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ZTOPO

Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení předsednictva České národní rady č. 2 ze dne 16. 12. 1992, o
vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního
pořádku České republiky (č. 2/1993 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník).
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o
soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže),
ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení
proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
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Úvod
Postavení poškozeného v trestním procesu se od počátku 90. let minulého století
neustále mění. Příčinou tohoto jevu není jen proměna pohledu na jednotlivce jako na
samostatné a za sebe odpovědné individuum, ale také vliv teorie restorativní justice,
jejíž prioritou není represe, ale náprava škod, které byly způsobeny trestným činem. Jiné
nazírání na jednotlivce a účel trestní justice se projevilo ve výrazném rozšíření práv
poškozeného, ke kterému došlo novelami trestního řádu v letech 1993, 1997, 2001,
2011, a 2013. Za všechny je možné zmínit např. zavedení institutu trestního stíhání se
souhlasem poškozeného, zrušení ustanovení, které omezovalo účast poškozeného v
prvoinstančním řízení před krajským soudem, přiznání práva nemajetného poškozeného
na bezplatné zastoupení advokátem, rozšíření adhezního řízení o náhradu nemajetkové
újmy v penězích a vydání bezdůvodného obohacení a možnosti poškozeného podávat
opravné prostředky proti rozhodnutím státního zástupce. Vývoj práv osoby, která je
trestným činem nejvíc postižena, však zdaleka není u konce. O tom svědčí i
připravovaná rekodifikace trestního řádu, která počítá s dalším posílením jejich práv.
Věcný záměr trestního řádu obsahuje např. právo poškozeného podat subsidiární a
soukromou žalobu.
Jak je patrné, institut poškozeného je mimořádně aktuální oblastí trestního práva,
která si zasluhuje zvýšenou pozornost.
Právní postavení poškozeného zahrnuje široký rozsah práv v rámci trestního
řízení. Cílem této práce není rozbor všech práv, která trestní řád poškozenému přiznává,
nýbrž jen práva na uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení v trestním řízení (tzv. adhezní řízení). Postavení poškozeného
jako subjektu adhezního řízení však lze jen stěží izolovat od postavení poškozeného
jako procesní strany. Proto považuji za důležité alespoň stručně uvést, jaká další
procesní práva poškozenému náleží. Pojem poškozeného je rovněž nutné odlišit od
pojmu „oběť trestného činu“ podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů.
Rozhodování o nárocích poškozeného v adhezním řízení nelze směšovat s
ukládáním povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného
obohacení v rámci tzv. odklonů v trestním řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání,
narovnání, odstoupení od trestního stíhání), ani s uložením povinnosti odsouzenému,
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aby podle svých sil nahradil poškozenému škodu, odčinil nemajetkovou újmu, nebo
vydal bezdůvodné obohacení poté, co soud upustil od potrestání, podmíněně odložil
výkon trestu odnětí svobody, nebo uložil jiný alternativní trest, neboť tyto výroky
nejsou exekučním titulem. Pokud by obviněný, resp. odsouzený výše uvedené
povinnosti dobrovolně nesplnil, poškozený se nemůže domáhat nuceného výkonu
rozhodnutí. Naproti tomu výrok o přiznání nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy
a vydání bezdůvodného obohacení v adhezním řízení je exekučním titulem.
Východiskem úvah nad adhezním řízením je skutečnost, že jde o zjednodušené
civilní řízení, které bylo inkorporováno do trestního řádu. Při uplatňování
soukromoprávních nároku v adhezním řízení tak vyvstává řada specifických otázek.
Cílem této práce je podat odpověď na níže uvedené otázky, ukázat na sporná místa
právní úpravy a poskytnout možnosti jejich řešení.
První otázka zní, podle jakých hmotněprávních předpisů se o nároku na náhradu
škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení rozhoduje, a podle jakých
procesních předpisů se v adhezním řízení postupuje. Teprve poté se nabízejí otázky kdo
je subjektem adhezního řízení, co je jeho předmětem, a jak adhezní řízení probíhá.
V rámci subjektů adhezního řízení je nutno se vypořádat především s otázkou,
zda návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení
může podat jen poškozený, nebo také jiné osoby. Neméně důležitá je otázka, proti komu
je možné tyto soukromoprávní nároky uplatnit.
Předmětem adhezního řízení je náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení. Vznik škody, nemajetkové újmy, nebo bezdůvodného
obohacení však samy o sobě nárok na reparaci nezakládají. Proto je třeba najít odpověď
na otázku, jaké další podmínky musí být splněny, aby bylo možné návrhu poškozeného
vyhovět. V případě kladného rozhodnutí o tomto návrhu je aktuální otázka, jakým
způsobem a v jakém rozsahu se hradí škoda, nemajetková újma, nebo vydává
bezdůvodné obohacení.
Adhezní řízení může být zahájeno jen na návrh. Jelikož adhezní řízení je možné
realizovat jen v průběhu trestního řízení, vyvstává otázka, v jakém stadiu trestního
řízení je možné soukromoprávní nároky uplatnit. Podání návrhu na náhradu škody,
nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení je uplatněním
práva před orgánem veřejné moci. Lze se proto ptát, zda zahájení adhezního řízení
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zakládá nějaké účinky vně trestního řízení (např. ve vztahu k promlčení nároku na
náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení).
Podal-li poškozený návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení, klade se otázka, který orgán činný v trestním řízení je
oprávněn o tomto návrhu rozhodnout a jakým způsobem.
Při rozhodování o soukromoprávních nárocích poškozeného nelze vyloučit, že
příslušný orgán vydá nesprávné rozhodnutí, příp. opomene o těchto nárocích
rozhodnout. Vzniká proto naléhavá otázka, zda se lze domáhat nápravy vadného úsudku
o návrhu poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného
obohacení.
Vedle standardního způsobu trestního řízení, tj. vedle řízení, ve kterém se koná
hlavní líčení na podkladě obžaloby podané státním zástupcem, zná trestní řád dva
zvláštní způsoby trestního řízení (řízení před samosoudcem a řízení o dohodě o vině a
trestu), v rámci kterých je poškozený oprávněn uplatnit své soukromoprávní nároky. Je
proto otázkou, zda se tato řízení odchylují od obecné úpravy pouze při rozhodování o
vině a trestu, nebo také od obecných pravidel pro zahájení adhezního řízení,
rozhodování o soukromoprávních nárocích poškozeného, a přezkum těchto rozhodnutí.
Bude-li ve standardním, nebo zvláštním trestním řízení vydáno pozitivní
rozhodnutí o návrhu na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného
obohacení, je třeba vyřešit otázku, kdy je toto rozhodnutí vykonatelné a jak probíhá
vykonávací řízení.
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1. Pojem poškozeného
Trestní řád definuje poškozeného v § 43 odst. 1. Podle tohoto ustanovení 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“. K pochopení této zákonné definice je nezbytné nejdříve vysvětlit
pojmy ublížení na zdraví, majetková škoda, nemajetková újma a obohacení.
Ublížení na zdraví lze chápat buď jako protiprávní jednání pachatele, které může
být příčinou následku v podobě majetkové a nemajetkové újmy nebo jako újmu na
přirozeném právu člověka (újmu na zdraví). První varianta by v předmětném ustanovení
nedávala smysl, neboť poškozeným by byl teoreticky i ten, komu ublížením na zdraví
žádná majetková nebo nemajetková újma nevznikla. Takový výklad by se příčil
ustanovení § 43 odst. 2 TŘ, podle kterého je poškozeným a contrario ten, komu z
trestného činu vznikla nějaká újma. Pojem „ublížení na zdraví“ je tedy nutno vykládat
jako újmu na zdraví. Újma na zdraví nemusí dosahovat takové intenzity, která je
významná z hlediska znaků skutkové podstaty trestného činu.1 Nemusí se tedy jednat o
„stav záležející v poruše zdraví nebo jiném onemocnění, který porušením normálních
tělesných nebo duševních funkcí znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý
způsob života poškozeného a který vyžaduje lékařského ošetření“ (§ 122 odst. 1 TZ).
Poškozeným podle § 43 odst. 1 TŘ je i ten, u koho zásah do tělesné integrity dosáhl
nižšího stupně. Tato situace může nastat, pokud je pachatel stíhán za jiný trestný čin než
za ublížení na zdraví podle § 145 – § 148 TZ, v souvislosti s nímž došlo k újmě na
zdraví.
Podle judikatury2 je majetkovou škodou „jen škoda, kterou lze vyjádřit v
penězích. Není to ovšem vždy jen škoda vzniklá tím, že byl trestným činem ztenčen
majetek poškozeného, ale i jiná materiální škoda, pokud její náhradu příslušné předpisy
o odškodňování přiznávají (…), kterou lze odčinit nebo zmírnit (…) peněžitou náhradou.
Za majetkovou škodu nutno považovat i odškodnění příslušející podle zákona jako
protihodnota za utrpěnou škodu určitého druhu [např. bolestné nebo i náhrada za

1

Jelínek, J. Poškozený v českém trestním řízení. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1998, s. 22.
Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu sp. zn. Pls 1/62 [ze dne 4. 6. 1962]. In Sbírka
rozhodnutí a sdělení soudů, Česká republika. 1962, č. 2, s. 28.

2
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ztížení společenského uplatnění (…)].“ Majetkovou škodou je tedy nutno rozumět škodu
nebo nemajetkovou újmu, kterou lze nahradit (odčinit) v penězích.
Nemajetkovou újmou je především újma na osobnostních statcích, tj. újma na
zdraví, životě, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí nebo dalších statcích (§ 81
odst. 2 NOZ).
Obohacení, které pachatel na úkor poškozeného trestným činem získal, je
obohacením bez spravedlivého důvodu, neboli bezdůvodným obohacením (§ 2991
NOZ). Bezdůvodným obohacením je zejména majetkový prospěch získaný plněním bez
právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí
hodnoty nebo tím, že za obohaceného bylo plněno, co měl po právu plnit sám.
Jestliže „ublížení na zdraví“ je nutno vykládat jako újmu na zdraví, pak si lze
položit otázku, proč zákonodárce jmenuje tento pojem vedle nemajetkové újmy, když
újma na zdraví je jako újma na osobnostních statcích člověka vždy nemajetkovou
újmou. Podobný problém nastává s pojmem „majetkové škody“. Je-li majetková škoda
širším pojmem, než pojem „škoda“ ve smyslu občanského práva (§ 2894 odst. 1 NOZ),
lze si opět položit otázku, proč v definici poškozeného figurují vedle sebe majetková
škoda a nemajetková újma, jakožto pojmy, které se obsahově překrývají. Odpověď na
obě shora kladené otázky je třeba hledat v novele trestního řádu provedené zákonem č.
181/2011 Sb. Před nabytím účinnosti citovaného zákona (1. 7. 2011) mohl poškozený
v trestním řízení vymáhat pouze náhradu majetkové škody. Ustanovení § 228 odst. 1 TŘ
říkalo, že „odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný čin, kterým způsobil jinému
majetkovou škodu, uloží mu zpravidla v rozsudku, aby ji poškozenému nahradil, jestliže
byl nárok včas uplatněn…“ Dotyčná novela rozšířila předmět adhezního řízení o další
soukromoprávní nároky, a sice o náhradu nemajetkové újmy v penězích a vydání
bezdůvodného obohacení. V souvislosti se změnou rozsahu adhezního řízení došlo po
téměř padesáti letech (tj. od nabytí účinnosti trestního řádu dne 1. 1. 1962) také
k prvnímu zásahu do legální definice pojmu poškozeného. Původně byl poškozeným
„ten, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo
jiná škoda“. Tento pojem musel být doplněn o osobu, na jejíž úkor se pachatel trestným
činem obohatil. Jinak by ochuzený nemohl požadovat vydání bezdůvodného obohacení
v adhezním řízení, neboť by nebyl považován za poškozeného. Ve srovnání s kategorií
bezdůvodného obohacení nebylo doplnění nemajetkové újmy tak naléhavé, neboť
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teoreticky bylo možné tyto újmy podřadit pod pojmy „morální nebo jiná škoda“. Přesto
jsem toho názoru, že zavedení tohoto pojmu do ustanovení § 43 odst. 1 TŘ bylo
správné, neboť koresponduje s terminologií občanského práva (srov. § 2894 odst. 2
NOZ). Když se ale zákonodárce odhodlal měnit tak významné ustanovení trestního
řádu, měl být důsledný, a neměl v něm ponechat pojmy ublížení na zdraví a majetková
škoda, které se s pojmem nemajetkové újmy překrývají. Pojmy „majetková škoda“ a
„ublížení na zdraví“, které nacházíme v ustanovení § 43 odst. 1 TŘ jsou tedy
pozůstatkem původní definice poškozeného, resp. doby, kdy poškozený byl oprávněn
uplatňovat v trestním řízení pouze náhradu majetkové škody.
Na první pohled se „obohacení“, které pachatel na úkor poškozeného trestným
činem získal, jeví v definici „poškozeného“ jako neorganické. Neorganické proto, že
obohacení se jako následek projevuje v majetkové sféře pachatele a nikoliv v majetkové
sféře poškozeného. Tato konstrukce je však odůvodněna tím, že rozsah vydání se měří
podle obohacení a nikoliv podle ochuzení (§ 3004 odst. 1 NOZ).
Mám-li shrnout úvahy nad obsahem definice poškozeného, bylo by žádoucí, aby
zákonodárce v připravované rekodifikaci trestního řádu vypustil z této definice pojmy
„ublížení na zdraví“ a „majetková škoda“. Pojem poškozeného, spolu s instituty, které
na tento pojem navazují, by měly pracovat s pojmy „škoda“, „nemajetková újma“, a
„bezdůvodné obohacení“. Tím by došlo k odstranění překryvu mezi pojmy „ublížení na
zdraví“, „majetková škoda“, a „nemajetková újma“, a taktéž ke sjednocení terminologie
mezi novým občanským zákoníkem a trestním řádem.
Existence újmy na zdraví, majetkové škody, nemajetkové újmy či bezdůvodného
obohacení samy o sobě postavení poškozeného nezakládají. Ustanovení § 43 odst. 1 TŘ
totiž říká, že ublížení na zdraví, majetková škoda, nemajetková újma a bezdůvodné
obohacení musí být způsobeny trestným činem. Jinak řečeno, následky v podobě újmy
nebo obohacení musí být v příčinné souvislosti s protiprávním jednáním pachatele. To
je pochopitelné, neboť příčinná souvislost je jako objektivní kritérium základním
předpokladem vzniku odpovědnosti ve všech právních vztazích. Při posuzování určité
osoby jako poškozené proto není důležité, zda byla tato osoba postižena trestným činem
přímo nebo nepřímo. Rozhodující je pouze to, že újma, resp. obohacení vzešlo
z trestného činu. Toto pravidlo můžeme ilustrovat na trestném činu vraždy (§ 140 TZ).
Usmrtí-li pachatel člena rodiny, pak zemřelý byl osobou trestným činem postiženou
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přímo, kdežto pozůstalí jsou osobami postiženými trestným činem nepřímo. Pozůstalí
jsou však poškozenými ve smyslu § 43 odst. 1 TŘ, neboť jejich újma vznikla
v důsledku trestného činu.
Novela trestního řádu provedena zákonem č. 265/2001 Sb. doplnila § 43 TŘ o
nový odstavec, 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“.
Podle důvodové zprávy3 se původní zákonné vymezení pojmu poškozeného
ukazovalo jako „příliš široké“, a proto bylo snahou zákonodárce jeho „zpřesnění v tom
směru, aby nezahrnoval osoby, které jsou jednáním pachatele postiženy až
zprostředkovaně“ nebo se za poškozené jen označují. P. Šámal4 k tomuto problému
uvádí, že ve skutečnosti k žádnému zúžení zákonného vymezení pojmu poškozeného
nedošlo. I před touto novelou musel být vznik újmy na straně poškozeného v příčinné
souvislosti s trestným činem. Tato příčinná souvislost musela být kryta zaviněním
pachatele, neboť trestným činem může být jen čin zaviněný. V ustanovení § 43 odst. 2
TŘ byla podle P. Šámala výslovně vyjádřena zásada, z níž již vycházel výklad
ustanovení § 43 odst. 1 TŘ ve znění před novelou č. 265/2001 Sb. Tento počin
zákonodárce je podle něj třeba považovat spíše za snahu o usměrnění praxe, aby pojem
poškozeného byl vykládán více zužujícím způsobem. Co se týká příčinné souvislosti,
souhlasím s P. Šámalem, že § 43 odst. 2 TŘ pojem poškozeného ve skutečnosti nezúžil,
neboť podmínka příčinné souvislosti mezi újmou, resp. bezdůvodným obohacením a
trestným činem vyplývá již z prvního odstavce, byť formulace této podmínky je odlišná.
Z obsahového hlediska nevidím rozdíl mezi újmou „způsobenou“ trestným činem, a
újmou v „příčinné souvislosti“ s trestným činem. Pokud jde o zavinění, je třeba dát za
pravdu P. Šámalovi, že ani v tomto směru k žádnému zúžení nedošlo, neboť následek
v podobě škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení, který je v příčinné
souvislosti s trestným činem, je vždy následkem zaviněným, a to i tehdy, když není
znakem skutkové podstaty trestného činu.
Ustanovení § 43 odst. 2 TŘ je však problematické z jiného důvodu. Umožňuje
vyloučit určitou osobu jako poškozeného v trestním řízení na základě kritérií, k jejichž
objasnění nemusí vůbec dojít. Otázky, zda mezi jednáním obviněného a vzniklou újmou
3
4

Dostupná z WWW: < http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=3&ct=785&ct1=0 >.
Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 – 156. Komentář. 7. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 518.

