodu, že posouzení
zdravotního stavu poškozeného je odbornou otázkou, o které nemůže soud sám rozhodovat
(§ 105 odst. 1 TrŘ.). Dále jsem toho názoru, že soudy by měly akceptovat i posudky, které
byly vypracovány znalci z oboru zdravotnictví i přesto, že takový znalec není znalcem
z oboru zdravotnictví odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví, za předpokladu,
že při vypracování znaleckého posudku bude postupovat v soulady s Metodikou Nejvyššího
soudu. Lpění na nutnosti znaleckého posudku od znalce z oboru zdravotnictví odvětví
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odškodňování nemateriálních újem na zdraví se mi jeví jako příliš formalistické i s ohledem
na relativně nízký počet znalců v tomto odvětví.
O možnosti přiznaní nároku na bolestné či ztížení společenského uplatnění bez
vypracovaného znaleckého posudku z oboru zdravotnictví pak lze podle mého názoru
uvažovat jedině v případech, kdy by požadovaná výše bolestného či ztížení společenského
uplatnění byla nižší než výše nákladů na vypracování znaleckého posudku. Takový postup
bude ale reálně možný jen u minimálního počtu rozhodovaných případů, jelikož požadované
částky zpravidla značně převažují náklady na vypracování znaleckého posudku.
3.6.2. Rozsah dokazování

Rozhodování o náhradě nemajetkové újmy často vyžaduje velmi rozsáhlé dokazování.
Vedle znaleckého posudku a lékařských zpráv je nutné také ozřejmit majetkové poměry
obviněného či poškozeného, vyslechnout osoby blízké poškozenému, případně provést i jiné
důkazy pokud to okolnosti případu vyžadují. Všechny uvedené skutečnosti pak mohou mít
významný vliv zejména na délku trvání trestního řízení.
Jak jsem již uvedl v předchozí částí diplomové práce, adhezní řízení pouze doplňuje
trestní řízení, byť je jeho nedílnou součástí, a nelze tedy prodlužovat trestní řízení jen pro
potřeby rozhodnutí o nároku týkající se náhrady nemajetkové újmy. Takový závěr podporuje
i rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 18. 3 2015, sp. zn. 4 Tdo 254/2015, ve kterém Nejvyšší
soud uvádí, že ,,není přípustné, aby se před soudem vedlo řízení podle trestního řádu výlučně
jen o nároku na náhradu škody za situace, kdy otázka viny a trestu byla již pravomocně
rozhodnuta. Soud proto odkáže poškozeného s jeho nárokem na řízení ve věcech
občanskoprávních“. Stejný názor pak zaujal i Vrchní soud v Praze, který v rozhodnutí ze dne
30. 6. 2016, sp. zn. 1 Tmo 12 2016 uvedl, že ,,odročení hlavního líčení za účelem doplnění
skutkového stavu, přesněji řečeno za účelem doplnění dokazování potřebného k objasnění
skutkového stavu ve vztahu k náhradě nemajetkové újmy nepřichází s ohledem na ustanovení
§ 43 odst. 3 TrŘ v úvahu. Adhezní řízení má pouze podpůrnou povahu, která je vyjádřena v
ustanovení § 229 TrŘ takže soud je povinen k prokazování výše škody či jiné újmy provádět
dokazování (§ 2 odst. 5 TrŘ) pouze v tom případě, je-li škoda či jiná újma znakem trestného
činu a od zjištění jejich výše, rozsahu, či závažnosti se odvozuje právní kvalifikace jednání
obžalovaného, tedy rozhoduje o jeho vině“.
V souvislosti s náhradou nemajetkové újmy v adhezním řízení a délkou řízení je nutné
brát zřetel na skutečnost, že ke zhodnocení zdravotního stavu poškozeného může dojít až po
uplynutí určité doby. Konkrétně u ztížení společenského uplatnění by k hodnocení trvalých
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následků mělo být přistoupeno teprve poté, co se zdravotní stav poškozeného ustálí, což
obvykle nastává po uplynutí jednoho roku od rozhodné události, přičemž není neobvyklá ani
doba delší například dva roky. Stejně tak u bolestného je nutné k ustálení zdravotního stavu
potřeba určitého, zpravidla minimálně několik měsíců trvajícího časového období.
S ohledem na to, že součástí práva na spravedlivý proces a jednou ze zásad trestního
řízení je také zásada rychlosti řízení a projednání věci bez zbytečných průtahů, nastává
v průběhu trestního řízení často situace, kdy nelze rozhodnout o nároku poškozeného na
náhradu nemajetkové újmy právě proto, že soud nemůže vyčkávat na ustálení zdravotního
stavu poškozeného. Hlavním účelem trestního řízení je rozhodnutí o vině a trestu pachatele
trestného činu. Adhezní řízení je pouze doplňkem trestního řízení a nelze kvůli rozhodnutí
o občanskoprávním nároku poškozeného vyčkávat s vynesením rozsudku, což vychází
zejména z procesních zásad rychlosti a hospodárnosti řízení. Zohlednit je také nutno funkci
trestu, jelikož čím delší doba uplyne mezi spácháním trestného činu a uložením
pravomocného trestu pachateli, tím více dochází k oslabení zejména nápravné funkce trestu.
Na druhou stranu je však nutné zdůraznit, že ani v případech nároků na přiznání
bolestného či ztížení společenského uplatnění by trestní soudy neměly automaticky rezignovat
na snahu o kladné rozhodnutí o náhradě nemajetkové újmy v adhezním řízení. V případech,
kdy mají dostatek podkladů pro rozhodnutí a rozhodnutí o adhezním nároku poškozeného
nebude významně prodlužovat délku trestního řízení, není důvod, aby soudy poškozené
s jejich nároky automaticky odkazovaly na občanskoprávní řízení.
Závěrem bych v souvislosti se zásadou rychlosti trestního řízení zmínil praktickou
poznámku týkající se znaleckého posudku pro oblast nároků podle § 2958 OZ. Podle mého
názoru je vhodné, aby poškozený, případně zmocněnec poškozeného, předložil soudu
vypracovaný znalecký posudek v souladu s ustanovením § 110a TrŘ s dostatečným časovým
předstihem a to nejlépe před nařízením hlavního líčení soudem. Podle § 211 odst. 5 TrŘ lze
totiž v hlavním líčení místo výslechu znalce číst protokol o jeho výpovědi nebo jeho písemný
posudek, jestliže znalec byl před podáním posudku poučen podle § 106 TrŘ, nejsou
pochybnosti o správnosti a úplnosti posudku a státní zástupce i obžalovaný s tím souhlasí.
Z uvedeného ustanovení tak vyplývá, že v případě, kdy obžalovaný nebude souhlasit se
čtením znaleckého posudku, je nutné znalce, který vypracoval znalecký posudek vyslechnout,
jak stanoví § 108 TrŘ. Za takové stavu je tedy nezbytné, aby byl znalec soudem předvolán
k hlavnímu líčení a vyslechnut, jinak nemůže být znalecký posudek proveden. Pokud by tedy
poškozený předložil znalecký posudek až v průběhu hlavního líčení (což zákon připouští) je
velice pravděpodobné, že by i přesto byl se svým nárokem odkázán na řízení ve věcech
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občanskoprávních, protože pokud by již soud mohl rozhodnout o vině a případném trestu
obžalovaného při jednom hlavním líčení, není s ohledem na účel trestního řízení praktické,
aby soud odročil hlavní líčení jen za účelem výslechu znalce, který vypracoval znalecký
posudek, v němž je stanovena výše bolestného nebo ztížení společenského uplatnění.
3.6.3. Prokázání důvodu a výše nároku