10

je, či není příčinná souvislost, a zda je vzniklá újma zaviněna, či nikoliv, jsou totiž
otázky, které jsou velmi složité, a nepodaří se je vždy uspokojivě objasnit ani
provedeným dokazováním. Podle § 206 odst. 3 TŘ může soud rozhodnout o vyloučení
určité osoby jako poškozeného v trestním řízení ještě před zahájením dokazování v
hlavním líčení. Pokud soud o tom, zda určitá osoba je nebo není poškozeným, může
rozhodnout na základě kritérií, k jejichž objasnění teprve dojde, vzniká reálna hrozba
subjektivního posuzování. Riziko subjektivního posuzování je završeno tím, že
poškozený nemá možnost domáhat se věcného přezkoumání takového postupu.
Rozhodnutí o vyloučení určité osoby jako poškozeného v trestním řízení má totiž formu
usnesení, proti němuž není přípustná stížnost (§ 141 odst. 2 TŘ).5 Nastíněný problém
lze podle J. Jelínka řešit tak, že soudy budou k rozhodnutí podle § 206 odst. 3 TŘ
přistupovat pouze tehdy, pokud je již před zahájením dokazování jisté, že práva
poškozeného určité osobě nenáleží. Při pouhých pochybnostech je nutno ji jako
poškozeného k hlavnímu líčení připustit. Jako druhou možnost by viděl přijetí úpravy,
podle které by příslušný orgán činný v trestním řízení, tj. státní zástupce nebo soud,
vydával rozhodnutí o tom, zda určitá osoba je, nebo není poškozeným. Takové
rozhodnutí

by procházelo

standardním

procesním

postupem,

tedy bylo

by

přezkoumatelné na základě stížnosti dotčené osoby. Rozhodování o tom, zda určitá
osoba je, či není poškozeným, by tedy dostalo odpovídající obsah a formu a vyloučilo
by možnost soudcovské libovůle.6
Poškozeným může být jak fyzická, tak právnická osoba.7 Poškozenou
právnickou osobou se mohou stát právnické osoby soukromého i veřejného práva.
Poškozený je subjektem a zároveň stranou trestního řízení (§ 12 odst. 6 TŘ).
Způsobilost být subjektem trestního řízení má ten, kdo má způsobilost mít práva a
povinnosti, neboli kdo má právní osobnost (§ 15 odst. 1 NOZ). Člověk má právní
osobnost od narození do smrti (§ 23 NOZ). Způsobilost mít práva a povinnosti nastává
u právnických osob okamžikem jejich vzniku a končí dnem jejich zániku. Podle § 126
5

Jelínek, J. Postavení poškozeného v trestním řízení – možnosti zdokonalení právní úpravy nejsou
vyčerpány. Kriminalistika, 2003, č. 2, s. 114.
6
Jelínek, J. Poškozený a náhrada škody po novele trestního řádu 2001. Kriminalistika, 2002, č. 1, s. 30.
7
Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha : Aspi, 2008, s. 195;
Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha : Leges, 2013, s. 270; Šámal, P. a kol. Trestní právo
procesní. 4. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 227; Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu
sp. zn. 4 Tz 23/2002 [ze dne 16. 4. 2002]. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika.
2003, Rozhodnutí ve věcech trestních, č. 19, s. 234.
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NOZ vznikají právnické osoby dnem zápisu do veřejného rejstříku. Tento zápis není
potřebný tehdy, když byla právnická osoba zřízena zákonem (pak vzniká právnická
osoba dnem nabytí jeho účinnosti, nestanoví-li zákon den pozdější) nebo v jiných
zákonem stanovených případech. Právnická osoba zapsaná v příslušném rejstříku zaniká
dnem výmazu z tohoto rejstříku (§ 185 NOZ). Právnická osoba, která nepodléhá zápisu
do veřejného rejstříku, zaniká skončením likvidace (§ 186 NOZ). Od způsobilosti
k právům a povinnostem je třeba odlišit procesní způsobilost, tj. způsobilost
poškozeného samostatně jednat před soudem. Procesní způsobilost má fyzická osoba
tehdy, pokud je plně svéprávná, tj. má plnou způsobilost nabývat pro sebe vlastním
právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (§ 15 odst. 2 NOZ). Pokud
poškozený není plně svéprávný, vykonává jeho práva zákonný zástupce (§ 45 odst. 1
TŘ). Právnická osoba jako umělý útvar nemůže samostatně jednat před soudem. Za
právnickou osobu jedná statutární orgán, zaměstnanec (člen), který byl statutárním
orgánem pověřen, vedoucí odštěpného závodu nebo jiné organizační složky nebo
prokurista (§ 21 OSŘ). Za stát před soudem vystupuje Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových nebo organizační složka státu. Za obec a vyšší územně
samosprávný celek jedná ten, kdo je podle zvláštního zákona oprávněn je zastupovat
navenek, nebo jejich zaměstnanec, který tím byl touto osobou pověřen.

1. 1. Odlišení poškozeného od pojmu oběť
Pojem poškozeného je nutno odlišovat od pojmu oběť trestného činu podle
zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů. Tento právní předpis navazuje na
zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, který
pojem oběti trestného činu do právního řádu původně zavedl.
Pojem poškozený je na rozdíl od oběti trestného činu pojmem čistě procesním.
V trestním právu jej používá trestní řád pro označení jednoho ze subjektů trestního
řízení, který je zároveň stranou trestního řízení (§ 12 odst. 6 TŘ). Výkon práv
poškozeného směřuje především k naplnění účelu trestního řízení a je tímto účelem také
omezen. Projevem tohoto omezení je např. ustanovení § 229 odst. 1 TŘ, podle kterého
může soud odkázat poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na
řízení před jiným příslušným orgánem, není-li podle výsledků dokazování pro vyslovení
povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení
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podklad nebo bylo-li by pro takové rozhodnutí třeba provádět další dokazování, jež by
podstatně protáhlo trestní řízení.8 Naproti tomu postavení určité osoby jako oběti není
závislé na existenci trestního řízení. Podle § 3 odst. 1 ZOTČ je třeba každou osobu,
která se cítí být obětí spáchaného trestného činu, „považovat za oběť, nevyjde-li najevo
opak nebo nejde-li zcela zjevně o zneužití postavení oběti (…). Na postavení oběti nemá
vliv, pokud nebyl pachatel zjištěn nebo odsouzen.“ Některá práva obětí nejsou rovněž
závislá na existenci trestního řízení. Tak např. podle § 4 ZOTČ mají oběti trestných činů
právo na poskytnutí odborné pomoci „před zahájením trestního řízení, v jeho průběhu i
po jeho skončení“. V trestním řízení se práva poškozeného a oběti překrývají jen
částečně (srov. § 22 ZOTČ, § 43 odst. 4 TŘ, § 212a TŘ, § 21 odst. 1 ZOTČ, § 50 odst. 1
TŘ). Proto je oběť trestného činu nutno vnímat jako subjekt (adresáta) zvláštní péče ze
strany státu,9 nikoliv jako stranu trestního řízení.
Podle § 2 odst. 2 ZOTČ je obětí „fyzická osoba, které bylo nebo mělo být
trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo
na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil.“ Byla-li trestným činem způsobena
smrt oběti, považuje se za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec,
osvojenec, osvojitel, manžel nebo registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou
(§ 2 odst. 3 ZOTČ). Skupina obětí podle druhého odstavce se označuje jako oběti přímé,
kdežto podle třetího odstavce jako oběti nepřímé.10 Podmnožinou obou těchto skupin
jsou zvlášť zranitelné oběti. Podle § 2 odst. 4 ZOTČ je zvlášť zranitelnou obětí dítě,
osoba hendikepovaná, oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 TZ) a oběť
trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti nebo trestného činu, který
zahrnoval násilí či pohrůžku násilím, jestliže je v konkrétním případě zvýšené
nebezpečí způsobení druhotné újmy.
Pojem tzv. přímé oběti je oproti poškozenému širší v tom směru, že k tomu, aby
určitá osoba byla považována za oběť, nemusí vůbec dojít k účinku trestného činu
v podobě vzniku újmy na zdraví, majetkové újmy, nemajetkové újmy nebo

8

Jelínek, J. Poškozený po posledních novelizacích trestního řádu. Karlovarská právní revue, 2013, č. 3, s.
6.
9
Jelínek, J. Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu provedené zákonem o
obětech trestných činů. Kriminalistika, 2013, č. 3, s. 164.
10
Danková, K. Pojem obeť trestného činu a jej postavenie v trestnom konaní v komparatívnom kontexte.
In Jelínek, J., Gřivna, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického
pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 110 – 111.
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bezdůvodného obohacení. Postačí, zůstane-li trestný čin ve stadiu přípravy nebo
pokusu, nemusí dojít k jeho dokonání.11
Na rozdíl od poškozeného, kterým může být fyzická i právnická osoba, je obětí
trestného činu pouze osoba fyzická, neboť jen ta je schopna svými city vnímat útrapy jí
způsobené trestným činem. U právnické osoby jako umělé právní konstrukce nelze
rovněž mluvit o možnosti vzniku druhotné újmy (sekundární viktimizace),12 takže
zatímco u právnické osoby se pouze nahrazuje primární újma, u fyzické osoby je
snahou zabránit vzniku sekundární újmy.13
Práva poškozeného, která jsou spojena s uplatněním soukromoprávního nároku,
přecházejí na právního nástupce (§ 45 odst. 3 TŘ). Oproti tomu práva obětí žádní právní
nástupci vykonávat nemohou.14
Podle § 2 odst. 1 ZOTČ se trestným činem rozumí i čin jinak trestný. Činem
jinak trestným je jednání, které sice vykazuje znaky trestného činu, ale trestným činem
není např. pro nedostatek věku, příčetnosti nebo rozumové a mravní vyspělosti jednající
osoby. To znamená, že obětí je na rozdíl od poškozeného také osoba, která utrpěla újmu
v důsledku činu spáchaného osobou mladší než patnáct let, osobou nepříčetnou nebo
osobou rozumově a mravně nevyspělou, pokud jinak vykazuje znaky trestného činu.
Opodstatnění této právní úpravy spočívá v tom, že čin jinak trestný působí oběti v
zásadě stejnou újmu, jako by šlo o trestný čin.15

11

Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vyd. Praha : Leges, 2014,
s. 31-32.
12
Druhotnou újmou je újma, která nebyla oběti způsobena trestným činem, ale vznikla v důsledku
přístupu Policie České republiky, orgánů činných v trestním řízení a dalších orgánů veřejné moci,
poskytovatelů zdravotních služeb, subjektů zapsaných v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných
činů, znalců, tlumočníků, obhájců a sdělovacích prostředků k ní (§ 2 odst. 5 ZOTČ).
13
Jelínek, J. Předběžná opatření v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2013, č. 5, s. 27.
14
Gřivna, T. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 14.
15
Jelínek, J. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vyd. Praha : Leges, 2014,
s. 27.
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2. Práva poškozeného v trestním řízení
Trestní řád přiznává poškozenému poměrně široká procesní práva. Většina
z nich náleží každému, komu bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena
majetková škoda, nemajetková újma, nebo na jehož úkor se pachatel trestným činem
obohatil (§ 43 odst. 1 TŘ). Některá procesní práva však může vykonávat jen ten
poškozený, který proti obviněnému uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové
újmy, nebo na vydání bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 3 TŘ).

2. 1. Práva poškozeného, který neuplatnil nárok na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení
Právo být poučen o svých právech
Orgány činné v trestním řízení jsou povinny poškozeného o jeho právech poučit
a poskytnout mu plnou možnost k jejich uplatnění (§ 2 odst. 15 TŘ, § 46 TŘ a § 45
odst. 1 ZSM). Kromě této obecné poučovací povinnosti obsahuje trestní řád několik
zvláštních poučovacích povinností. Tak např. poškozený má právo být poučen o tom, že
je oprávněn navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku 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 (§ 43 odst. 3 TŘ). Neučinil-li poškozený tento návrh
v přípravném řízení, poučí ho o této možnosti spolu s doručením opisu obžaloby soud (§
196 odst. 1 TŘ). Je-li vedeno řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a
trestu, upozorní orgány činné v trestním řízení poškozeného, že může dojít k sjednání
dohody o vině a trestu a že v takovém případě může uplatnit nárok na náhradu škody
nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději
při prvním jednání o takové dohodě (§ 43 odst. 3 TŘ, § 46 TŘ, § 175a odst. 2 TŘ).

Právo používat svého mateřského jazyka
Podle § 2 odst. 14 TŘ je každý, kdo prohlásí, že neovládá český jazyk, oprávněn
používat před orgány činnými v trestním řízení svého mateřského jazyka nebo jazyka, o
kterém uvede, že ho ovládá. Pokud poškozený prohlásí, že neovládá český jazyk, jsou
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orgány činné v trestním řízení povinny přibrat tlumočníka, jestliže se má přetlumočit
obsah jeho ústních projevů nebo písemností, aby jim rozuměly jak orgány činné v
trestním řízení, tak i obviněný a ostatní osoby zúčastněné při provádění určitého úkonu
(§ 28 odst. 1 TŘ).

Právo na doprovod důvěrníkem
Poškozený, který je obětí trestného činu, má právo, aby ho k úkonům trestního
řízení doprovázel důvěrník, jehož si zvolí (§ 21 odst. 1 ZOTČ, § 50 odst. 1 TŘ, § 201
odst. 2 TŘ). Důvěrník poskytuje poškozenému psychickou podporu. Důvěrníkem může
být svéprávná fyzická osoba, která v trestním řízení nevystupuje v roli obviněného,
obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka. Pokud důvěrník není zároveň zmocněncem
poškozeného, nemůže zasahovat do průběhu úkonu v trestním řízení. Vyloučit
důvěrníka z účasti na úkonu lze pouze výjimečně, jestliže by účast důvěrníka narušovala
průběh úkonu nebo ohrozila dosažení účelu úkonu.