Otázkou, kdo je povinen doložit důvody a výši náhrady, jsem se zabýval již v části
diplomové práce týkající se adhezního řízení. Na podporu mého tvrzení, že poškození jsou
zejména v případech náhrady nemajetkové újmy povinni prokázat tvrzené skutečnosti a výši
nemajetkové újmy lze vedle znění § 43 odst. 3 TrŘ citovat právní větu z rozhodnutí
Ústavního soudu ze dne 9. 8. 2016, sp. zn. I ÚS 3456/2015, kde Ústavní soud uvádí, ,,že
jedině pečlivé uvážení všech kritérií pro určení výše nemajetkové újmy umožní stanovit její
adekvátní kompenzaci. Tvrzení a prokázání požadovaných skutečností přitom náleží
poškozeným či jejich zmocněnci a soudy nemají povinnost prokazovat je nad rámec, který by
byl v rozporu s požadavkem na rychlost a hospodárnost řízení“.
V souvislosti s nároky podle § 2958 OZ, pro jejichž přiznání je nezbytné vypracování
znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, je vhodné na tomto místě zmínit ustanovení
§ 151a TrŘ, které umožňuje poškozenému, který má právo na ustanovení zmocněnce, žádat,
aby předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce rozhodl o tom, že stát ponese
náklady na znalecký posudek, který poškozený vyžádá. Žádosti nelze vyhovět, jestliže takový
důkaz není pro objasnění věci zřejmě potřebný nebo stejný úkon k prokázání téže skutečnosti
již vyžádal orgán činný v trestním řízení. S ohledem na zásadu hospodárnosti řízení pak lze ve
vztahu k tomuto ustanovení a k případným návrhům poškozených či jejich zmocněnců
týkajících se právě požadavku, aby stát nesl náklady na vypracování znaleckého posudku
z oboru zdravotnictví uvést následující poznámky. První poznámka souvisí s poslední větou
citovaného § 151a TrŘ, která výslovně uvádí, že žádosti nelze, bez možnosti uvážení,
vyhovět, jestliže takový důkaz není pro objasnění věci zřejmě potřebný. Znalecký posudek
z oboru zdravotnictví vypracovaný za účelem stanovení výše náhrady nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví není důkazem, bez kterého nelze objasnit projednávanou trestní věc. Pro
rozhodnutí o vině a trestu obžalovaného je významná pouze skutečnost, zda poranění
poškozeného naplňují definiční znaky ublížení na zdraví (§ 122 odst. 1 TZ) případně těžké
újmy na zdraví (§ 122 odst. 2 TZ) a nikoliv stanovení výše peněžité náhrady podle
§ 2958 OZ. Z tohoto důvodu se domnívám, že by statní zástupce, případně v řízení před
soudem předseda senátu, neměl návrhu podle § 151a TrŘ vyhovět. Nadto lze ještě ve
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prospěch takového závěru argumentovat právě s ohledem na hospodárnost řízení, jelikož ze
znění § 151a TrŘ vyplývá, že v případě, kdy by státní zástupce či předseda senátu rozhodl
kladně o návrhu poškozeného, nesl by celé náklady posudku, bez ohledu na jejich výši, stát,
což by mohlo vést k nadměrnému zvýšení nákladů státu na vedení trestního řízení i s ohledem
na skutečnost, že případná povinnost obžalovaného k náhradě nákladů trestního řízení podle
§ 152 odst. 1 písm. e) TrŘ je omezena na paušální částku, která nemůže plně nahradit
vynaložené náklady státu.
Na druhou stranu je možno vznést námitku, že takový závěr může poškozenému
s nedostatkem prostředků zcela odepřít možnost dosažení satisfakce podle § 2958 OZ. K této
námitce však lze konstatovat, že v případě občanskoprávního soudního řízení je navrhovatel
(tedy poškozený) u nároků na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na zdraví osvobozen od
soudního poplatku (§ 11 odst. 2 písm. d) zákona o soudních poplatcích) a žalobci
(poškozenému) také náleží v případě úspěchu ve věci náhrada nákladů řízení proti
žalovanému (§ 142 odst. 1 OSŘ). K nákladům znaleckému posudku v civilním řízení lze pak
uvést, že vypracování znaleckého posudku může znalci zadat soud (§ 127 odst. 1 OSŘ), který
však zpravidla navrhovateli (poškozenému) uloží, aby složil zálohu na tento znalecký
posudek. Navrhovatel musí v tomto případě složit zálohu na znalecký posudek i přesto, že
ustanovení § 141 odst. 1 OSŘ uvádí, že zálohu na náklady důkazu nelze uložit, pokud je
účastník osvobozen od soudního poplatku. Osvobození od soudního poplatku je však v tomto
případě vykládáno restriktivně v tom směru, že zálohu nelze uložit pouze navrhovateli, který
splňuje podmínky osvobození od soudního poplatku podle § 138 OSŘ. Osvobození od
soudního poplatku dle zákona o soudních poplatcích zde nemá význam. I v civilním řízení je
tedy možné nalézt snahu o ušetření nákladů státu na vedení řízení, jelikož pokud by nebylo
možné účastníku uložit povinnost ke složení zálohy na náklady znaleckého posudku, platil by
tyto náklady stát (§ 141 odst. 2 OSŘ). Úprava znaleckého posudku v civilním řízení tedy také
neumožňuje poškozenému, aby náklady na znalecký posudek, vypracovaný v jeho zájmu, nesl
stát, což jen podporuje závěr o tom, že ani v případě trestního řízení a § 151a TrŘ by tomu
nemělo být jinak.
3.7. Úvahy de lege ferenda
Domnívám se, že právní úprava náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví
a usmrcení obsažená v § 2958 OZ a Metodice Nejvyššího soudu se jeví jako nevyhovující a to
zejména s ohledem na skutečnost, že si nelze nepovšimnout rozporu mezi záměrem autorů
OZ, kdy právní úprava bolestného a ztížení společenského uplatnění měla být nově založena
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na systému volného uvážení soudů bez pevně stanoveného bodového ohodnocení zdravotního
stavu a skutečným stavem v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. Přijetím
Metodiky Nejvyššího soudu došlo v zásadě k zavedení stavu podobného stavu existující před
nabytím účinnosti OZ. S ohledem na tuto skutečnost se tak jeví jako vhodné uvažovat
o změně stávající stavu v oblasti bolestného a ztížení společenského uplatnění.
Jednou z možností je znovuzavedení vyhlášky, do níž by byl přenesen obsah Metodiky
Nejvyššího soudu, což by však s sebou nezbytně neslo i důsledky spočívají v nutnosti
novelizace OZ, kdy by bylo třeba změnit znění ustanovení § 2958 OZ a zmocnit kupříkladu
ministerstvo zdravotnictví k vydání prováděcího předpisu. Tato možnost by také znamenala
opuštění koncepce, na jejímž základě má dojít k oproštění soudní moci od vlivů moci
výkonné v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení, jak je
uvedeno v důvodové zprávě k OZ. Toto řešení se však jeví jako právně čistší oproti
existujícímu stavu, který je založen na Metodice Nejvyššího soudu vydané bez zákonného
zmocnění Nejvyššího soudu k vydání aktu tohoto typu. Ve vyhlášce by byla obsažena kritéria,
podle kterých se stanoví výše náhrady v případech bolestného či ztížení společenského
uplatnění a případně i další požadavky týkající se náhrady nemajetkové újmy v této oblasti.
Naopak se mi nejeví jako vhodné řešení upuštění od konceptu bodového hodnocení
(procentuálního v případě ztížení společenského uplatnění) a stanovení výše satisfakce
ponechat pouze na uvážení soudu po zhodnocení konkrétních okolností případu za užití
kritérií v § 2958 OZ, která jsou podle mého názoru nedostačující. Upuštění od systému, který
zavádí Metodika Nejvyššího soudu, by mělo za důsledek absolutní roztříštěnost rozhodovací
praxe o těchto nárocích, kdy každý soudce by rozhodoval s ohledem na své osobní
přesvědčení bez jakýchkoliv objektivních kritérií. Na rozdíl od úpravy náhrady nemajetkové
újmy pozůstalým v případě usmrcení osoby podle § 2959 OZ ani nelze stanovit objektivní
kritéria a rozsah výše náhrady za pomoci sjednocující judikatury Nejvyššího soudu, neboť
oblast náhrady nemajetkové újmy podle § 2958 OZ a rozsah poranění je tak rozmanitý, že
takováto objektivní kritéria není možné určit v soudním rozhodnutí, pomineme-li absurdní
možnost přenesení obsahu Metodiky Nejvyššího soudu do některého rozhodnutí Nejvyššího
soudu. I přes stanovení bodového, či procentuálního systému by však soudy měly mít
možnost modifikace výše náhrady nemajetkové újmy v oblasti bolestného a ztížení
společenského uplatnění s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem jednotlivého případu.
Pro oblast znaleckých posudků v případech náhrady nemajetkové újmy pro ublížení na
zdraví jsem toho názoru, že oprávnění k vypracování znaleckého posudku by měly mít
všichni znalci, kteří jsou oprávněni vypracovat znalecký posudek v oboru zdravotnictví. Lpění
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na vypracování znaleckého posudku znalcem z oboru zdravotnictví, odvětví odškodňování
nemateriálních újem na zdraví mi přijde příliš formalistické a s ohledem na relativně nízký
počet znalců v odvětví značně nepraktické. Postačovalo by, pokud by všichni znalci z oboru
zdravotnictví byly proškoleni pro oblast náhrady nemajetkové újmy na zdraví.
Naopak se domnívám, že úplné upuštění od znaleckého posudku se nejeví jako vhodné
řešení, neboť zhodnocení zdravotního stavu osoby je odbornou otázkou, kterou nemůže soud
vyřešit sám, nýbrž je zde třeba osoba znalce mající požadovanou odbornou způsobilost. Je
však otázkou, zda by znalec měl ve svém posudku uvádět i výši náhrady v případech
bolestného a ztížení společenského uplatnění, jelikož by to měl být soud, kdo stanoví výši
náhrady nemajetkové újmy, neboť určení náhrady nemajetkové újmy je právní otázkou,
o které znalec nesmí rozhodovat (shodně například usnesení Nejvyššího soudu ze dne
20. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 190/2017). Za vhodné řešení považuji takový stav, kdy znalec by
v znaleckém posudku stanovil pro potřeby určení výše bolestného přehled bolestivých stavu
s ohledem na rozsah poranění a případně přiřadil počet bodů k jednotlivým bolestivým stavů
a soud by pak následně určil konečnou výši náhrady vynásobením součtu bodů příslušnou
částkou, kterou by případně mohl na základě své úvahy modifikovat s přihlédnutím
k okolnostem konkrétního případu. Obdobný postup by pak měl být uplatněn i v případě
ztížení společenského uplatnění, jen s tou výjimkou, že v těchto případech by nebyl uplatněn
bodový systém, nýbrž stejně, jako v případě Metodiky Nejvyššího soudu, systém založený na
Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností, disability a zdraví, kdy znalec by ve znaleckém
posudku určil rozsah obtíží vyjádřený pomocí celkového procenta a soud by pak určil
konečnou výši náhrady vynásobením procenta obtíží výchozí rámcovou částkou. I zde by měl
mít soud prostor pro možnost modifikace nároku s ohledem na okolnosti konkrétního případu.
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4. Náhrada nemajetkové újmy při usmrcení
4.1. Pozůstalá osoba jako poškozený
V úvodu této části diplomové práce je třeba v prvé řadě odpovědět na otázku, zda je
vůbec možné považovat pozůstalé osoby blízké za poškozené ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ. Jak
jsem již uvedl v úvodní části diplomové práce, například Jelínek35 uvádí v souvislosti
s definicí oběti trestného činu, že pojem oběti je širší také v tom smyslu, že obětí mohou být
i osoby pozůstalé po osobě, která zemřela v důsledku spáchaného trestného činu
(§2 odst. 3 zák. o obětech trestných činů). Takový názor vychází podle mého názoru ze
závěru, že pozůstalá osoba je až sekundární obětí trestného činu, jelikož primární následky
jsou způsobeny osobě zemřelého a pozůstalým je tudíž újma způsobena až zprostředkovaně
a je tedy otázkou, zda je taková újma kryta zaviněním pachatele a zda je v příčinné souvislosti
s trestným činem (§ 43 odst. 2 TrŘ).
Na druhou stranu je nutné poukázat na aktuální rozhodovací praxi trestních soudů,
které o nárocích pozůstalých osob jako poškozených běžně rozhodují a pozůstalé osoby tak za
poškozené ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ považují. Také komentářová literatura pozůstalé osoby
za poškozené považuje36.
Osobně se přikláním k druhému názoru a pozůstalí jsou tedy podle mého názoru
poškozenými ve smyslu § 43 odst. 1 TrŘ a je nutné s nimi jako s poškozenými zacházet a to
proto, že pozůstalým osobám je způsobena trestným činem nemajetková újma ve smyslu
§ 43 odst. 1 TrŘ ve spojení s § 2959 OZ. V souvislosti se zaviněním pachatele lze
konstatovat, že v případech usmrcení osoby musí být pachatel minimálně srozuměn se
skutečností, že tím působí újmu i dalším osobám (typicky osobám blízkým zemřelému) a také
nedochází k přetržení příčinné souvislosti neboť jednání pachatele, které způsobilo smrt
osoby, je bezprostřední příčinnou vzniku nemajetkové újmy pozůstalých.
Domnívám se proto, že s ohledem na tyto závěry se tak pozůstalí mohou domáhat
v adhezním řízení náhrady nemajetkové újmy podle § 43 odst. 3 TrŘ.