Právo učinit prohlášení
Poškozený, který je obětí trestného činu má právo v kterémkoliv stadiu trestního
řízení učinit ústní nebo písemné prohlášení o tom, jaký dopad měl spáchaný trestný čin
na jeho dosavadní život (§ 43 odst. 4 TŘ, § 212a TŘ § 22 ZOTČ). Prohlášení slouží
v trestním řízení jako důkaz.

Právo dát se zastupovat zmocněncem
Poškozený má právo dát se zastupovat zmocněncem, kterým může být fyzická
nebo právnická osoba (§ 50 odst. 1 TŘ). Je-li zmocněncem fyzická osoba, musí být plně
svéprávná. Fyzická osoba, která je zmocněncem poškozeného, může být současně
důvěrníkem. Zmocněnec je oprávněn činit za poškozeného návrhy, podávat žádosti a
opravné prostředky. Je též oprávněn zúčastnit se všech úkonů, kterých se může
zúčastnit poškozený. Již od zahájení trestního stíhání může být přítomen při
vyšetřovacích úkonech, jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv
poškozeného, a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem.
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Právo žádat o bezplatnou právní pomoc
Osvědčí-li poškozený, který je zvlášť zranitelnou obětí, nebo kterému byla
způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví, nebo který je pozůstalým
po oběti, jíž byla trestným činem způsobena smrt, že nemá dostatek prostředků, aby si
hradil náklady vzniklé přibráním zmocněnce, může podat návrh na přiznání právní
pomoci poskytované zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu (§ 51a TŘ).
Poškozený mladší než osmnáct let může o takovou právní pomoc žádat bez dalšího.
Rozhodne-li soud o návrhu na přiznání právní pomoci kladně, a poškozený si sám
zmocněnce nezvolí, ustanoví mu soud jako zmocněnce advokáta. Náklady vzniklé
s jeho přibráním hradí stát.

Právo na úhradu nákladů za znalecký posudek
Poškozený, který má nárok na ustanovení zmocněnce podle § 51a TŘ, může
žádat, aby předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce rozhodl o tom, že stát
ponese náklady na znalecký posudek, který poškozený vyžádá. Předseda senátu nebo
státní zástupce žádosti nevyhoví, jestliže takový důkaz není pro objasnění věci zřejmě
potřebný nebo stejný úkon k prokázání téže skutečnosti již vyžádal orgán činný v
trestním řízení (§ 151a TŘ).

Právo udělit souhlas s trestním stíháním
Trestní stíhání pro trestné činy taxativně vyjmenované v § 163 odst. 1 TŘ proti
tomu, kdo je ve vztahu k poškozenému příbuzný v pokolení přímém, sourozenec,
osvojitel, osvojenec, manžel, partner nebo druh anebo jinou osobou v poměru rodinném
nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťoval jako újmu vlastní, lze zahájit a v již
zahájeném trestním stíhání pokračovat pouze se souhlasem poškozeného. Souhlas
s trestním stíháním může poškozený výslovným prohlášením vzít zpět do doby, než se
odvolací soud odebere k závěrečné poradě. Výslovně odepřený souhlas však nelze
znovu udělit.
Souhlasu poškozeného s trestním stíháním pro některý z trestných činů
uvedených v § 163 odst. 1 TŘ není třeba, pokud byla takovým činem způsobena smrt,
poškozený není schopen dát souhlas (pro duševní chorobu nebo poruchu, pro kterou byl
zbaven způsobilosti k právním úkonům, nebo pro kterou byla jeho způsobilost k
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právním úkonům omezena), poškozeným je osoba mladší 15 let, nebo z okolností je
zřejmé, že souhlas nebyl dán nebo byl vzat zpět v tísni vyvolané výhrůžkami, nátlakem,
závislostí nebo podřízeností (§ 163a odst. 1 TŘ).

Právo vyslovit souhlas ke schválení narovnání
Podle § 309 odst. 1 TŘ může v řízení o přečinu se souhlasem obviněného a
poškozeného soud a v přípravném řízení státní zástupce rozhodnout o schválení
narovnání a zastavit trestní stíhání, jestliže jsou splněny další zákonné podmínky.
Odmítne-li poškozený dát souhlas ke schválení narovnání, nepřichází tato forma
odklonu v úvahu. Ačkoli trestní řád výslovně neřeší otázku, zda může poškozený vzít
zpět svůj dříve udělený souhlas se schválením narovnání, s ohledem na právo na
spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 LZPS), je třeba zachovat možnost dosažení
standardního průběhu trestního řízení, a proto nic nebrání tomu, aby poškozený vzal
zpět svůj souhlas s tímto alternativním vyřízením trestní věci. Může tak učinit
výslovným prohlášením, a to až do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné
poradě.16

Právo nahlížet do spisů
Poškozený má právo nahlížet do spisů, s výjimkou protokolu o hlasování, činit si
z nich výpisky a poznámky a pořizovat si na své náklady kopie spisů a jejich částí (§ 65
odst. 1 TŘ).

Právo na odstranění průtahů v trestním řízení
Poškozený má právo kdykoliv v průběhu přípravného řízení žádat, aby byly
odstraněny průtahy v řízení nebo závady v postupu policejního orgánu a státního
zástupce. Tuto žádost musí státní zástupce neprodleně vyřídit. O výsledku přezkoumání
musí být poškozený vyrozuměn (§ 157a TŘ).

Právo na uplatnění soukromoprávního nároku
Poškozený má právo navrhnout, aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil
obžalovanému povinnost nahradit v penězích škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla
16

Šámal, P. a kol. Trestní řád II. § 157 – 314s. Komentář. 7. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 3517.
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poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydat bezdůvodné obohacení, které
obžalovaný na jeho úkor trestným činem získal (§ 43 odst. 3 TŘ).

Právo podílet se na dokazování
Poškozený je oprávněn činit návrhy na doplnění dokazování (§ 43 odst. 1 TŘ, §
215 odst. 4 TŘ). Podle § 89 odst. 2 TŘ má poškozený právo důkaz vyhledat, předložit,
nebo jeho provedení navrhnout. Oproti obviněnému a státnímu zástupci však nemůže
důkaz provést (§ 2 odst. 5 TŘ a contrario, § 215 odst. 2 TŘ a contrario). Na zjišťování
skutkového stavu v trestním řízení se poškozený podílí i tím, že v hlavním líčení je se
souhlasem předsedy senátu oprávněn klást vyslýchaným osobám otázky, a to zpravidla
tehdy, když předseda senátu své dotazy skončil a když už nemají otázek členové senátu
(§ 215 odst. 1 TŘ).

Právo účastnit se projednávání věci
Poškozený má právo se osobně zúčastnit sjednávání dohody o vině a trestu (§
175a odst. 5 TŘ), veřejného zasedání o schválení dohody o vině a trestu (§ 314q odst. 1
TŘ), hlavního líčení (§ 202 odst. 6 TŘ), nebo veřejného zasedání o odvolání (§ 43 odst.
1 TŘ). Aby měl poškozený možnost zúčastnit se těchto jednání, jsou orgány činné
v trestním řízení povinny ho vyrozumět o době a místu jejich konání. O veřejném
zasedání o schválení dohody o vině a trestu, hlavním líčení, a veřejném zasedání o
odvolání se poškozený vyrozumívá tak, aby mu byla zachována alespoň třídenní lhůta k
přípravě (§ 198 odst. 1, 2 TŘ, § 233 odst. 1, 2 TŘ).

Právo před skončením řízení se k věci vyjádřit
Po skončení dokazování v hlavním líčení má poškozený právo pronést
závěrečnou řeč (§ 216 odst. 2 TŘ). Ve veřejném zasedání o schválení dohody o vině a
trestu má právo se k věci vyjádřit (§ 314q odst. 4 TŘ). Po provedení důkazů ve
veřejném zasedání o odvolání má právo učinit konečný návrh (§ 235 odst. 3 TŘ, § 238
TŘ).
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Právo na oznámení rozhodnutí
Poškozený má právo na oznámení usnesení o předběžném opatření (§ 88n odst.
4 TŘ), usnesení o odložení věci (§ 159a odst. 6 TŘ, § 179c odst. 4 TŘ), usnesení o
zahájení trestního stíhání (§ 160 odst. 2 TŘ), usnesení o přerušení trestního stíhání (§
173 odst. 3 TŘ), usnesení o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g
odst. 7 TŘ), usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 7 TŘ),
usnesení o schválení narovnání (§ 309 odst. 2 TŘ), usnesení o odstoupení od trestního
stíhání (§ 70 odst. 4 ZSM), usnesení o postoupení věci jinému orgánu (§ 171 odst. 2
TŘ), usnesení o zastavení trestního stíhání (§ 172 odst. 3 TŘ), a obžaloby (§ 196 odst. 1
TŘ).

Právo na podání opravného prostředku
Poškozený má právo podat stížnost proti usnesení o předběžném opatření (§ 88n
odst. 4 TŘ), usnesení o odložení věci (§ 159a odst. 7 TŘ), usnesení o podmíněném
odložení podání návrhu na potrestání (§ 179g odst. 7 TŘ), usnesení o podmíněném
zastavení trestního stíhání (§ 307 odst. 7 TŘ), usnesení o schválení narovnání (§ 309
odst. 2 TŘ), usnesení o odstoupení od trestního stíhání (§ 62 odst. 3, § 65 odst. 3, § 66
odst. 2 ZSM), usnesení o postoupení věci jinému orgánu (§ 171 odst. 2 TŘ), a usnesení
o zastavení trestního stíhání (§ 172 odst. 3 TŘ).

2. 2. Práva poškozeného, který uplatnil nárok na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení
Právo žádat o bezplatnou právní pomoc
Osvědčí-li poškozený, že nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady
vzniklé přibráním zmocněnce, může podat návrh na přiznání právní pomoci
poskytované zmocněncem bezplatně nebo za sníženou odměnu. Soud je povinen tomuto
návrhu vyhovět, pokud vzhledem k povaze uplatňované náhrady škody nebo
nemajetkové újmy nebo její výši nebo vzhledem k povaze a rozsahu bezdůvodného
obohacení není zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné (§ 51a TŘ). Rozhodne-li
soud o návrhu na přiznání právní pomoci kladně, a poškozený si sám zmocněnce
nezvolí, ustanoví mu soud jako zmocněnce advokáta. Náklady vzniklé s jeho přibráním
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hradí stát.

Právo na prostudování spisů
Uzná-li policejní orgán vyšetřování za skončené a jeho výsledky za postačující k
podání obžaloby, umožní poškozenému v přiměřené době prostudovat spisy a učinit
návrhy na doplnění vyšetřování. Na tuto možnost ho policejní orgán musí upozornit
nejméně tři dny předem (§ 166 odst. 1 TŘ).

Právo podat návrh na zajištění nároku
Je-li důvodná obava, že uspokojení nároku na náhradu škody nebo nemajetkové
újmy způsobené trestným činem nebo na vydání bezdůvodného obohacení získaného
trestným činem bude mařeno nebo ztěžováno, je poškozený oprávněn podat návrh na
zajištění tohoto nároku na majetku obviněného. O návrhu na zajištění nároku rozhoduje
soud. V přípravném řízení může státní zástupce nárok zajistit i bez návrhu poškozeného,
vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení (§ 47 odst. 1, 2
TŘ).

Právo na uspokojení nároku z peněžité jistoty
Byl-li odsuzujícím rozsudkem přiznán poškozenému nárok na náhradu škody
nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení, uhradí ji soud z
peněžité jistoty, kterou obviněný nebo s jeho souhlasem jiná osoba složila na účet soudu
u peněžního ústavu za účelem zrušení zajištění na majetku obviněného (§ 47a TŘ).

Právo na uspokojení nároku z peněžité záruky
Byla-li odsuzujícím rozsudkem obviněnému uložena povinnost nahradit
poškozenému škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích, je poškozený oprávněn
navrhnout, aby se peněžitá záruka, kterou soud přijal jako náhradu za vazbu
obviněného, použila k úhradě jeho pohledávky. Jakmile je možno peněžitou záruku
použít k úhradě pohledávky poškozeného, je soud povinen poškozeného o tom
vyrozumět. Nepožádá-li poškozený o využití peněžité záruky k úhradě své pohledávky
do tří měsíců od tohoto vyrozumění, peněžitá záruka se vrátí odsouzenému nebo osobě,
která peněžitou záruku složila. O tom musí být poškozený poučen (§ 73a odst. 7, 8 TŘ).
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Právo na poučení a postup podle § 206 odst. 2 TŘ
Ve vyrozumění o hlavním líčení má poškozený právo být poučen o tom, že
nedostaví-li se k hlavnímu líčení, bude se o jeho nároku na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného obohacení rozhodovat na podkladě
jeho vlastních návrhů, jsou-li už obsaženy ve spise nebo dojdou-li soudu dříve, než se
přikročí k dokazování (§ 198 odst. 2 TŘ). Nedostaví-li se poškozený k hlavnímu líčení a
je-li jeho návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení obsažen ve spise, má právo na to, aby předseda senátu tento návrh přečetl (§
206 odst. 2 TŘ).

Právo na oznámení rozhodnutí
Poškozený má právo na doručení opisu dohody o vině a trestu (§ 175a odst. 7
TŘ), trestního příkazu (§ 314f odst. 2 TŘ), a rozsudku (§ 130 odst. 1 TŘ).

Právo na podání opravného prostředku
Poškozený může napadnout odvoláním rozsudek pro nesprávnost výroku o
náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného
obohacení, nebo proto, že takový výrok učiněn nebyl, jakož i pro porušení ustanovení o
řízení předcházejícím rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že výrok o
soukromoprávním nároku je nesprávný nebo že chybí (§ 246 odst. 1, 2 TŘ). Proti
usnesení soudu, jímž byla povolena obnova řízení ve výroku o přiznaném nároku, je
poškozený oprávněn podat stížnost (§ 141 odst. 2 TŘ, § 142 odst. 1 TŘ, § 286 odst. 3
TŘ).

Právo na náhradu nákladů řízení
Byl-li poškozenému alespoň zčásti přiznán nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, je odsouzený,
jemuž byla povinnost k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k
vydání bezdůvodného obohacení uložena, povinen nahradit poškozenému též náklady
potřebné k účelnému uplatnění tohoto nároku v trestním řízení, včetně nákladů
vzniklých přibráním zmocněnce (§ 154 odst. 1 TŘ). Pokud nebyl nárok na náhradu
škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení
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přiznán ani zčásti, má poškozený právo navrhnout, aby soud uložil odsouzenému
povinnost uhradit náklady související s jeho účastí v trestním řízení. Soud návrhu
vyhoví, nebrání-li tomu povaha věci a okolnosti případu, zejména spoluzavinění
poškozeného. Nejde-li o úmyslný trestný čin, je soud oprávněn náhradu nákladů řízení z
důvodů zvláštního zřetele hodných přiměřeně snížit. Přitom vezme v úvahu zejména
povahu trestného činu, osobní a majetkové poměry poškozeného a odsouzeného (§ 154
odst. 2 TŘ).