35

JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo procesní. 4. vydání. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-160-1, s. 259

36

DRAŠTÍK, Antonín. Trestní řád: komentář. I. Díl. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Komentáře (Wolters Kluwer

ČR). ISBN 978-80-7552-600-7, s. 354
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4.2. Druhy nároků při usmrcení
V adhezním řízení lze v případě usmrcení osoby požadovat podle OZ zejména
odčinění duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké (§ 2959 OZ), náklady
pohřbu (§ 2961 OZ), náklady na výživu pozůstalých, kterým zemřelý ke dni své smrti
poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu (§ 2966 OZ) a případně také peněžitou
náhradu za bezplatné práce, který zemřelý vykonával pro jiného v jeho domácnosti nebo
závodu (§ 2965 OZ). Na následujících řádcích diplomové práce se pak budu věnovat pouze
nároku pozůstalých ve smyslu § 2959 OZ tedy odčinění duševních útrap manžela, rodiče,
dítěte nebo jiné osoby blízké.
4.3. Právní úprava po nabytí účinnosti OZ
Po nabytí účinnosti OZ dne 1. 1. 2014 došlo i v oblasti náhrady nemajetkové újmy
pozůstalých osob k významné změně, neboť součástí občanského zákoníku bylo také
ustanovení § 444, které stanovilo pevné paušální částky náležející pozůstalým po osobě
zemřelého jako jednorázové odškodnění. Podle § 444 odst. 3 občanského zákoníku tak
náleželo manželovi nebo manželce odškodnění 240 000 Kč, každému dítěti rovněž
240 000 Kč, každému rodiči také 240 000 Kč, každému rodiči při ztrátě dosud nenarozeného
počatého dítěte 85 000 Kč, každému sourozenci zesnulého 175 000 Kč a každé další blízké
osobě žijící ve společné domácnosti s usmrceným v době vzniku události, která byla
příčinnou škody na zdraví s následkem jeho smrti 240 000 Kč.
OZ naopak k otázce výše náhrady uvádí pouze v ustanovení § 2959 OZ, že při
usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví odčiní škůdce duševní útrapy manželu,
rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké peněžitou náhradou vyvažující plně jejich utrpení. Nelze-li
výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti. S ohledem na skutečnost, že žádná
peněžitá částka není schopna plně nahradit ztrátu blízké osoby, bude se výše náhrady
stanovovat podle zásad slušnosti.
Nová právní úprava tedy neobsahuje pevně stanové paušální částky náležející
pozůstalým v případech usmrcení osoby blízké, nýbrž obsahuje jen velmi vágní pojem, že
výše náhrad se stanoví podle zásad slušnosti. Nastala tak situace obdobná jako v případech
bolestného či ztížení společenského uplatnění, kdy byla zrušena vyhláška upravující bodové
ohodnocení bolestného a ztížení společenského uplatnění.
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4.4. Rozhodování soudů o nárocích podle § 2959 OZ v adhezním řízení
I přes zrušení ustanovení § 444 odst. 3 občanského zákoníku bylo možno sledovat
v rozhodovací činnosti soudů po nabytí účinnosti OZ zjevnou tendenci inspirovat se tímto
zrušeným ustanovením, kdy např. Krajský soud v Českých Budějovicích v odůvodnění
rozhodnutí ze dne 20. 8. 2015, sp. zn. 4 To 370/2015 uvádí, že ,,částky podle
§ 444 odst. 3 občanského zákoníku, které byly původně určeny jako pevné paušální částky
jsou částkami minimálními, neboť od doby, kdy byly paušální částky stanoveny s účinností od
1. 5. 2004, došlo k výrazným ekonomickým změnám ve společnosti a k tomu je třeba přihlížet
při určování výše škody“. Stejného názoru pak byl i Krajský soud v Praze, což vyjádřil ve
svém rozhodnutí ze dne 2. 2. 2016, sp. zn. 1 To 12/2006.
Některé obecné soudy se pak při svém rozhodování o nárocích pozůstalých
v adhezním řízení inspirovaly nově přijatou Metodikou Nejvyššího soudu, přičemž s ohledem
na zdvojnásobení hodnoty jednoho bodu takto přistupovaly i ke stanovení výše odškodnění
pozůstalých,

kdy

přiznávaly

částky

ve

výši

dvojnásobku

částek

uvedených

v § 444 odst. 3 občanského zákoníku (např. rozhodnutí Okresního soudu ve Vsetíně ze dne
22. 4. 2015, sp. zn. 2 T 269/2014, či rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci ze dne
17. 9. 2015, sp. zn. 2 T 188/2015).
Takovýto postup naopak odmítl Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v
Pardubicích, který ve svém rozhodnutí ze dne 7. 4. 2015, sp. zn. 13 To 95/2015 uvedl, že
,,nárok poškozených měl být posuzován podle předpisu účinného v době jeho vzniku, tedy
podle nového občanského zákoníku jmenovitě podle § 2959 o. z. Rozhodování podle
dřívějšího zrušeného předpisu by totiž mohlo evokovat představu, že i nadále lze používat
fixní částky stanovené v tomto dříve účinném zákoně“.
S ohledem na tuto nejednotnou rozhodovací praxi obecných soudů lze proto za
významný krok ke sjednocení judikatury v oblasti rozhodování o nárocích dle § 2959 OZ
v adhezním řízení považovat rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016,
sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, které stanovilo kritéria pro výklad ustanovení § 2959 OZ a v němž
se mimo jiné uvádí, že za základní rozpětí výše náhrady pozůstalým lze s ohledem na
rozhodovací praxi soudů, cenový vývoj a zahraniční zkušenosti považovat částku v rozmezí
240 000 Kč až 500 000 Kč v případě manžela, rodičů a dětí. V tomto rozhodnutí Nejvyšší
soud učinil i některé další závěry týkající se rozhodovací činnosti soudů podle § 2959 OZ
v adhezním řízení. Podle tohoto rozhodnutí tak § 2959 OZ upravuje všechny nároky na
náhradu nemajetkové újmy způsobené usmrcením či zvlášť závažným ublížením na zdraví
manžela, rodiče, dítěte či jiné osoby blízké. Duševní útrapy spojené s prožíváním usmrcení či
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zvlášť závažného ublížení na zdraví blízké osoby se při stanovení výše náhrady posuzují
primárně z pohledu obvyklého (průměrného) člověka a případné snížení či zvýšení náhrady
lze odvinout od prokázaných okolností (jednotlivých kritérií). Při stanovení výše náhrady je
namístě přihlédnout též ke kritériím vymezeným v nálezu Ústavního soudu ze dne
22. 12.2015 sp. zn. I. ÚS 2844/14 (na straně poškozeného těmito kritérii jsou zejména
intenzita vztahu poškozeného se zemřelým, věk zemřelého a pozůstalých osob, otázka hmotné
závislosti pozůstalé osoby na osobě zemřelého, případné poskytnutí jiné satisfakce, a na
straně škůdce to jsou pak zejména postoj škůdce, dopad události do duševní sféry původce,
majetkové poměry škůdce, míra zavinění či míra spoluzavinění zemřelé osoby). Judikaturou
definovaná kritéria na straně škůdce se uplatní tehdy, mají-li zároveň vliv na vnímání újmy
oprávněných osob. K postoji škůdce lze doplnit, že popírání viny škůdce v trestním řízení,
které je standardním způsobem obhajoby, neprohlubuje samo o sobě míru utrpení
pozůstalých, a přihlížet je tak možno jen k excesivnímu vybočení jakým může být například
arogantní postoj škůdce. Naopak vstřícný přístup škůdce je nutné zohlednit jako poskytnutí
jiné satisfakce. K majetkovým poměrů škůdce lze přihlížet jen výjimečně ve smyslu jakési
moderace vedené zájmem na tom, aby zásadně nedošlo k majetkové likvidaci škůdce a aby
výše náhrady odpovídala principu proporcionality.
4.4.1. Výše poskytnuté náhrady pozůstalým poškozeným

Podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 1402/2015 jsou částky
v rozmezí 240 000 Kč až 500 000 Kč částkami doporučenými v případě, že veškerá kritéria
jsou neutrální a je tedy možné je modifikovat.
Například Vrchní soud v Olomouci v rozhodnutí ze dne 1. 6. 2016,
sp. zn. 5 To 20/2016 přiznal pozůstalému poškozenému, který byl otcem i dědečkem v jedné
osobě, v případě dvojnásobné vraždy celkovou částku 1 400 000 Kč. Soud ve svém
rozhodnutí stanovil základní výši náhrady na 500 000 Kč, kterou následně navýšil
o 100 000 Kč s ohledem na zvlášť intenzivní vztah pozůstalého k zemřelým osobám,
o dalších 100 000 Kč pak soud navýšil základní částku s ohledem na míru zavinění
obžalovaného (v daném případě se jednalo o přímý úmysl) a o dalších 100 000 Kč s ohledem
na postoj obviněného, který neprojevil nad činem žádnou lítost, snažil se vinu svést na
zemřelou manželku, hanobil ji, nevhodně se choval k pietnímu místu a vůči poškozenému se
nevhodně choval v souvislosti s projednáváním dědictví. Výše náhrady pak byla snížena
o 100 000 Kč s ohledem na uložení výjimečnému trestu obžalovanému.

53

V rozhodnutí ze dne 13. 4. 2015, sp. zn. 2 T 25/2015 Okresní soud v Domažlicích
přiznal bratrovi zemřelé 1 000 000 Kč, matce zemřelé 2 000 000 Kč a dceři zemřelé
4 500 000 Kč a to s odůvodněním, že byla způsobena smrt mladého člověka, který měl před
sebou jeden z nejhezčích úkolů v životě, a to vychovat nezletilé dítě. Uvedení poškození pak
budou v obtížné situaci zejména proto, že budou muset být, nejen finančně, nápomocny
nezletilé dceři. Výši náhrady pak potvrdil i odvolací soud (rozhodnutí Krajského soudu
v Plzni ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 9 To 160/2015).
Krajský soud v Hradci Králové v rozhodnutí ze dne 12. 2. 2014, sp. zn. 4 T 1/2014
přiznal matce mladého muže, jenž byl zavražděn zvlášť surovým a trýznivým způsobem
částku ve výši 740 000 Kč, otčímu částku 440 000 Kč a dospělým sestrám každé částku
375 000 Kč. Soud ve svém rozhodnutí zohlednil zejména rodinné poměry zemřelého, který
žil ve spořádané rodině, chtěl se věnovat studiu a byl podporován ze strany rodiny. V daném
rozhodnutí soud nadto uvedl, že se jedná o tzv. předpoklad spokojeného společného soužití
v rodině, ve které si všechny osoby poskytují vzájemnou pomoc a žijí spokojeným životem.
Na druhou stranu si lze zcela jistě představit i situaci, ve které by mohla být přiznána
i částka nižší, nežli je uvedena v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016,
sp. zn. 4 Tdo 1402/2015, tedy i částka nižší než 240 000 Kč. Domnívám se, že takový postup
soudu přichází v úvahu zejména v případech, kdy bude prokázáno, že pozůstalý poškozený
měl negativní vztah se zemřelým, vedl s ním spory, nenavštěvovali se, nekomunikovali spolu
atd. Dále se domnívám, že v krajním případě lze uvažovat i o odkázání poškozeného s celým
jeho nárokem na řízení ve věcech občanskoprávních, jelikož nejsou splněny předpoklady pro
přiznání nároku na náhradu nemajetkové újmy.
4.4.2. Kritéria ovlivňující výši náhrady u nároku podle § 2959 OZ