Právo účastnit se veřejného zasedání o podmíněném propuštění
Odsuzuje-li soud obžalovaného za zločin k nepodmíněnému trestu odnětí
svobody a přiznává-li poškozenému alespoň zčásti nárok na náhradu škody nebo
nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení, má poškozený
právo osobně se zúčastnit veřejného zasedání o podmíněném propuštění z trestu odnětí
svobody. Aby měl poškozený možnost zúčastnit se tohoto jednání, jsou orgány činné v
trestním řízení povinny ho vyrozumět o době a místu jeho konání. Poškozený je však
povinen o toto vyrozumění předem požádat. O možnosti požádat o vyrozumění o konání
veřejného zasedání jsou orgány činné v trestním řízení povinny poškozeného poučit (§
228 odst. 4 TŘ, § 331 odst. 1 TŘ).
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3. Adhezní řízení
Právo na uplatnění soukromoprávních nároků v trestním řízení je jedním
z nejvýznamnějších práv poškozeného. Je tomu tak proto, že poškozený se touto cestou
může vyhnout časově, procesně i finančně náročnějšímu civilnímu řízení. Ta část
trestního řízení, v níž soud rozhoduje o nárocích na náhradu škody, nemajetkové újmy a
vydání bezdůvodného obohacení, které vznikly v souvislosti s trestným činem, se v
literatuře označuje jako adhezní řízení. Pojem „adhezní řízení“ (lat.: adhaereō = lpět na
něčem, přilnout k něčemu, viset na něčem) není úplně přesný, protože vzbuzuje dojem
samostatného a formálně odděleného řízení, které se k trestnímu řízení pouze připojuje.
Ve skutečnosti je adhezní řízení nedílnou součástí trestního řízení. Trestní soud
rozhoduje o vině, trestu a občanskoprávních následcích trestného činu v jediném
rozsudku. O občanskoprávních následcích trestného činu se rozhoduje ve formě
trestního řízení. Trestní řád nepřipouští subsidiární použití občanského soudního řádu.
Pro analogické použití občanského soudního řádu, nebo jiného procesního předpisu
nedává trestní řád žádný prostor. Tak např. trestní soud není oprávněn určit výši nároku
poškozeného podle volné úvahy (§ 136 OSŘ), neboť okolnosti, které jsou důležité pro
rozhodnutí v trestním řízení, musejí být zjištěny bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5
TŘ). Bylo-li v průběhu dokazování zjištěno, že poškozený nemá nárok na náhradu
škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, nemůže soud jeho návrh
zamítnout, nýbrž vždy odkázat na občanskoprávní, resp. jiné příslušné řízení (srov. §
229 odst. 2 TŘ). Ačkoliv je adhezní řízení do trestního řízení plně integrováno,
zachovává si charakter cizího prvku. Důvodem je, že trestní soud je při rozhodování o
soukromoprávních nárocích povinen dbát mimotrestních hmotněprávních předpisů,
zejména občanského práva. Adhezní řízení se od trestního řízení liší i v tom, že jde o
sporný proces, který je ovládán zásadou dispoziční. Na rozdíl od trestního řízení, které
se zahajuje z moci úřední, se adhezní řízení zahajuje vždy na návrh. Aby bylo možné
podat podrobnější výklad o tom, jak adhezní řízení probíhá, je nezbytné se nejdřív
věnovat tomu, kdo může být subjektem tohoto řízení a co je jeho předmětem.
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3. 1. Subjekty adhezního řízení
Subjektem řízení je obecně ten, kdo má vliv na jeho průběh, a kterému zákon
dává k uskutečnění tohoto vlivu určitá procesní práva nebo ukládá určité procesní
povinnosti.17 Do kategorie subjektů adhezního řízení vstupují jak orgány veřejnoprávní
– vrchnostenské (soud, státní zástupce, policie), tak osoby soukromého práva. Jelikož
adhezní řízení je sporem mezi dvěma stranami, konkrétně mezi osobou, která v něm
uplatňuje soukromoprávní nároky (navrhovatel), a osobou, která má tyto nároky
uspokojit (odpůrce), mají na existenci tohoto řízení, a postup v něm, největší vliv právě
tyto dva subjekty.

3. 1. 1. Navrhovatel
Právo na uplatnění soukromoprávních nároků v adhezním řízení má poškozený
(§ 43 odst. 3 TŘ), a ten, kdo má postavení poškozeného. Postavení poškozeného má
právní nástupce poškozeného (§ 45 odst. 3 TŘ) a osoby, které hradí poškozenému škodu
způsobenou obviněným (§ 2917 NOZ).

3. 1. 1. 1. Poškozený
Podle § 43 odst. 3 TŘ je poškozený „oprávněn (…) navrhnout, aby soud v
odsuzujícím rozsudku 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.“ Na první
pohled by se mohlo zdát, že každý poškozený může v adhezním řízení uplatňovat nárok
na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení. Tyto nároky
však může uplatňovat jen ten poškozený, který je jejich nositelem, a to za předpokladu,
že není zákonné překážky, která brání přiznání nároku. Pokud by poškozený neměl
hmotněprávní legitimaci, nebo by nastala zákonná překážka, která brání přiznání
nároku, rozhodne soud o tom, že nárok k hlavnímu líčení nepřipouští (§ 206 odst. 4
TŘ),18 nebo poškozeného odkáže na jiné příslušné řízení (§ 229 TŘ).19 Poškození, kteří
mohou vystupovat jako subjekt adhezního řízení, jsou tudíž užší kategorii všech
poškozených.
17

Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha : Leges, 2013, s. 197.
Viz kapitola č. 3. 3. 2. 1.
19
Viz kapitola č. 3. 3. 2. 3.
18
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3. 1. 1. 2. Právní nástupci
Ustanovení § 45 odst. 3 TŘ říká, že „jde-li o uplatnění nároku na náhradu škody
nebo na vydání bezdůvodného obohacení (…), přecházejí práva, která tento zákon
přiznává poškozenému, i na jeho právního nástupce.“
Právním nástupcem je fyzická nebo právnická osoba, která vstoupila práv a
povinností svého předchůdce.
Právní nástupce může vstoupit buď do všech práv a povinností předchůdce
(univerzální sukcese), nebo jen do určitého práva či povinnosti, případně více práv a
povinností, jež jsou však přesně vymezena (singulární sukcese). Jelikož ustanovení § 45
odst. 3 TŘ neobsahuje žádnou redukci v tomto směru, přecházejí procesní práva
poškozeného na osobu, která vstupuje do všech práv poškozeného, nebo jen do jeho
práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.
Právní nástupnictví nastává buď z vůle právního předchůdce (převodem) nebo
nezávisle na jeho vůli (přechodem). Ustanovení § 45 odst. 3 TŘ neomezuje přechod
procesních práv poškozeného v závislosti na tom, co bylo právním důvodem vstupu do
práva na náhradu škody nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Práva poškozeného
v adhezním řízení proto přecházejí na toho, kdo vstoupil do práva na náhradu škody
nebo vydání bezdůvodného obohacení např. děděním, nebo na toho, kdo nabyl tyto
nároky např. smlouvou o postoupení pohledávky.
Procesní práva poškozeného přecházejí na právního nástupce, jen pokud jde o
uplatnění nároku na náhradu škody nebo nároku na vydání bezdůvodného obohacení,
nikoli nároku na náhradu nemajetkové újmy. Je tomu tak proto, že do práva na náhradu
nemajetkové újmy nemůže vstoupit žádná fyzická ani právnická osoba. Vyloučení
hmotněprávního nástupnictví vyplývá z ustanovení § 2009 odst. 2 NOZ, podle kterého
smrtí věřitele právo zanikne, bylo-li plnění omezeno jen na jeho osobu. Podle § 1881
odst. 2 NOZ nelze postoupit pohledávku, která zaniká smrtí věřitele. Nárok na náhradu
nemajetkové újmy je ryze satisfakčním nárokem a tak úzce spjatým s osobou
poškozeného, že jej nemůže za života převést a jeho smrtí zaniká. Jestliže hmotné právo
nepřipouští vstup do práva poškozeného na náhradu nemajetkové újmy, není nikoho, na
koho by procesní práva poškozeného mohla přejít.
Dojde-li k převodu nebo přechodu práva na náhradu škody a vydání
bezdůvodného obohacení, vstupuje právní nástupce do procesních práv poškozeného
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přímo. Není přitom rozhodné, zda např. smrt poškozeného či zánik právnické osoby,
resp. převod práv bez zániku poškozeného subjektu, nastaly před zahájením trestního
řízení nebo v jeho průběhu.20 Uplatnil-li už poškozený svůj nárok na náhradu škody
nebo vydání bezdůvodného obohacení podle § 43 odst. 3 TŘ, nemusí ho právní
nástupce znovu uplatňovat, ale musí dát jasně a srozumitelně najevo, že hodlá
pokračovat ve výkonu práv poškozeného.21

3. 1. 1. 3. Osoby povinné k náhradě škody
Právní řád zná případy, ve kterých obviněný není povinen nahradit poškozenému
škodu, kterou mu trestným činem způsobil. Tuto škodu místo něho hradí fyzické nebo
právnické osoby, které použily obviněného při své činnosti (§ 2914 NOZ), dále osoby,
které převzaly od poškozeného věc k splnění závazku (§ 2944 NOZ), nebo osoby, které
hradí škodu na věci odložené, umístěné, či vnesené (§ 2945, § 2946 NOZ). Jmenované
osoby mohou soukromoprávní nároky v adhezním řízení uplatňovat proto, že mají vůči
obviněnému postih (§ 2917 NOZ). Poškozený, který byl trestným činem přímo
postižen, může své nároky uplatňovat pouze vůči osobám, které mají povinnost nahradit
škodu způsobenou trestným činem, nikoli v adhezním řízení proti obviněnému.22
Podle § 2914 NOZ hradí fyzická nebo právnická škodu způsobenou obviněným
při splnění dvou kumulativních podmínek. Za prvé, škoda byla způsobena osobou,
kterou použila ke své činnosti. Za druhé, ke škodě došlo v rámci činnosti této fyzické
nebo právnické osoby. Pro naplnění první podmínky je rozhodující, že použitá osoba
nejednala vlastním jménem, ale za fyzickou nebo právnickou osobu, která ji ke své
činnosti použila. Použitou osobou může být např. zaměstnanec, zmocněnec, nebo jiný
pomocník. Do rámce činnosti fyzické a právnické osoby spadá především výkon
zaměstnání, plnění úkolů vyplývajících z pracovního poměru, plnění služebních
povinností, úkony s tím přímo související a jde i o takovou další činnost, která
20

Oproti tomu v občanském soudním řízení nemá hmotněprávní nástupnictví vždy za následek
nástupnictví procesní. Nastane-li po zahájení civilního řízení právní skutečnost, s níž právní předpisy
spojují převod nebo přechod práva nebo povinnosti účastníka řízení, o něž v řízení jde, může k
procesnímu nástupnictví dojít jen tehdy, jestliže žalobce navrhne, aby nabyvatel práva nebo povinnosti
vstoupil do řízení na místo svého právního předchůdce, a jestliže soud tuto změnu v okruhu účastníků
připustí (§ 107a OSŘ). V civilním řízení je tedy na rozdíl od adhezního řízení možné, aby soud jednal s
někým, kdo nemá nárok podle hmotného práva.
21
Šámal, P. a kol. Trestní řád I. § 1 – 156. Komentář. 7. vyd. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 547.
22
Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 2 Tz 10/68 [ze dne 19. 6. 1968]. In Sbírka
rozhodnutí a sdělení soudů, Česká republika. 1969, Rozhodnutí ve věcech trestních, č. 29, s. 459.
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nepostrádá místní (prostorový), časový a věcný vztah k činnosti fyzické nebo právnické
osoby. Při činnosti, jíž byla škoda způsobena, musí jít objektivně i subjektivně o činnost
konanou pro fyzickou a právnickou osobu, v její prospěch či v jejím zájmu. Je-li v
konkrétním případě namístě závěr, že činnost použité osoby se již neděla v rámci
činnosti fyzické nebo právnické osoby, nýbrž výlučně v zájmu dané použité osoby (tzv.
exces), nastupuje odpovědnost škůdce vůči poškozenému.23
Příkladem toho, kdy jde o škodu způsobenou obviněným v rámci činnosti
fyzické nebo právnické osoby, je rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 3/2004.24
Obviněný byl zaměstnán v jisté firmě jako řidič nákladních automobilů a zemědělských
strojů. Touto firmou byl v průběhu své pracovní doby pověřen, aby jiného pracovníka
odvezl z místa jeho trvalého bydliště na pracoviště, kde měl pracovat s traktorem.
V průběhu jízdy způsobil obviněný dopravní nehodu tím, že nedal při přejíždění z
odstavné plochy přednost přijíždějícímu osobnímu autu. V důsledku střetu vozidel
utrpěla posádka osobního auta četná zranění, za které byl obviněný uznán vinným za
způsobení těžké újmy na zdraví podle § 224 odst. 1 tr. zák. Zdravotní pojišťovně, která
hradila náklady léčení postižených osob, byla v trestním řízení proti obviněnému
přiznána náhrada škody. Na základě stížnosti pro porušení zákona byl výrok o náhradě
škody zrušen a zdravotní pojišťovna byla s nárokem na náhradu škody odkázána na
řízení ve věcech občanskoprávních, kde mohla svůj nárok uplatnit proti zaměstnavateli,
jehož zaměstnancem v době činu obviněný byl. Důvodem bylo, že obviněný jednal na
pokyn nadřízeného v pracovní době, a tedy prováděl činnost pro splnění úkolů, jež mu
byly zaměstnavatelem zadány. Obviněný nejednal mimo rámec plnění úkolů a nešlo tak
o exces, za který by z hlediska náhrady škody odpovídal výlučně sám. Zdravotní
pojišťovna proto nebyla oprávněna uplatnit nárok na náhradu škody proti obviněnému,
ale pouze vůči jeho zaměstnavateli, který za tuto škodu podle § 420 odst. 2 OZ
odpovídal.
Příkladem toho, kdy obviněný již nejedná v rámci činnosti fyzické nebo
právnické osoby, je rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1194/2012.25 Obviněný
zastupoval jistou obchodní společnost na základě plné moci. Jako osoba vystupující

23

Švestka, J. a kol. Občanský zákoník I. § 1 – 459. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 1208 –
1210.
24
Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Tz 3/2004 [ze dne 4. 2. 2004].
25
Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tdo 1194/2012 [ze dne 24. 10. 2012].
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jménem této obchodní společnosti nabízel prostřednictvím internetu zajištění dovozu
osobních automobilů ze zahraničí, uzavíral smlouvy týkající se zprostředkování koupě
automobilů v zahraničí, jejich dovozu a následného předání. V rámci této činnosti
požadoval od zákazníků zaslání zálohy určené procentuální výší z dohodnuté ceny
vozidla s tím, že nezajistí-li automobil za dohodnutých podmínek, bude záloha vrácena.
Obviněný si nechal zálohy poukazovat na osobní účet své manželky, ke kterému měl
dispoziční právo. Po nedodržení dohodnutých podmínek svěřené prostředky přes
opakované výzvy zákazníků nevrátil a peníze použil pro vlastní potřebu. Soud prvního
stupně ho uznal vinným trestným činem zpronevěry a v adhezním řízení mu uložil
povinnost k náhradě škody. Obviněný se proti výroku o náhradě škody před odvolacím i
dovolacím soudem bránil tím, že podle § 420 odst. 2 OZ odpovídá za škodu obchodní
společnost, kterou zastupoval. Nejvyšší soud však potvrdil rozhodnutí nižších soudů,
které jeho jednání posoudily jako překročení meze činnosti zastupované právnické
osoby, za které odpovídá výlučně sám podle § 420 odst. l OZ.
Povinnost nahradit škodu způsobenou na věcech převzatých, vnesených,
odložených nebo umístěných se vztahuje na zhotovitele, poskytovatele ubytovacích
služeb ohledně věcí vnesených do prostor vyhrazených k ubytování, na provozovatele
činností, které jsou spojeny s odkládáním věcí, a provozovatele hlídaných garáží, resp.
zařízení podobného druhu ohledně dopravních prostředků v nich umístěných.
Provozovatelé mají povinnost nahradit poškozenému škodu na věci nezávisle na tom,
zda ji způsobil jejich zaměstnanec, jiný zákazník nebo cizí osoba.