Obecné soudy se při stanovení výše náhrady nemajetkové újmy při usmrcení řídí
řadou kritérií a to buďto na straně škůdce nebo na straně pozůstalých osob.
Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14 takovými
kritérii jsou na straně poškozeného zejména intenzita vztahu poškozeného se zemřelým,
přičemž je nutné zjišťovat kvalitu vzájemného vztahu. Jiná tedy bude výše náhrady v případě
ztráty milované osoby a jiná, typicky nižší výše náhrady, bude v případě osoby mající vztah
k zemřelému neutrální, či negativní. Dalším významným kritériem na straně zemřelého je
podle Ústavního soudu věk zemřelého a pozůstalých osob, jelikož jinak vnímá ztrátu blízké
osoby novorozené dítě a jinak například dospělá osoba. Dále je nutné při rozhodování
o nároku pozůstalých osob posoudit otázku hmotné závislosti pozůstalého na usmrcené osobě
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a také případné poskytnutí jiné satisfakce ze strany škůdce. Na straně škůdce jsou pak
významnými kritérii postoj škůdce k jím způsobenému následku, kdy nalézací soud musí brát
při rozhodování na zřetel kupříkladu lítost škůdce nad spácháním činem, poskytnutí náhrady
škody či omluvu pozůstalým osobám a dále dopad události do duševní sféry původce –
fyzické osoby. Dále soud při určení výše náhrady přihlíží k majetkovým poměrům škůdce,
avšak majetkové poměry škůdce by neměly být zásadní okolností pro určení výše náhrady
škody. Limitem by měly být pouze v tom směru, aby výše náhrady újmy nebyla pro škůdce
likvidační. Konečně soud musí při rozhodování o nárocích pozůstalých osob přihlížet k míře
zavinění škůdce a případně také k míře spoluzavinění usmrcené osoby. Například podle
§ 2953 OZ v případě úmyslného způsobení škody nelze snížit náhradu škody a podle
§ 2957 OZ je úmyslné způsobení újmy okolností zvlášť zřetele hodnou, jež ovlivňuje výši
přiměřeného zadostiučinění. V případě úmyslných trestných činů pak lze k otázce
spoluzavinění zemřelým zmínit rozhodnutí Krajského soudu v Brně – pobočka ve Zlíně ze
dne 9. 6. 2016, sp. zn. 6 To 191/2016, ve kterém se uvádí, že v případě úmyslných trestných
činů nese odpovědnost pouze a výlučně pachatel činu a případná moderace nároku
pozůstalých v důsledku spoluzavinění zemřelého by musela být spojena jen s výjimečnými
okolnostmi. Takovou okolností nemůže být například podnapilost zemřelého, či jeho
ovlivnění jinými návykovými látkami. Naopak by jí mohlo být například provokace
poškozeného, či předchozí útok poškozeného vůči pachateli TČ. Dále lze ke kritériu
spoluzavinění zmínit ustanovení § 2918 OZ, podle kterého vznikla-li škoda nebo zvětšila-li se
také následkem okolností, které se přičítají poškozenému, povinnost škůdce nahradit škodu se
poměrně sníží. Podíle-li se však okolnosti, které jdou k tíži jedné či druhé strany, na škodě jen
zanedbatelným způsobem, škoda se nedělí.
4.5. Dokazování
Obdobně jako je tomu u dokazování v případech bolestného a ztížení společenského
uplatnění, také dokazování při rozhodování o nárocích pozůstalých osob po zemřelém má
určitá specifika, která je třeba mít při rozhodování o těchto nárocích na vědomí.
Na rozdíl od rozhodování o nárocích týkajících se bolestného či ztížení společenského
uplatnění není nezbytným podkladem pro rozhodnutí soudu znalecký posudek, který by
stanovil výši satisfakce poskytnuté pozůstalým. Výše náhrady újmy pozůstalých osob je tak
zcela na úvaze soudu po zvážení všech okolností konkrétního případu, byť soud by se měl při
rozhodování řídit kritérii uvedenými v rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2019,
sp. zn. 4 Tdo 1402/2015.
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Pro řádné zhodnocení všech kritérií je nezbytné, aby soud v průběhu hlavního líčení
vyslechl poškozené osoby uplatňující nárok na náhradu nemajetkové újmy v důsledku smrti
osoby blízké. Výslech těchto osob je nezbytný zejména pro zjištění kvality vzájemného
vztahu s usmrceným či případné existenční závislosti pozůstalých na zemřelém. Při výslechu
těchto osob je rovněž nutné zjistit, zda a popřípadě v jaké části již byla ze strany obviněného
poskytnuta satisfakce a tuto skutečnost zohlednit zejména při rozhodování o výši nároku
pozůstalých osob.
Dále je při výslechu obžalovaného je vhodné zjistit jeho majetkové poměry, postoj ke
spáchanému skutku, či zda již poskytl poškozeným satisfakci za způsobenou újmu. To však za
předpokladu, že obžalovaný neodmítne výpověď v souladu s § 33 odst. 1 TrŘ.
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Závěr
Náhrada nemajetkové újmy v oblasti bolestného a ztížení společenského uplatnění
podle § 2958 OZ dostála, s ohledem na novou právní úpravu od 1. 1. 2014, významným
změnám. V důsledku zrušení občanského zákoníku a spolu s ním i na něj navazující vyhlášky
ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. z roku 2001 došlo ke zrušení bodového systému,
podle kterého se stanovovala výše náhrady v případech bolestného a ztížení společenského
uplatnění.
Platný OZ vychází dle důvodové zprávy z koncepce, podle které by soudy neměly být
při rozhodování o těchto nárocích vázány pevně stanovenými sazbami v podzákonném
právním předpisu, nýbrž by vždy měly zohledňovat konkrétní okolnosti jednotlivých případů
a výši náhrady stanovit podle obecně vymezených kritérií § 2958 OZ.
S ohledem na hrozící stav právní nejistoty a nejednotnosti v rozhodovací činnosti
soudů proto Nejvyšší soud vydal doporučující Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na
zdraví obsahující pravidla a postupy pro stanovení výše náhrady nemajetkové újmy v oblasti
bolestného a ztížení společenského uplatnění. Hlavním cílem Metodiky je sjednocení postupu
soudů při rozhodování o nárocích vyplývajících z § 2958 OZ. K určení výše bolestného
a ztížení společenského uplatnění Metodika doporučuje, aby byl přibrán znalec oboru
zdravotnictví, odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví.
Za největší problém stávající právní úpravy v oblasti náhrady nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví považuji skutečnost, že Metodiku vydal Nejvyšší soud, ačkoliv neměl
zákonné zmocnění k jejímu přijetí. Soudy tak, dovedeno do důsledku, rozhodují na základě
dokumentu, který formálně de iure nemá žádnou právní sílu ani závaznost a působí jen silou
své přesvědčivosti ve spojení s rozhodovací praxí většiny obecných soudů. Podle většinového
názoru obecných soudů, zejména pak soudů odvolacích, nelze za současného právního stavu
bez aplikace Metodiky o nárocích vyplývajících z bolestného či ztížení společenského
uplatnění rozhodovat a případná neaplikace Metodiky při rozhodování o nárocích podle
§ 2958 OZ je velice často důvodem pro zrušení výroku o náhradě nemajetkové újmy
v adhezním řízením odvolacím soudem. Metodika se tak nikoliv de iure, nýbrž de facto,
v důsledku rozhodovací činnosti soudů, stává závaznou. Vedle tohoto problému pak nelze
pominout ani skutečnost, že Metodika jde přímo proti základní koncepci, na které mělo být
rozhodování o nárocích obsažených v § 2958 OZ podle důvodové zprávy k OZ. Důvodová
zpráva k OZ totiž uvádí, že soudy již nemají být při rozhodování o těchto nárocích vázány
pevně stanovenými částkami a mají rozhodovat podle okolností každého případu.
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Na druhou stranu je však zjevné, že v případě neexistence Metodiky Nejvyššího soudu
by velmi pravděpodobně došlo ke značně rozdílnému posuzování nároků v případech
bolestného a ztížení společenského uplatnění ze strany soudů a byl by tak porušen požadavek
na jednotnost judikatury při rozhodování o těchto nárocích.
Domnívám se, že právě požadavek jednotné judikatury a právní jistoty je rozhodnou
a klíčovou skutečností pro to, aby Metodika byla, i přes její proklamovanou nezávaznost
aplikována v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. Chceme-li zabránit