3. 1. 1. 4. Spoluúčast poškozeného
Poškozeným, resp. jiným osobám, které mají v trestním řízení postavení
poškozeného, může soud nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání
bezdůvodného obohacení přiznat jen tehdy, pokud tyto následky vznikly v příčinné
souvislosti s trestným činem. Existence trestní odpovědnosti na straně obviněného však
nemusí automaticky znamenat, že újma, která poškozenému vznikla, byla způsobena
výlučně jeho jednáním. V trestním řízení se vyskytují případy, ve kterých jednou
z příčin vzniku škody a nemajetkové újmy jsou okolnosti, které lze přičítat
poškozenému. Takové situace jsou typické pro dopravní nehody.
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Před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku se za okolnost, kterou lze
přičítat poškozenému, považovalo zejména zavinění, resp. spoluzavinění (srov. § 441
OZ). Okolností, která přispěla ke vzniku škody, nebo zvětšila její rozsah, však nemusí
být jen zavinění poškozeného ve formě úmyslu či nedbalosti, ale také protiprávní
jednání, náhoda, nebo jiný jev, který nelze přičíst pachateli.26 Spoluúčast poškozeného
tak není závislá na tom, zda ke vzniku škody přispěly okolnosti subjektivní nebo
objektivní povahy, ale v jakém rozsahu se na ní podílely, neboť v tomto rozsahu je pro
nedostatek příčinné souvislosti vyloučena odpovědnost pachatele. Ustanovení § 2918
NOZ říká, že pokud se okolnosti, které jdou k tíži poškozeného, podílely na škodě jen
zanedbatelným způsobem, nepřihlíží se k nim. Co si lze představit pod „zanedbatelnou“
spoluúčasti, nový občanský zákoník neřeší. Obsah tohoto pojmu bude muset vytvořit
judikatura.
Jestliže v průběhu trestního řízení vyšly najevo takové okolnosti na straně
poškozeného, které byly příčinou, popř. jednou z příčin vzniku škody, je soud povinen
k nim přihlédnout i bez návrhu obviněného.27 Soud k spoluúčasti poškozeného
přihlédne při rozhodování o soukromoprávních nárocích tím, že povinnost obviněného
nahradit škodu „poměrně sníží“ (§ 2918 NOZ). Nový občanský zákoník nestanoví, jaký
objem náhrady škody je třeba snížit. Soudní praxe vychází z toho, jak která skutečnost
přispěla ke způsobení škody a ovlivnila její rozsah. Výše spoluúčasti poškozeného se
proto vždy odvíjí od okolností konkrétního případu. Míra spoluúčasti poškozeného se
obvykle určuje v procentech (např. 10% z celkového objemu náhrady škody).
Spoluúčast poškozeného se pak projeví ve všech složkách reparace. Nedotkne se jen
náhrady skutečné škody a ušlého zisku, ale také náhrady nemajetkových újem, jakými
jsou vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění…atd. Dojde-li trestným činem k
usmrcení poškozeného, soud sníží v rozsahu jeho spoluúčasti i nároky pozůstalých na
náhradu nákladů na výživu, nároky osob blízkých na odčinění duševních útrap, a další
nároky.
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Švestka, J., Dvořák, J. a kol. Občanské právo hmotné. Svazek II. 5. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2009,
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3. 1. 2. Odpůrce
Poškozený může nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení vymáhat proti osobě, proti níž se trestní řízení vede. Podle
stadia trestního řízení je označovaná různými způsoby jako podezřelý, obviněný,
obžalovaný či odsouzený. Podezřelý je ten, kdo byl v souladu s § 76 TŘ zadržen a
dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání podle § 160 TŘ. Dále je podezřelým
osoba, proti níž je vedeno zkrácené přípravné řízení, a to od okamžiku zahájení jejího
výslechu podle § 179b odst. 3 TŘ, při kterém jí musí být sděleno, z čeho je podezřelá.
Obviněným je ten, proti němuž bylo zahájeno trestní stíhání podle § 160 TŘ, nebo ten,
proti němuž byl podán návrh na potrestání podle § 314b TŘ. Obžalovaným se stává
obviněný po nařízení hlavního líčení (§ 12 odst. 8 TŘ). Toto označení platí i v případě
nařízení hlavního líčení ve zjednodušeném řízení před samosoudcem podle § 314d TŘ, i
když zákonodárce takovou osobu v tomto ustanovení označuje za obviněného.
Odsouzeným je ten, proti němuž byl vydán odsuzující rozsudek, který již nabyl právní
moci (§ 12 odst. 9 TŘ), nebo pravomocný trestní příkaz.28
Osoba, proti níž se trestní řízení vede, nemusí být zároveň pachatelem trestného
činu. Ve vztahu k poškozenému nemusí být proto ani škůdcem. Zda je osoba, proti níž
se trestní řízení vede, zároveň nositelem povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení, ukáže až výsledek trestního řízení. V trestním
stíhání však nelze pokračovat, pokud osoba, proti níž se trestní řízení vede, nežije, nebo
pro nedostatek věku není trestně odpovědna, nebo když nastala jiná skutečnost uvedená
v § 11 odst. 1 TŘ. Bylo-li trestní stíhání z těchto, nebo jiných důvodů zastaveno, může
se poškozený obrátit se svým nárokem na občanskoprávní, resp. jiné příslušné řízení.
Na rozdíl od poškozeného nemusí osoba, proti níž se trestní řízení vede, mít
způsobilost samostatně jednat před soudem, neboli procesní způsobilost (§ 33 odst. 1
TŘ in fine). Fyzická osoba, jejíž svéprávnost je omezena (§ 56 odst. 1 NOZ), může činit
samostatně veškeré procesní úkony, vyjadřovat se ke všem skutečnostem a důkazům o
nich, činit návrhy, podávat opravné prostředky, zvolit si obhájce a radit se s ním. Na
zvýšenou ochranu těchto osob je však pamatováno institutem zákonného zástupce (§ 34
TŘ) a nutné obhajoby (§ 36 odst. 1 písm. b) TŘ). Úkony, které jsou ve prospěch
nesvéprávného obviněného, mohu zákonný zástupce a obhájce činit i proti jeho vůli.
28
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3. 1. 2. 1. Mladistvý
Trestní soudnictví nad mládeží se od 1. ledna 2004 řídí zvláštní právní úpravou.
Touto úpravou je zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže. Mládeží jsou
podle § 2 odst. 1 písm. a) ZSM děti a mladiství. Mladistvým je ten, kdo v době spáchání
protiprávního činu dovršil patnáctý rok věku a nepřekročil osmnáctý rok věku. Dítětem
se rozumí osoba, která v době spáchání protiprávního činu nedovršila patnáctý rok
věku. V ustanovení § 1 odst. 3 ZSM se říká, že pokud tento zákon nestanoví jinak, užije
se na toho, kdo v době spáchání činu nepřekročil osmnáctý rok věku obecných právních
předpisů. V řízení proti osobám mladším než osmnáct let je obecným právním
předpisem trestní řád nebo občanský soudní řád podle toho, zda se jedná o dítě nebo
mladistvého. Proti dětem nelze vést trestní řízení, neboť tyto osoby nejsou trestně
odpovědné (§ 25 TZ, § 89 odst. 1 ZSM). Protiprávní činy dětí mladších 15 let se proto
projednávají v občanském soudním řízení. Na řízení proti mladistvým se trestní řád
použije tehdy, pokud to zákon o soudnictví ve věcech mládeže výslovně nevylučuje.
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže je postaven na konceptu tzv. restorativní
justice.29 Tento koncept se od klasické, tzv. retributivní justice liší tím, že se
koncentruje na nápravu vzniklých škod, obnovu narušených sociálních vztahů,
reintegraci pachatele do společnosti a prevenci kriminality.30 Odčinění újmy vzniklé
protiprávním činem je proto vedle prevence kriminality, výchovy a reintegrace
mladistvého do společnosti hlavním cílem řízení proti mladistvým (§ 1 odst. 2 ZSM).
Zájem na odstranění škodlivých následků činu se promítl ve výčtu základních zásad
zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Podle § 3 odst. 7 ZSM má řízení ve věcech
mladistvých směřovat k tomu, aby poškozený dosáhl náhrady škody způsobené
protiprávním činem, nebo se mu dostalo jiného přiměřeného zadostiučinění. V souladu
s celkovou filozofií soudnictví nad mládeží, která se k represi uchyluje až na posledním
místě, budou orgány činné v trestním řízení usilovat o to, aby poškozený dosáhl náhrady
škody, resp. přiměřeného zadostiučinění především v rámci tzv. odklonů v trestním
řízení (podmíněné zastavení trestního stíhání § 307 TŘ, narovnání § 309 TŘ, odstoupení
od trestního stíhání § 70 ZSM). Pokud se trestní věc mladistvého nevyřídí tímto
alternativním způsobem, je poškozený oprávněn vymáhat nárok na náhradu škody,
29

Jelínek, J., Melicharová, D. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže s poznámkami a judikaturou. Praha
: Linde, 2004, s. 5.
30
Holomek, J. Viktimológia. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 95 a n.

32

nemajetkové újmy, nebo na vydání bezdůvodného obohacení v rámci adhezního řízení.
Subsidiární aplikace adhezního řízení není v zákonu o soudnictví ve věcech mládeže
nikde vyloučena.

3. 1. 2. 2. Právnická osoba
Trestní řízení mohlo být až donedávna vedeno pouze proti fyzické osobě. Ke
změně došlo dne 1. ledna 2012, kdy nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Tento zákon zavedl tzv. pravou
trestní odpovědnost právnických osob.31 Právnické osoby odpovídají za trestný čin
samostatně a nezávisle na trestní odpovědnosti fyzických osob.32
Ustanovení § 1 odst. 2 ZTOPO říká, že v řízení proti právnické osobě se použije
trestní řád tehdy, nestanoví-li tento zákon něco jiného nebo není-li to z povahy věci
vyloučeno. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob stejně jako zákon o
soudnictví ve věcech mládeže aplikaci adhezního řízení nikde nevylučuje. Povaha
tohoto řízení jeho použití rovněž nevylučuje, neboť právnická osoba je způsobilá být
nositelem povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného
obohacení.
Trestní řízení lze vést proti jakékoliv právnické osobě, s výjimkou České
republiky a územních samosprávních celků, které vykonávají veřejnou moc (§ 6
ZTOPO). Pokud osoby uvedené v § 8 odst. 1 ZTOPO spáchaly trestný čin jménem, v
zájmu nebo v rámci činnosti České republiky nebo územních samosprávních celků,
nelze proti těmto právnickým osobám zahájit trestní stíhání. Z toho důvodu nepřichází
ani uplatňování soukromoprávních nároků cestou adhezního řízení v úvahu. Poškozený
může uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení proti České republice nebo územnímu samosprávnímu celku v jiném
příslušném řízení.
Podle § 10 odst. 1 ZTOPO přechází trestní odpovědnost právnické osoby na
všechny její právní nástupce. Na právního nástupce přechází také odpovědnost za škodu
a nemajetkovou újmu, kterou právnická osoba trestným činem způsobila nebo
bezdůvodné obohacení, které trestným činem získala. K přechodu trestní odpovědnosti
31
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právnické osoby na právního nástupce může dojít i v průběhu trestního řízení (srov. §
32 odst. 2 ZTOPO). Naproti tomu u fyzických osob není přechod trestní odpovědnosti
na právního nástupce možný. Zjistí-li orgány činné v trestním řízení, že obviněný
zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého, musí trestní stíhání zastavit (§ 11 odst. 1 písm.
e) TŘ). V tomto směru je tedy okruh osob, proti nimž se trestní řízení vede, v řízení
proti právnickým osobám širší, než v řízení proti fyzickým osobám.
Právnická osoba jako umělý útvar nemůže na rozdíl od fyzických osob
samostatně jednat před soudem. Podle § 34 odst. 1 ZTOPO činí za ní úkony ten, kdo je
k tomu oprávněn v řízení před soudem podle občanského soudního řádu. Za právnickou
osobu jedná statutární orgán, zaměstnanec (člen), který byl statutárním orgánem
pověřen, vedoucí odštěpného závodu nebo jiné organizační složky nebo prokurista. Za
obec a za vyšší územně samosprávný celek jedná ten, kdo je podle zvláštního zákona
oprávněn je zastupovat navenek, nebo zaměstnanec, který byl touto osobou pověřen.
Právnická osoba si k zastupování v trestním řízení může zvolit zmocněnce. Osoba
jednající za právnickou osobu musí prokázat své oprávnění k této činnosti. V řízení
může za právnickou osobu činit úkony současně jen jedna osoba. Pokud právnická
osoba nemá osobu způsobilou činit za ní úkony v řízení, předseda senátu a v přípravném
řízení soudce ustanoví právnické osobě opatrovníka. Zástupce právnické osoby,
zmocněnec a opatrovník mají v řízení stejná práva a povinnosti jako ten, proti němuž se
vede trestní řízení (§ 34 odst. 6 ZTOPO).
Právnická osoba může odpovídat jen za taxativně vymezený okruh trestných
činů (§ 7 ZTOPO). V tomto výčtu chybí např. všechny trestné činy proti životu a zdraví
obsažené v první hlavě zvláštní části trestního zákoníku. Pokud by osoby uvedené v § 8
odst. 1 ZTOPO např. ohrozily jménem, v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby
zdraví závadnými potravinami (§ 156 TZ), nelze proti právnické osobě vést trestní
řízení. Dojde-li tímto trestným činem ke způsobení újmy na zdraví, nebo smrti, může
poškozený, resp. pozůstalí uplatnit své soukromoprávní nároky proti dotčené právnické
osobě pouze v řízení ve věcech občanskoprávních, resp. v jiném příslušném řízení.
Uzná-li soud právnickou osobu vinnou za některý z trestných činů uvedených v
§ 7 ZTOPO, je při ukládání trestních sankcí povinen přihlédnout k důsledkům, které
mohou mít na třetí osoby, zejména na poškozeného (§ 14 odst. 3 ZTOPO).33 Každý trest
33

Jde o obdobu ustanovení § 38 odst. 3 TZ, v němž se vyžaduje, aby soud při ukládání trestních fyzickým

34

nebo ochranné opatření představuje pro odsouzeného určitou újmu, která se může
projevit v neprospěch poškozeného. Proto je nezbytné před výběrem druhu trestní
sankce a její výměry zvážit, zda tím nebudou ohroženy zájmy poškozeného. I když se
tato zásada podle § 14 odst. 3 ZTOPO uplatňuje při ukládání všech trestních sankcí,
zákonodárce ji zdůraznil při ukládání peněžitého trestu. Podle § 18 odst. 1 ZTOPO
uložení peněžitého trestu nesmí být na újmu práv poškozeného. Splnění tohoto
požadavku pak bude znamenat, že podle počtu poškozených, výše jejich nároků a
majetkových poměrů právnické osoby soud buď vůbec neuloží peněžitý trest, nebo
omezí jeho výměru.34