roztříštěnosti a nejednotnosti rozhodovací praxe na úseky náhrady nemajetkové újmy při
rozhodování o bolestném a ztížení společenského uplatnění, nemáme jinou možnost, nežli
připustit faktickou závaznost Metodiky. Opomenout nelze ani další fakt hovořící ve prospěch
Metodiky a její aplikace ze strany českých soudů. Tímto faktem je podle mého názoru
skutečnost, že posouzení náhrady nemajetkové újmy je vysoce odbornou záležitostí a to
s ohledem na širokou škálu poranění, která mohou být v jednotlivých případech způsobena
a soudy zde nemohou rozhodovat jen na základě velmi stručného ustavení § 2958 OZ, nýbrž
potřebují podrobnější pravidla pro posouzení výše náhrady v případech bolestného a ztížení
společenského uplatnění.
V souvislostí s aplikací Metodiky je možno namítnout, že sám Nejvyšší soud uvádí, že
Metodika má jen doporučující charakter a jako taková proto nemůže být závazná a tudíž ani
vynutitelná. Z čistě právního hlediska je takový závěr zcela nepochybný a pravdivý, avšak
podle mého názoru se aplikace Metodiky stává závaznou a vynutitelnou právě v důsledku
činnosti odvolacích soudů, které velice často ruší rozhodnutí soudů nižšího stupeň proto, že
při rozhodování o nemajetkové újmě neaplikovaly Metodiky Nejvyššího soudu. S ohledem na
tuto skutečnost tak lze dospět k závěru, že v důsledku hrozby zrušení rozhodnutí v odvolacím
řízení se de facto stává závaznou a vynutitelnou.
Domnívám se, že všechny tyto uvedené argumenty proto hovoří ve prospěch závěru,
že soudy by měly aplikovat Metodiku Nejvyššího soudu v případech, kdy rozhodují
o nárocích na bolestné či ztížení společenského uplatnění.
Stejně tak se domnívám, že soudy jsou povinny rozhodovat o nárocích poškozených
osob na základě znaleckých posudků z oboru zdravotnictví, byť není podle mého názoru
nezbytné, aby byl takový znalecký posudek vypracován znalcem z oboru zdravotnictví,
odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví za předpokladu, že znalec bude
vycházet z pravidel a postupů stanovených Metodikou Nejvyššího soudu. Za nevyhovující,
tak považuji praxi některých soudů, které rozhodují o některých nárocích do určité výše bez
vypracovaných znaleckých posudků na základě své volné úvahy.
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V souvislosti se znaleckými posudky a určením výše náhrady je vhodné připomenout,
že prokázání výše satisfakce a tedy i předložení znaleckého posudku je v těchto případech na
poškozeném a nikoliv na orgánech činných v trestním řízení. Adhezní řízení není ovládáno
zásadou oficiality, která je jinak charakteristická pro trestní řízení, nýbrž zásadou dispoziční
a ustanovení § 43 odst. TrŘ výslovně uvádí, že poškozený je povinen prokázat důvody a výši
jím uplatňovaného nároku. Zároveň výše nároku na náhradu nemajetkové újmy při ublížení na
zdraví není znakem žádné skutkové podstaty obsažené ve zvláštní části trestního zákoníku ani
není významná pro určení druhu a výměry trestu pro pachatele trestného činu, takže nelze
argumentovat ustanovením § 89 odst. 1 písm. e) TrŘ, podle kterého orgány činné v trestním
řízení musí v nezbytném rozsahu dokazovat mimo jiné i podstatné okolnosti umožňující
stanovení následku, výše škody způsobené trestným činem a bezdůvodného obohacení.
Při rozhodováním o nárocích vyplývajících ze ztížení společenského uplatnění
v adhezním řízení je pak nutné mít na paměti skutečnost, že pro přiznání satisfakce za ztížení
společenského uplatnění je nutné ustálení zdravotní stavu, kdy posoudit následky je v zásadě
možné až po uplynutí jednoho roku a velmi často zde tedy dojde ke střetu s požadavkem na
rychlost trestního řízení, kdy trestní soudy nemohou vyčkávat s vynesením rozsudku až do
doby, kdy bude možné zhodnotit zdravotní stav poškozeného. Přiznání satisfakce za ztížení
společenského uplatnění v adhezním řízení tak lze podle mého názoru očekávat spíše
v minimálním počtu případů a to zejména tehdy, kdy trestná činnost je odhalena až s určitým
časovým odstupem po spáchání trestného činu, nebo v situaci, kdy poškozený je obětí
trestného činu po delší dobu (typicky například v případech domácího násilí a tedy trestného
činu podle § 199 TZ).
I přes svá úskalí, která rozhodování o bolestném či ztížení společenského uplatnění
jistě má, je však nutné zdůraznit, že soudy by automaticky neměly rezignovat na rozhodování
o těchto nárocích. Pokud jsou splněny všechny předpoklady po přiznání nároku a nedojde-li
k nadměrnému prodlužování trestního řízení, není důvod, aby poškozené odkazovaly s jejich
nároky na řízení ve věcech občanskoprávních.
V souvislosti s právní úpravou náhrady nemajetkové újmy v případech bolestného
a ztížení společenského uplatnění lze v rámci úvah de lege ferenda uvažovat o znovuzavedení
vyhlášky, do níž by byl přenesen obsah Metodiky Nejvyššího soudu a to zejména z toho
důvodu, že Metodika Nejvyššího soudu není právním předpisem a zakotvení její obsahu
v právním předpisu by tak definitivně učinilo přítrž debatám týkajícím se právní závaznosti
Metodiky. Vyhláška by obsahovala postupy a pravidla, podle kterých se stanoví výše náhrady
v případech bolestného či ztížení společenského uplatnění a případně i další požadavky
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týkající se náhrady nemajetkové újmy v této oblasti. Soudy by však vždy měly mít možnost
modifikovat výši náhrady nemajetkové újmy s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem
případu.
K vypracování znaleckého posudku by měli být oprávněni nejen znalci z oboru
zdravotnictví odvětví odškodňování nemateriálních újem na zdraví, nýbrž všichni znalci
z oboru zdravotnictví, neboť nevidím důvod, proč by neměl být akceptován posudek znalce
z oboru zdravotnictví, pokud respektuje pravidla pro stanovení výše náhrady v případě
nemateriální újmy na zdraví. Opačný postup je dle mého názoru zbytečně formalistický
a iracionální.
Ohledně znaleckých posudků je však otázkou, zda by měl znalecký posudek přímo
obsahovat výši náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví, neboť určení výše náhrady
je právní otázkou, o které může rozhodovat pouze soud a nikoliv znalec, což potvrzuje
i usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2017, sp. zn. 8 Tdo 190/2017. Za vhodný považuji
v této souvislosti stav, kdy konečný výpočet výše náhrady nemajetkové újmy by činil až soud
a znaleckých posudek by obsahoval přehled poranění v případě bolestného, či omezení
u ztížení společenského uplatnění s případným přiřazením počtem bodů, či procentuálním
vyjádřením omezení.
Na rozdíl od úpravy náhrady nemajetkové újmy v případech bolestného a ztížení
společenského uplatnění lze jednoznačně pozitivně hodnotit právní úpravu týkající se náhrady
nemajetkové újmy pozůstalých osob ve smyslu § 2959 OZ. Zrušení pevně stanovených částek
uvedených v § 444 odst. 3 občanského zákoníku umožňuje, aby soud zhodnotil konkrétní
okolnosti daného případu a podle toho určil výši satisfakce pro pozůstalé osoby.
Obavy z nejednotného rozhodování o takových nárocích podle mého názoru do značné
míry eliminuje rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. 4 Tdo 1402/2015,
které stanoví jednak základní rozpětí výše náhrady v případech usmrcení osoby a vedle toho
také jednoznačně definuje kritéria, která mají být soudy při rozhodování o nárocích
pozůstalých osob zohledňována.
Při rozhodování o nárocích těchto osob v adhezním řízení je vhodné, aby soudy
věnovaly dostatečný prostor výslechu pozůstalých osob a shromáždily tak dostatek podkladů
pro zhodnocení jednotlivých kritérií a podle nich mohly stanovit odpovídající výši satisfakce
pro pozůstalé již v rámci adhezního řízení za předpokladu, že nedojde k významnému
prodloužení trestního řízení.
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Seznam použitých zkratek
TrŘ