3. 1. 2. 3. Solidární a dělená odpovědnost
Trestná činnost je mnohdy výsledkem spolupráce více osob. Pokud se na
trestném činu podílelo více obviněných, odpovídají poškozenému za způsobenou škodu
solidárně nebo podle své účasti v závislosti na tom, jakým právním předpisem se
odpovědnostní vztah řídí. Nový občanský zákoník vychází ze zásady solidární
odpovědnosti (§ 2915 odst. 1 NOZ). Odpovídá-li za škodu více zaměstnanců, připouští
zákoník práce pouze dělenou odpovědnost podle míry jejich zavinění (§ 257 odst. 5
ZP). Důvodem této zvláštní právní úpravy je ochrana zaměstnance jako slabší strany
pracovněprávního vztahu. Pokud jeden ze spolupachatelů, resp. účastníků odpovídá za
škodu podle pracovního práva a druhý podle práva občanského, soud nemůže založit
jejich solidární odpovědnost, ale každý z nich odpovídá samostatně podle míry
zavinění.35
Zásada solidární odpovědnosti je v občanském právu preferována z důvodu
účinnější ochrany práv poškozeného. Jen výjimečně může soud rozhodnout o tom, že
odpovědné osoby nahradí škodu podle své účasti na škodlivém následku (§ 2915 odst. 2
NOZ). Tento mimořádný postup soudu však nebude v trestním, resp. adhezním řízení ve
většině případů možný. Ustanovení § 2915 odst. 2 NOZ in fine totiž říká, že rozhodnutí
o dělené odpovědnosti je vyloučeno, „pokud se některý škůdce vědomě účastnil na

osobám přihlédl k právem chráněným zájmům osob poškozených trestným činem.
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způsobení škody jiným škůdcem nebo je podněcoval či podporoval nebo pokud lze
připsat celou škodu každému škůdci, byť jednali nezávisle, nebo má-li škůdce hradit
škodu způsobenou pomocníkem a vznikla-li povinnost k náhradě také pomocníkovi.“
Tato výjimka z výjimky pokrývá téměř všechny formy trestné součinnosti, zejména
spolupachatelství, nebo tzv. účastenství v užším smyslu, tj. organizátorství, návod a
pomoc. Pokud se odpovědnostní vztah mezi (spolu) obviněnými a poškozeným nebude
řídit zákoníkem práce, bude solidární odpovědnost v adhezním řízení pravidlem.
Podstatou solidární odpovědnosti je právo poškozeného požadovat uspokojení
celého přiznaného nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, a na vydání
bezdůvodného obohacení od kteréhokoli solidárně zavázaného obviněného. Ten je pak
povinen uspokojit jeho nárok v celém rozsahu bez ohledu na to, do jaké míry je
odpovědný za způsobenou škodu nebo nemajetkovou újmu, resp. za získané
bezdůvodné obohacení. Uspokojí-li nárok poškozeného jeden (nebo několik) z více
solidárně zavázaných obviněných, vypořádá se s ostatními podle míry své účasti na
způsobení škody, nemajetkové újmy, nebo na získání bezdůvodného obohacení (§ 2916
NOZ).
Pro vyslovení solidární odpovědnosti více obžalovaných za škodu a
nemajetkovou újmu způsobenou trestným činem, nebo za bezdůvodné obohacení
získané trestným činem není podmínkou, aby o povinnosti všech obžalovaných soud
rozhodoval jediným rozsudkem ve společném řízení (§ 20 odst. 1 TŘ). V případě, že se
vede trestní stíhání proti obžalovanému jako jednomu z více pachatelů, kteří způsobili
škodu nebo nemajetkovou újmu, resp. získali bezdůvodné obohacení společným
jednáním jako spolupachatelé (§ 23 TZ), příp. jako účastníci (§ 24 odst. 1 TZ), je na
místě uložit tomuto obžalovanému povinnost, aby nahradil celou škodu a nemajetkovou
újmu způsobenou trestným činem, nebo aby vydal celé bezdůvodné obohacení získané
trestným činem. Jestliže pak rozsudek proti tomuto obžalovanému nabude právní moci a
následně se koná řízení proti dalším pachatelům, nic nebrání soudu, aby jim uložil
povinnost nahradit škodu, nemajetkovou újmu, nebo vydat bezdůvodné obohacení
společně a nerozdílně s prvním obžalovaným.36
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3. 2. Předmět adhezního řízní
Předmětem adhezního řízení je náhrada majetkové škody, nemajetkové újmy,
nebo vydání bezdůvodného obohacení (§ 228 odst. 1 TŘ). Tyto nároky může soud
poškozenému přiznat jen tehdy, pokud újma nebo bezdůvodné obohacení vznikly
v příčinné souvislosti s trestným činem, resp. skutkem, pro který je obviněný stíhán.
Podmínkou pro přiznání soukromoprávních nároků je také skutečnost, že práva
poškozeného nejsou promlčena.

3. 2. 1. Náhrada majetkové škody a nemajetkové újmy
3. 2. 1. 1. Pojem majetkové škody
Ustanovení § 2894 odst. 1 NOZ říká, že „povinnost nahradit jinému újmu
zahrnuje vždy povinnost k náhradě újmy na jmění (škody).“ Škoda je jakákoli újma na
majetku, kterou lze objektivně vyjádřit v penězích.37 Pojem „škoda“ ve smyslu
občanského práva však není totožný s pojmem „majetková škoda“ ve smyslu § 228
odst. 1 TŘ.38 Podle judikatury jsou součástí majetkové škody jak majetkové, tak
nemajetkové újmy, které lze nahradit, resp. zmírnit v penězích.39 Mohlo by se zdát, že
do této množiny patří jakákoli újma na osobnostních statcích, tj. újma na zdraví, životě,
občanské cti, lidské důstojnosti, nebo soukromí, kterou lze odčinit v penězích. Za
účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. (občanský zákoník) dospěla soudní praxe k závěru,40 že
součástí majetkové škody nejsou všechny nemajetkové újmy, které lze zmírnit
v penězích, ale jenom ty, jejichž zmírnění je právním předpisem stanoveno nebo
omezeno určitou částkou. Do této skupiny patřily např. vytrpěné bolesti a ztížení
společenského uplatnění (§ 444 odst. 1 OZ)41 nebo útrapy pozůstalých způsobené
usmrcením poškozeného (§ 444 odst. 3 OZ). Odškodnění poškozených bylo v těchto
případech vyměřováno podle pevně stanovených peněžitých částek nebo podle
37
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bodového ohodnocení. Nemajetková újma podle § 13 odst. 2 OZ do této skupiny
nepatřila, neboť podle názoru soudů nesplňovala podmínku, že její zmírnění je právním
předpisem stanoveno nebo omezeno určitou částkou. Tento názor měl v literatuře své
zastánce i odpůrce. J. Kučera42 na jeho podporu uvedl, že nemajetkovou újmu podle §
13 odst. 2 OZ nelze považovat za majetkovou škodu, neboť výše její náhrady není
jednoznačně vyčíslitelná. Toto vyčíslení představuje podle něj složitou otázku, která by
zbytečně zatížila trestní řízení. J. Jelínek43 naopak tvrdil, že nemajetkovou újmu podle §
13 odst. 2 OZ je možné v souladu s judikaturou považovat za součást pojmu „majetková
škoda“ ve smyslu § 43 odst. 3 TŘ a § 228 odst. 1 TŘ a tedy i uplatňovat nárok na
náhradu takové škody v adhezním řízení. Argumentoval tím, že pokud součástí
majetkové škody jsou takové satisfakční nároky, jakým je např. bolestné, není důvod,
aby se za ní nepovažovala i náhrada nemajetkové újmy v penězích. J. Jelínek
připomněl, že trestní soud v adhezním řízení rozhoduje podle hmotného práva a je
povinen dbát hmotněprávních předpisů o náhradě škody. Takovým předpisem byl podle
něj § 13 odst. 3 OZ, který sloužil jako směrnice pro vyčíslení výše náhrady nemajetkové
újmy v penězích.
Argumenty J. Jelínka jsou podle mého názoru přesvědčivější, než tvrzení J.
Kučery o tom, že vyčíslení náhrady nemajetkové újmy bylo nad možnosti trestních
soudů. Pokud byly vytrpěné bolesti a ztížení společenského uplatnění jako ryze
nemajetkové újmy součástí pojmu „majetková škoda“, pak se nezdá být logické, že
újma téhož druhu a způsobu náhrady do tohoto pojmu nepatřila.
Ani přesvědčivá argumentace J. Jelínka však nepřiměla trestní soudy k tomu,
aby v rámci náhrady majetkové škody přiznávaly i náhradu nemajetkové újmy
v penězích podle § 13 odst. 2 OZ. Pochybnosti o právu poškozeného požadovat
v adhezním řízení náhradu nemajetkové újmy byly odstraněny až novelou trestního řádu
provedenou zákonem č. 181/2011 Sb., kterou došlo k rozšíření předmětu adhezního
řízení o náhradu nemajetkové újmy v penězích a vydání bezdůvodného obohacení.
Bude zajímavé sledovat, jak se pod vlivem nové právní úpravy bude vyvíjet pojem
majetkové škody. Do této oblasti výrazně zasáhl také nový občanský zákoník, který na
rozdíl od svého předchůdce důsledně rozlišuje mezi škodou a nemajetkovou újmou.
Nový kodex civilního práva již nepracuje s pojmy „škoda na zdraví“, nebo „škoda
42
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usmrcením“, při kterých se vytrpěné bolesti, ztížení společenského uplatnění, nebo
útrapy pozůstalých odškodňovaly jednorázově podle paušálně stanovených peněžitých
částek. Je proto otázkou, zda jmenované újmy zůstanou součástí pojmu majetková
škoda, nebo je trestní soudy budou přiznávat v rámci nemajetkové újmy. De lege
ferenda doporučuji, aby došlo ke sjednocení terminologie mezi trestním řádem a novým
občanským zákoníkem. V připravované rekodifikaci trestního řádu by bylo vhodné
opustit pojem „majetková škoda“. Nový trestní řád by měl v souladu s občanským
právem pracovat s pojmy „škoda“, „nemajetková újma“, a „bezdůvodné obohacení“.

3. 2. 1. 2. Pojem nemajetkové újmy
Nový občanský zákoník pojem nemajetkové újmy nevymezuje. Nauka
občanského práva rozumí nemajetkovou újmou především újmu na osobnostních
statcích, tj. újmu na zdraví, životě, občanské cti, lidské důstojnosti, soukromí nebo
dalších statcích.44 Nemajetková újma dále vzniká např. nekalou soutěží (§ 2988 NOZ),
neoprávněným zásahem do autorského práva (§ 40 odst. 1 písm. e) zákona č. 121/2000
Sb., autorský zákon), neoprávněným zásahem do patentu (§ 75

zákona č. 527/1990

Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích), neoprávněným zásahem do práv
průmyslového vlastnictví (§ 5 odst. 1 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z
průmyslového vlastnictví), diskriminačním zásahem (§ 10 odst. 2 zákona č. 198/2009
Sb., antidiskriminační zákon), nakládáním s osobními údaji v rozporu se zákonem (§ 21
odst. 3 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) nebo poškozením životního
prostředí (§ 27 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí).
Výčet shora uvedených nemajetkových újem není jistě úplný. Lze si proto
položit otázku, zda je v souladu s § 228 odst. 1 TŘ možné v adhezním řízení požadovat
náhradu jakékoli nemajetkové újmy, kterou lze podle nového občanského zákoníku
nebo zvláštních právních předpisů nahradit v penězích. Bylo již řečeno, že trestněprávní
judikatura řadí bolesti a ztížení společenského uplatnění poškozeného (§ 444 odst. 1
OZ, § 2958 NOZ) spolu s útrapami pozůstalých způsobenými usmrcením osoby blízké
(§ 444 odst. 3 OZ, § 2959 NOZ) k pojmu majetkové škody. Může být náhrada zbylých
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nemajetkových újem předmětem adhezního řízení? Podle důvodové zprávy45 k novele
trestního řádu provedené zákonem č. 181/2011 Sb. lze v adhezním řízení „rozhodnout
pouze o náhradě nemajetkové újmy v penězích (§ 13 odst. 2 občanského zákoníku).“
Citovaná důvodová zpráva tak pojímá nemajetkovou újmu jen jako újmu na přirozených
právech člověka (§ 11 OZ, § 2956 NOZ). Historickým výkladem bychom dospěli
k závěru, že náhradu nemajetkové újmy v penězích může požadovat pouze fyzická
osoba, u které došlo trestným činem k zásahu do osobnostních práv. Tím by byly
z adhezního řízení vyloučeny např. všechny poškozené právnické osoby, které mají
proti obviněnému nárok na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Dikce trestního řádu
má však podstatně širší záběr, než jaký uvádí důvodová zpráva. Podle § 228 odst. 1 TŘ
je soud oprávněn obžalovanému uložit, „aby poškozenému nahradil … nemajetkovou
újmu v penězích … jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3), …“. Citované
ustanovení mluví pouze o náhradě nemajetkové újmy v penězích, bez jakékoli
specifikace. Předmět adhezního řízení se proto nevyčerpává v náhradě nemajetkové
újmy, která vznikla neoprávněným zásahem do osobnostních práv fyzické osoby. Podle
mého názoru má poškozená fyzická nebo právnická osoba možnost vymáhat
v adhezním řízení náhradu jakékoli nemajetkové újmy, kterou lze podle nového
občanského zákoníku nebo zvláštních právních předpisů nahradit (odčinit) v penězích.
Jsem si však vědoma toho, že v této otázce bude mít poslední slovo judikatura.

3. 2. 1. 3. Rozsah a způsob náhrady škody a nemajetkové újmy

Rozsah
Způsobil-li pachatel trestným činem škodu na věci, resp. na majetku, může
poškozený uplatnit náhradu skutečné škody a ušlého zisku (§ 2952 NOZ). Poškodil-li
pachatel věc ze svévole nebo škodolibosti, nahradí poškozenému i cenu zvláštní obliby
(§ 2969 odst. 2 NOZ). Při poranění zvířete se hradí účelně vynaložené náklady spojené
s péčí o jeho zdraví (§ 2970 NOZ). Pokud byla trestným činem způsobena újma na
zdraví, hradí se bolest (§ 2958 NOZ), ztížení společenského uplatnění (§ 2958 NOZ),
náklady spojené s péčí o zdraví (§ 2960 NOZ), ztráta na výdělku (§ 2962 NOZ), ztráta
45
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na důchodu (§ 2964 NOZ), a práce, kterou poškozený prováděl bezplatně (§ 2965
NOZ). Při usmrcení poškozeného je pachatel povinen odčinit duševní útrapy osob
blízkých (§ 2959 NOZ), nahradit náklady pohřbu (§ 2961 NOZ), a náklady na výživu
pozůstalých, resp. dalších osob (§ 2966 NOZ). Vznikne-li trestným činem jiná újma na
přirozených právech člověka, nahradí pachatel škodu a nemajetkovou újmu, kterou tím
způsobil (§ 2956 NOZ). Pociťuje-li někdo újmu poškozeného jako osobní neštěstí, je
pachatel povinen ho nahradit (§ 2971 NOZ).

Skutečná škoda
Skutečnou škodou je majetková újma objektivně vyjádřitelná v penězích, která
spočívá ve zničení, ztrátě, zmenšení, snížení či jiném znehodnocení již existujícího
majetku poškozeného,46 nebo v dluhu, kterým byl majetek poškozeného zatížen. Její
výše je reprezentována majetkovými hodnotami, které je nutné vynaložit, aby došlo k
uvedení věci do předešlého stavu. Skutečná škoda proto nezáleží jen ve snížení
majetkového stavu poškozeného (např. znehodnocení věci jejím poškozením), ale také v
hodnotách, které bude třeba vynaložit na uvedení poškozené věci do původního stavu.
Např. poškodí-li pachatel čelní sklo automobilu, pak skutečnou škodou není jen cena
nového skla, ale i cena služeb autoservisu, ve kterém proběhne jeho montáž.