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů

TZ

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OZ

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

občanský zákoník

zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

OSŘ

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů

Bolestné

náhrada vyvažující plně vytrpěné bolesti podle § 2958 OZ
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Náhrada nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním
řízení
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá velice aktuálním tématem náhrady nemajetkové újmy při
ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Nedílnou součástí diplomové práce jsou
kapitoly týkající se poškozeného a adhezního řízení, což jsou pojmy bezprostředně související
s hlavním tématem diplomové práce. Práce obsahuje definici pojmu poškozeného, jeho
základní práva a povinnosti v trestním řízení a také definici adhezního řízení spolu s popisem
jeho průběhu. Hlavní pozornost je pak soustředěna na náhradu nemajetkové újmy při ublížení
na zdraví a usmrcení podle § 2958 a 2959 OZ, přičemž kladen je důraz zejména na popis
aktuální rozhodovací praxe trestních soudů v oblasti rozhodování o nárocích na náhradu
nemajetkové újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení. Práce je rozdělena do
4 základních částí.
První část diplomové práce se týká osoby poškozeného. Obsahuje pojem poškozeného
a jeho legální definici. Dále jsou zde stručně popsána práva a povinnosti poškozeného
v trestním řízení.
Druhá část diplomové práce je věnována adheznímu řízení. Obsahem této části je
definice adhezního řízení a je charakterizován jeho průběh.
Třetí část diplomové práce se zabývá náhradou nemajetkové újmy při ublížení na
zdraví podle § 2958 OZ. Popsán je zde rozdíl oproti předchozí právní úpravě, jelikož od
1. 1. 2014 došlo k zásadní změně v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví.
Speciální pozornost je dále věnována Metodice Nejvyššího soudu, která stanoví postup pro
určení výše náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví. V této části je také popsána
rozhodovací praxe trestních soudů při rozhodování o náhradě nemajetkové újmy při ublížení
na zdraví a usmrcení. Součástí jsou také návrhy de lege ferenda k možným změnám právní
úpravy v oblasti náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví.
Závěrečná část diplomové práce se soustředí na náhradu nemajetkové újmy při
usmrcení podle § 2959 OZ. Pozornost je věnována změně právní úpravy po nabytí účinnosti
OZ a rozhodovací praxi trestních soudů při rozhodování o nárocích pozůstalých osob
v adhezním řízení.
Cílem diplomové práce je popis aktuální právní úpravy v oblasti náhrady nemajetkové
újmy při ublížení na zdraví a usmrcení v adhezním řízení a rozhodovací praxe trestních soudů
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v této oblasti v rámci adhezního řízení spolu s návrhy na možné změny právní úpravy v této
oblasti.

Klíčová slova: poškozený, adhezní řízení, náhrada nemajetkové újmy
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Compensation for non-material damage in the event of injury and death in
collateral proceedings
Abstract
The thesis deals with a very current topic of compensation for non-material damage in
the event of injury and death in collateral proceedings. The thesis also contains chapters, that
focus on an injured person and collateral proceedings, which are concepts directly connected
to the main topic of the thesis. The thesis contains the definition of an injured person, rights
and obligations of the injured person in the criminal proceedings and also the definition of
collateral proceedings and its process. In particular, the thesis focuses on the compensation of
non-material damage in the event of injury and death according to § 2958 and 2959 of the
Civil code. The thesis also describes the current judicial decisions of criminal courts in the
area of compensation for non-material damage in the event of injury and death in collateral
proceedings. The thesis is composed of four parts.
The first part of the thesis deals with the injured person. It contains the concept of an
injured person and its legal definition. The rights and obligations of the injured party in
criminal proceedings are also briefly described in this part.
The second part of the thesis focuses on collateral proceedings. This part contains the
definition of collateral proceedings and its process.
The third part of the thesis deals with compensation of non-material damage in case of
injury pursuant to § 2958 of the Civil code in collateral proceedings. This part describes the
difference between the previous and current legal regulation, as there has been a fundamental
change in the area of compensation for non-material damage in case of injury since January
2014. Special attention is also paid to the Methodology of the Supreme Court, which sets out
a procedure for determining the amount of damages payable in case of an injury. This part
also describes the current judicial decisions of criminal courts in the area of compensation for
non-material damage in the case of injury. Included are also de lege ferenda proposals for
possible amendments to the law of in the area of non-material damage in the case of injury.
The fourth part of the thesis focuses on compensation of non-material damage in case
of death pursuant to § 2959 of the Civil code in collateral proceedings. This part describes the
difference between previous and current legal regulation as there has been a fundamental
change in the area of compensation for non-material damage in case of death since January
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2014. Special attention is also paid to the judicial decisions of criminal courts in this area in
collateral proceedings.
The aim of the thesis is to describe current legal regulation in the area of compensation
for non-material damage in collateral proceedings and current judicial decisions of criminal
courts in this area in collateral proceedings and also to provide the proposals for possible
amendments to the law in this area.

Key words: the injured party, collateral proceedings, compensation for
non-material damage
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