Ušlý zisk
Ušlým ziskem je majetková újma objektivně vyjádřitelná v penězích, která
spočívá v tom, že v důsledku trestného činu nedojde k zvětšení majetku poškozeného,
ač se to dalo očekávat s ohledem na obvyklý (pravidelný) chod věcí. Ušlý zisk se
neprojevuje zmenšením majetku poškozeného, nýbrž ztrátou očekávaného přínosu.
Nepostačuje přitom pouhá pravděpodobnost zvýšení majetkového stavu v budoucnu.
Musí být postaveno najisto, že při pravidelném běhu věcí mohl poškozený důvodně
očekávat rozmnožení svého majetku, k němuž nedošlo právě v důsledku trestného činu
pachatele. Pro výši ušlého zisku je rozhodující, jakému prospěchu, k němuž mělo reálně
dojít, zabránilo jednání pachatele, tedy konkrétně o jaký reálně dosažitelný (nikoliv
hypotetický) prospěch poškozený přišel.47 Reálně dosažitelným prospěchem je např.
46
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bankovní úrok z té části jistiny, která nebyla připsána na účet poškozeného v důsledku
trestného činu zpronevěry. Výše bankovního úroku se vypočítá podle výše chybějící
jistiny a doby, po kterou obviněný část jistiny neoprávněně zadržoval.

Cena zvláštní obliby
Cenou zvláštní obliby je mimořádná cena, při které se zohledňují i nemajetkové
aspekty, zvláště pak osobní vztah poškozeného k věci. Např. zničí-li někdo schválně
poškozenému olejomalbu jeho mrtvých prarodičů, pak vzniklou škodu nelze nahradit
peněžitým ekvivalentem odpovídajícím obvyklé ceně, protože náhradou za zničený
obraz nelze opatřit novou věc. Proto je namístě, aby náhrada plnila vedle reparační
funkce i funkci satisfakční. Cena zvláštní obliby se určuje obdobným postupem, jakým
se určuje výše satisfakčních plnění za ryze nemajetkové újmy. Její výši musí určit a
zdůvodnit poškozený.

Náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete
Léčení zvířete není limitováno jeho cenou, ale výší nákladů, jaké by v obdobné
situaci vynaložil každý rozumný chovatel. Takové náklady je pachatel povinen nahradit
i tehdy, když podstatně převyšují cenu zraněného zvířete. Např. zraní-li pachatel
úmyslně psa v hodnotě 10 000 Kč, ale operace nutná k záchraně jeho života činí 30 000
Kč, je povinen nahradit náklady této operace.

Bolest a ztížení společenského uplatnění
Bolestí se rozumí tělesné a duševní strádání, které poškozenému vzniká při
ublížení na zdraví, léčení a dalším odstraňování důsledků ublížení na zdraví (např. při
rehabilitaci). Vytrpěné bolesti poškozeného je pachatel povinen odčinit peněžitou
náhradou, jejíž výše není v novém občanském zákoníku ani jiném právním předpisu
stanovena nebo omezena. V obtížných případech se má určit podle zásad slušnosti.
Újma na zdraví může mít trvalé následky. Trvalými následky jsou např.
zmrzačení, ochromení údu, ztráta funkce smyslového ústrojí, poškození důležitého
orgánu nebo zohyzdění. Tyto trvalé následky představují ztížení společenského
uplatnění, neboť poškozeného omezují v možnosti volby povolání, účasti na kulturní,
sportovní nebo jiné společenské činnosti, možnosti výběru životního partnera. Ztížení
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společenského uplatnění vyjadřuje především ztrátu či omezení dosavadních schopností
a možností poškozeného uplatnit se v různých formách společenského života. Ztráta či
omezení se zjišťuje srovnáním aktivit a způsobu života poškozeného před ublížením na
zdraví se stavem, který u něj nastal v důsledku zranění. Vždy se hodnotí, jak konkrétně
se projevily trvalé následky ublížení na zdraví v jednotlivých sférách života
poškozeného a nakolik jsou omezeny či ztraceny jeho možnosti společenského
uplatnění v porovnání s předchozím rozsahem a kvalitou jeho uplatnění. Ztížení
společenského uplatnění je obviněný povinen odčinit peněžitou náhradou. Její výše
není, podobně jako výše bolestného, nikde stanovena.48

Náklady spojené s péčí o zdraví
Náklady spojené s péčí o zdraví jsou výdaje na doplňky léčby, rehabilitaci,
léčebné či ortopedické pomůcky, dietní či vydatnější stravu, výpomoc v domácnosti,
péči o poškozeného v případě jeho bezmocnosti, jakož i náklady nejbližších příbuzných
poškozeného spojené s návštěvami v nemocnici. Vynaložení těchto nákladů musí být
podle § 2960 NOZ účelné. To znamená, že náklady léčení musí sloužit k obnovení
zdraví nebo alespoň ke zlepšení zdravotního stavu poškozeného. Není podmínkou, aby
tohoto stavu bylo skutečně dosaženo. Náklady léčení se hradí i tehdy, jestliže ublížení
na zdraví mělo za následek smrt poškozeného. Majetková újma vzniká vždy tomu, kdo
náklady spojené s péčí o zdraví poškozeného skutečně vynaložil. To může být
poškozený nebo jiné osoby. Vztah toho, kdo náklady vynaložil, k léčené osobě nebo k
osobě, jež na následky ublížení na zdraví zemřela, není rozhodný.

Ztráta na výdělku
Ztráta na výdělku je majetkovou újmou, která není ani skutečnou škodou ani
ušlým ziskem. Ke vzniku ztráty na výdělku nestačí jen snížení pracovní způsobilosti
poškozeného, neboť to samo o sobě není majetkovou újmou. Ke ztrátě na výdělku
dochází teprve tehdy, když následky ublížení na zdraví se projeví v majetkových
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Před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (1. 1. 2014) byla výše bolesti a ztížení
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poměrech poškozeného snížením výdělku nebo jeho úplnou ztrátou. Tato ztráta se hradí
peněžitým důchodem, pokud nebyla uhrazena nemocenskými dávkami podle § 4 písm.
a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, nebo invalidním důchodem podle
§ 4 odst. 1 písm. b) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Dojde-li
ublížením na zdraví k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného, stanoví se výše
peněžitého důchodu i vzhledem k těmto potřebám. Dosahuje-li poškozený výdělku jen s
vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou námahou, které by, nebýt trestného činu,
jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem i zvýšená námaha nebo
úsilí. Při stanovení výše peněžitého důchodu se přihlédne i ke zvyšování výdělků v
daném oboru, jakož i k pravděpodobnému růstu výdělku poškozeného podle rozumného
očekávání.

Ztráta na důchodu
Ztráta na důchodu vzniká tím, že poškozený pobírá nižší důchod, než jaký by mu
náležel, jestliže by do základu, z něhož byl vyměřen důchod, byly zahrnuty částky, které
pobíral z titulu náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti. Výše
důchodu, na který by poškozenému vznikl nárok (fiktivní důchod), se stanoví podle
předpisů o důchodovém pojištění. Rozdíl mezi fiktivním a reálným důchodem je
pachatel povinen nahradit. Nárok na náhradu za ztrátu na důchodu se týká jen toho
důchodce, který pobíral náhradu za ztrátu na výdělku. Ztráta na důchodu nevzniká
okamžikem, kdy u něj byly splněny předpoklady pro vznik nároku na starobní důchod,
nýbrž až skutečným odchodem do důchodu. Tímto okamžikem mu zároveň zaniká
nárok na náhradu za ztrátu na výdělku.

Bezplatné práce prováděné poškozeným
Osoba, která před zraněním poškozeného využívala jeho bezplatnou pomoc ve
své domácnosti či v závodě utrpí újmu tím, že předmětnou činnost musí zajistit jiným
způsobem, zpravidla svým zvýšeným úsilím či za úplatu další osobě. Pachatel je tedy
povinen nahradit to, oč přišla, a to formou peněžitého důchodu.
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Duševní útrapy osob blízkých
Duševní útrapy osob blízkých vznikají v důsledku ztráty citových, sociálních,
morálních a kulturních vazeb k usmrcené osobě, nebo v důsledku zvlášť závažného
ublížení na zdraví osobě blízké. Ustanovení § 2959 NOZ říká, 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.

Náklady pohřbu
Náklady pohřbu jsou zejména náklady účtované pohřebním ústavem, hřbitovní
poplatky, cestovní výlohy, náklady na zřízení pomníku nebo desky, úprava hrobu a
výdaje na smuteční ošacení osobám blízkým. Za náklady pohřbu však nelze považovat
náklady na postavení pomníku, pokud byly vynaloženy ještě za života poškozeného
před tím, než došlo k poškození jeho zdraví.49
Obviněný je povinen nahradit náklady spojené s pohřbem tomu, kdo je
vynaložil, a to v rozsahu, v jakém nebyly uhrazeny veřejnou dávkou podle zvláštního
právního předpisu. V současnosti jde o jednorázové pohřebné ve výši 5000 Kč, které je
dávkou státní sociální podpory podle § 2 písm. b) bodu č. 2 a § 47 – § 48 zákona č.
117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.
Obviněný však není povinen hradit veškeré náklady, které byly skutečně
vynaloženy, nýbrž pouze náklady přiměřené, tedy náklady na obvyklý pohřeb v daném
místě a čase, které se nevymykají zvyklostem, a odpovídají okolnostem jednotlivého
případu.50

Náklady na výživu
Vyživovaným osobám vzniká majetková újma tím, že v důsledku smrti
poškozeného již nedostávají plnění, které před usmrcením poskytoval. Nárok na její
náhradu náleží pozůstalým, jimž svědčilo právo na výživné, ať bylo fakticky
poskytováno, či nikoliv (tj. předci a potomci § 910 NOZ, neprovdaná matka § 920
49

Slovensko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tz 70/81 [ze dne 6. 8. 1981]. In
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika. 1983, Rozhodnutí ve věcech trestních, č. 53, s.
437.
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Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník VI. § 2521 – 3081. Komentář. 1. vyd. Praha :
Wolters Kluwer, 2014, s. 1124.
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NOZ, manželé § 697 NOZ, osvojenci a jejich předci a potomci § 853 NOZ), a jiným
osobám, kterým usmrcený výživu dobrovolně poskytoval. Pozůstalí mají nárok na
náhradu nákladů na výživu. Jiným osobám lze přiznat příspěvek na výživné z důvodu
slušnosti. Náhrada nákladů na výživu náleží ve výši rozdílu mezi dávkami důchodového
zabezpečení poskytovanými z téhož důvodu, a tím, co by vyživovatel podle rozumného
očekávání mohl pozůstalým na těchto nákladech poskytovat, pokud by k jeho zranění
nedošlo. Dávkami důchodového zabezpečení jsou vdovský, vdovecký a sirotčí důchod
podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Při výpočtu náhrady nákladů na
výživu, kterou by zemřelý, nebýt zranění, mohl pozůstalým poskytovat, a při výpočtu
příspěvku na výživné se vychází z jeho průměrného výdělku. Výše náhrady nákladů na
výživu, resp. příspěvku na výživné, nesmí úhrnem převýšit to, co by zemřelému
náleželo jako náhrada za ztrátu na výdělku, případně na důchodu. Při vyměření náhrad
oprávněným osobám se přihlédne také k tomu, jak dlouho by usmrcený pravděpodobně
žil, nebo jak dlouho by plnění pravděpodobně poskytoval.

Osobní neštěstí
Osobní neštěstí je nemajetkovou újmou, která vzniká tím, že pachatel způsobí
jinému škodu nebo nemajetkovou újmu. Nárok na její náhradu má osoba, která následek
způsobený poškozenému „důvodně“ pociťuje jako osobní neštěstí. Osobní neštěstí může
důvodně pociťovat jen ten, kdo má vůči poškozenému blízký vztah. Jelikož nárok na
náhradu osobního neštěstí se přiznává „každému“, lze uvažovat o tom, že oprávněnou
osobou není jen fyzická, ale i právnická osoba. Je však otázkou, zda právnickým
osobám lze připisovat pocit osobního neštěstí, které je jakýmsi protipólem zákonného
pojmu štěstí, jež ustanovení § 3 odst. 1 NOZ spojuje jen s právy člověka.51
Vznik nároku na náhradu osobního neštěstí je podmíněn tím, že pachatel
způsobil jinému újmu za zvláštních okolností. Ustanovení § 2971 NOZ demonstrativně
uvádí, že zvláštní okolností je porušení důležité právní povinnosti z hrubé nedbalosti,
nebo způsobení újmy úmyslně z touhy ničit, ublížit nebo z jiné pohnutky zvlášť
zavrženíhodné.
Citované ustanovení neobsahuje žádná pravidla pro stanovení výše náhrady za
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nemajetkovou újmu. Výši satisfakce za osobní neštěstí proto musí určit a zdůvodnit
poškozený, resp. nepřímo poškozený.

Moderační právo soudu
Rozsah náhrady škody, který poškozenému podle zákona náleží, může soud ve
výjimečných případech snížit (§ 2953 NOZ). Účelem moderace je odstranění
nepřiměřených tvrdostí, které by jinak strohou aplikací právních předpisů mohly nastat.
Podmínkou aplikace moderačního práva jsou důvody zvláštního zřetele hodné. Při
úvahách o existenci těchto důvodů má soud podle § 2953 odst. 1 NOZ přihlédnout
zejména k tomu, „jak ke škodě došlo, k osobním a majetkovým poměrům člověka, který
škodu způsobil a odpovídá za ni, jakož i k poměrům poškozeného.“ Jelikož hlediska pro
aplikaci moderačního práva jsou uvedena jen demonstrativně, je soud oprávněn zmírnit
rozsah náhrady škody i v jiných odůvodněných případech. K důvodům zvláštního
zřetele hodných bylo přihlédnuto např. v rozhodnutí sp. zn. 14 To 290/2005. V této
trestní věci byl obžalovaný uznán vinným trestným činem ublížení na zdraví podle §
224 odst. 1 tr. zák., jehož se dopustil tím, že jako řidič osobního automobilu při jízdě po
silnici v pravém jízdním pruhu přehlédl zleva vozovku přecházejícího poškozeného, do
kterého narazil a způsobil mu polytrauma, jemuž na místě nehody podlehl. V souladu s
§ 444 odst. 3 OZ uložil soud prvního stupně v adhezním řízení obžalovanému povinnost
zaplatit pozůstalým za usmrcení osoby blízké odškodnění ve výši 240 000 Kč. Odvolací
soud se s touto maximální výši finanční satisfakce neztotožnil, napadený rozsudek v
předmětném výroku zrušil, a na základě moderačního práva snížil jednorázové
odškodnění pro pozůstalé dcery o 10 %. Své nové rozhodnutí odůvodnil tím, že
k nehodě došlo za tmy, za krajně nepříznivého počasí, výhled řidiče byl omezen
vyústěním přechodu pro chodce, celá levá řada osvětlení byla v inkriminované době
nefunkční, a poškozený vstoupil na vozovku z této neosvětlené strany v tmavém oděvu,
takže byl podstatně hůře spatřitelný.
I když nový občanský zákoník hovoří v souvislosti se zmírněním rozsahu
náhrady škody pouze o fyzické osobě na straně škůdce (obviněného), není použití §
2953 NOZ vyloučeno ani tehdy, je-li obviněným právnická osoba.52
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Moderační právo nelze aplikovat tehdy, pokud byla škoda způsobena úmyslně,
nebo způsobil-li škodu porušením odborné péče ten, kdo se hlásil k odbornému výkonu
jako příslušník určitého stavu nebo povolání (§ 2953 odst. 2 NOZ).
Soudcovská úvaha o přiměřeném snížení náhrady škody přichází v úvahu až po
odpočtu části, připadající na spoluúčast poškozeného, a nestanoví-li soud solidární
odpovědnost více obviněných, může náhradu škody snížit až po jejím rozdělení na
jednotlivé obviněné podle jejich účasti na způsobené škodě.
Jsou-li v adhezním řízení splněny podmínky pro uplatnění institutu moderace, je
soud nejen oprávněn, ale i povinen snížit rozsah náhrady škody. V adhezním řízení
nemusí obviněný k tomuto postupu podat žádný návrh, neboť soud přihlíží k důvodům
moderace z úřední povinnosti.

Způsob
Z hlediska způsobu náhrady škody a nemajetkové újmy preferuje nový občanský
zákoník naturální restituci před restitucí relutární. To vyplývá z dikce § 2951 NOZ,
podle kterého se škoda „nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře
možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích. Nemajetková újma se
odčiní přiměřeným zadostiučiněním. Zadostiučinění musí být poskytnuto v penězích,
nezajistí-li jeho jiný způsob skutečné a dostatečně účinné odčinění způsobené újmy.“ Z
ustanovení § 228 odst. 1 TŘ však plyne, že v adhezním řízení může soud přiznat
náhradu škody a nemajetkové újmy pouze v penězích. Na rozdíl od občanskoprávního
řízení není jiný způsob reparace přípustný. V adhezním řízení proto nelze požadovat
náhradu škody uvedením do předešlého stavu, nebo o odčinění nemajetkové újmy např.
formou veřejné omluvy.

3. 2. 2. Vydání bezdůvodného obohacení
3. 2. 2. 1. Pojem bezdůvodného obohacení
Pro vymezení pojmu bezdůvodného obohacení je třeba vycházet z úpravy
obsažené v novém občanském zákoníku. Ustanovení § 2991 odst. 1 NOZ říká, že „kdo
se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se
obohatil.“ Citované ustanovení je obecnou skutkovou podstatou, která se aplikuje na
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případy, které nespadají pod zvláštní skutkové podstaty. Zvláštní skutkové podstaty jsou
demonstrativně uvedeny ve druhém odstavci. Podle § 2991 odst. 2 NOZ je
bezdůvodným obohacením zejména majetkový prospěch, který byl získán „plněním bez
právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí
hodnoty nebo tím, že za obohaceného bylo plněno, co měl po právu plnit sám.“ V tomto
výčtu již nefiguruje „majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů“ obsažený v §
451 odst. 2 OZ, pod který bylo možné subsumovat bezdůvodné obohacení získané
trestným činem, nicméně tento případ bude vždy možné posoudit jako obohacení bez
spravedlivého důvodu.
Obohacení se projevuje buď zvýšením aktiv obohaceného (např. plněním bez
právního důvodu) nebo snížením jeho pasiv (např. plněním za obohaceného, co měl po
právu plnit sám). Plnění může spočívat buď v tom, že bylo něco dáno (např. předání
věci), nebo ve prospěch někoho konáno (např. výkon práce). Úplatek (§ 334 odst. 1 TZ)
byl judikaturou trestních soudů53 tradičně posuzován jako bezdůvodné obohacení toho,
kdo ho získal. Podle nového občanského zákoníku již nebude možné úplatek za
bezdůvodné obohacení považovat. Ustanovení § 2998 NOZ totiž říká, že plnila-li strana
vědomě proto, aby druhá strana něco vykonala za účelem zakázaným nebo zcela
nemožným, nemá právo požadovat, aby jí to bylo vráceno. Podplácení je zakázanou
činností, a proto ten, kdo úplatek poskytl, nemůže požadovat jeho vrácení.
Ze soukromoprávního hlediska náleží úplatek tomu, kdo jej dostal. V trestním řízení
však lze plnění, které bylo poskytnuto jako úplatek, odčerpat uložením trestu propadnutí
věci nebo jiné majetkové hodnoty (§ 70 TZ).
Nauka občanského práva54 uvádí, že podmínkou vzniku závazkového právního
vztahu z bezdůvodného obohacení je nejen získání majetkového prospěchu na straně
obohaceného, ale také skutečnost, že neexistuje zvláštní právní úprava, která by měla
aplikační přednost. Takovou zvláštní právní úpravou je institut odpovědnosti za škodu.
Právo na vydání bezdůvodného obohacení tak lze uplatnit pouze v tom případě, že
nejsou splněny podmínky pro dosažení téhož plnění z titulu práva na náhradu škody.
V této souvislosti se klade otázka, co lze považovat za bezdůvodné obohacení, které
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může vzniknout spácháním trestného činu, aniž by se jednalo o škodu. Příkladem by
mohl být majetkový prospěch získaný tím, že někdo přechodně užívá cizí motorové
vozidlo, kterého se za tímto účelem zmocnil (§ 207 odst. 1 alinea 1 TZ). Spotřeba
pohonné hmoty by v takovém případě představovala škodu.

3. 2. 2. 2. Rozsah a způsob vydání bezdůvodného obohacení

Rozsah
Rozsah vydání bezdůvodného obohacení se neměří podle toho, jaká újma
vznikla poškozenému, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil. Pachatel musí
vydat vše, co na úkor poškozeného získal. Jelikož pachatel trestného činu je v postavení
nepoctivého příjemce, je pro rozsah vydání bezdůvodného obohacení rozhodující stav v
okamžiku, kdy bylo nabyto (§ 3003 NOZ). Na rozdíl od poctivého příjemce se
nepřihlíží ke změnám, které obohacení doznalo do okamžiku vznesení požadavku na
jeho vydání. Nezáleží tedy na tom, zda a v jakém rozsahu obviněnému ještě nějaký
prospěch zůstal. Na jeho povinnost vydat vše, oč se obohatil, nemá vliv, co se následně
s předmětem obohacení stalo.
Spolu s bezdůvodným obohacením je pachatel povinen vydat i veškeré plody a
užitky, které z obohacení měl. Rovněž nahradí užitek, který by poškozený byl získal,
nebýt trestného činu. Zcizil-li obviněný předmět bezdůvodného obohacení za
výhodnější než obvyklou cenu, má poškozený právo požadovat, aby mu byla podle jeho
volby vydána buď peněžitá náhrada, anebo to, co obohacený zcizením utržil (§ 3004
odst. 1 NOZ). Bylo-li bezdůvodné obohacení nabyto zásahem do přirozeného práva
člověka, může poškozený namísto vydání bezdůvodného obohacení požadovat za
neoprávněné nakládání s hodnotami týkajícími se jeho osobnosti dvojnásobek odměny
obvyklé za udělení souhlasu s takovým nakládáním. Je-li pro to spravedlivý důvod,
může soud rozsah plnění přiměřeně zvýšit (§ 3004 odst. 2 NOZ).
Obviněný, který je povinen bezdůvodné obohacení vydat, má právo na náhradu
nutných nákladů, které na věc vynaložil, a může od věci oddělit vše, čím ji na svůj
náklad zhodnotil, je-li to možné bez zhoršení podstaty věci. Nutnými náklady mohou
být náklady, které jsou nezbytně spojeny s řádnou péčí o věc. Musí jít o náklady účelné
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a takové, které jsou nezbytné pro uchování a pro údržbu věci v řádném stavu. Do
nutných nákladů se nepočítají náklady na úpravu věci, např. podle záliby vydávajícího.

Způsob
Primárním způsobem vydání bezdůvodného obohacení je naturální restituce. To
vyplývá z § 2999 odst. 1 NOZ, který říká, že „není-li vydání předmětu bezdůvodného
obohacení, dobře možné, má ochuzený právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé
ceny.“
Toto pravidlo lze použít i v adhezním řízení, neboť na rozdíl od náhrady škody a
nemajetkové újmy trestní řád nestanoví, že bezdůvodné obohacení má být vydáno
v penězích. Trestní soud je proto oprávněn obžalovanému uložit, aby vydal právě to
plnění, jež bylo bezdůvodně získáno. Pouze v případě že to není z objektivního hlediska
dobře možné, nastupuje povinnost místo toho poskytnout peněžitou náhradu. Její výše
má představovat protihodnotu toho, co nelze vydat, a to podle hodnoty plnění v
okamžiku, kdy bylo bezdůvodné obohacení získáno. Poskytnutí peněžité náhrady
přichází v úvahu zejména v případech, kdy majetkovým prospěchem byla určitá činnost,
pracovní výkon či služba nebo kdy obnovení předešlého stavu je technicky vyloučeno
(věci byly v mezidobí spotřebovány, individuálně určená věc byla zničena...atd.), ale i
tehdy, je-li vydání věci in natura hospodářsky neúčelné.55

3. 2. 3. Úroky z prodlení
Jelikož náhradu škody nebo nemajetkové újmy lze v adhezním řízení přiznat
pouze v penězích, a bezdůvodné obohacení bude zpravidla vydáváno rovněž v penězích,
má poškozený právo požadovat v adhezním řízení zaplacení úroků z prodlení (§ 1970
NOZ). Poškozený je oprávněn uplatnit úroky z prodlení až do doby, než se soud
odebere k závěrečné poradě, a to případně až v odvolacím řízení.56
Od 1. 1. 2014 se výše úroků z prodlení určuje podle nařízení vlády č. 351/2013
Sb. Ustanovení § 2 citovaného nařízení říká, že výše úroku z prodlení odpovídá ročně
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výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí,
v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
Při páchání trestné činnosti obvykle nepřichází ujednání o době plnění dluhu
podle § 1958 odst. 1 NOZ v úvahu. Z toho důvodu počíná doba prodlení okamžikem,
kdy poškozený obviněného požádal o plnění, resp. poté, co obviněný této žádosti
nevyhověl bez zbytečného odkladu, a končí v momentu, kdy došlo k uspokojení
uplatněných nároků (§ 1958 odst. 2, § 1968 NOZ). V trestním řízení se obviněný o tom,
že poškozený žádá náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení dozví zpravidla při prostudování spisů (§ 166 odst. 1 TŘ), nebo až v hlavním
líčení před zahájením dokazování (§ 206 odst. 2 TŘ).

3. 2. 4. Příčinná souvislost
Příčinná souvislost má v adhezním řízení svou hmotněprávní a procesní rovinu.
Z hmotněprávního hlediska musí být vznik újmy na straně poškozeného nebo získání
bezdůvodného obohacení na straně pachatele v příčinné souvislosti s trestným činem (§
43 odst. 3 TŘ). V příčinné souvislosti s jednáním pachatele není jen újma nebo
bezdůvodné obohacení, které jsou jako následek trestného činu znakem skutkové
podstaty. Může to být jakákoliv jiná újma, která byla tímto protiprávním jednáním
způsobena.57 Např. způsobí-li pachatel neopatrnou jízdou dopravní nehodu, při které
zraní spolujezdce a poškodí automobily třetích osob, mohou se tyto třetí osoby domáhat
náhrady škody v trestním řízení, které bude vedeno pro trestný čin ublížení na zdraví
z nedbalosti. Je tomu tak proto, že jim vznikla újma v příčinné souvislosti s jednáním
popsaným ve skutkové podstatě. Tímto jednáním je porušení důležité povinnosti
uložené podle zákona (§ 148 odst. 1 TZ).
Z procesního hlediska musí být vznik škody, nemajetkové újmy a získání
bezdůvodného obohacení v příčinné souvislosti se skutkem, pro který je obviněný
stíhán.58 Je tomu tak proto, že soud může rozhodnout jen o skutku, který je uveden
v žalobním návrhu (§ 220 odst. 1 TŘ). Příčinná souvislost mezi škodou, nemajetkovou
újmou, nebo bezdůvodným obohacením a skutkem není zachována tehdy, jsou-li tyto
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následky způsobeny jiným skutkem, než který je předmětem trestního řízení, byť by s
takovým skutkem souvisel. Jako příklad může posloužit rozhodnutí sp. zn. To 46/61.59
Obviněný byl trestně stíhán za odcizení filmovací kamery ze skřínky svého kolegy, o
kterém se domníval, že mu věc patří. Ve skutečnosti byla kamera vypůjčena
Vojenskými stavbami od státního obchodu s drobným spotřebním zbožím a svěřena
jeho kolegovi k využití v podniku. Po odcizení předal obviněný kameru svému
komplicovi, který ji u poškozeného zastavil za 300 Kč. Poškozenému přitom předstíral,
že naléhavě potřebuje peníze, které mu během tří dnů vrátí, a vezme si ji zpět. Kamera
zůstala v držení poškozeného až do okamžiku jeho vypátrání policií. Posléze byla
vrácena půjčovně státního obchodu. Obviněný byl za odcizení kamery prvostupňovým
soudem uznán vinným trestným činem krádeže a byla mu uložena povinnost k náhradě
škody poškozenému, který v dobré víře převzal kameru do zástavy. K odvolání státního
zástupce byl výrok o náhradě škody zrušen odvolacím soudem, a poškozený byl se
svým nárokem odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních. Důvodem bylo, že
předmětem trestního řízení bylo pouze jednání obviněného, kterým se zmocnil cizí věci
a nikoli též podvodné jednání komplice, kterým vylákal od poškozeného 300 Kčs.
Újma, kterou poškozený utrpěl, nemusí být vůči skutku, který je předmětem
trestního řízení kauzální ani tehdy, pokud se jedná o trestný čin téhož pachatele. Taková
situace může nastat v případě pokračujícího trestného činu. Z hmotněprávního hlediska
je pokračování v trestném činu jeden skutek a jeden trestný čin.60 Z procesního hlediska
se skutkem rozumí též dílčí útok pokračujícího trestného činu (§ 12 odst. 12 TŘ). To
znamená, že soud může v hlavním líčení rozhodovat pouze o takovém dílčím útoku
pokračujícího trestného činu, který byl uveden v obžalobě. O jiných útocích, které státní
zástupce do obžaloby nezahrnul, rozhodovat nemůže, byť z hlediska hmotného práva
jde o jeden skutek a jeden trestný čin.61 V adhezním řízení proto nestačí, že újma
poškozeného nebo bezdůvodné obohacení pachatele je v příčinné souvislosti s trestným
činem. K úspěšnému vymáhání soukromoprávních nároků musí být splněna podmínka,
že ten dílčí útok, kterým se pachatel na úkor poškozeného obohatil, nebo kterým
způsobil poškozenému újmu, bude jako skutek předmětem trestního řízení. Pro ilustraci
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poslouží příklad sériového vloupání do sklepních prostor, který se v praxi často
vyskytuje. Během dvou týdnů se pachatel v jednom domovním bloku postupně vloupal
do osmi sklepů. Z každé sklepní kóje si odnesl horské kolo, které pak prodal v bazaru a
utržené peníze použil pro svoji potřebu. Těmito útoky způsobil škodu ve výši šedesát
tisíc korun. Státní zástupce podal obžalobu pro trestný čin krádeže spáchaným formou
pokračování podle § 116 TZ. Pokud později vyjde najevo, že kromě osmi případů
uvedených v obžalobě vykradl v inkriminovaném období další dva sklepy v tomtéž
domovním bloku, nemohou osoby, které byly těmito útoky poškozeny, uplatnit nárok na
náhradu škody v tom hlavním líčení, které je vedeno na podkladě původní obžaloby.
Pokud by k tomu došlo, soud nemůže tyto nároky v adhezním řízení přiznat. Dva nově
objevené útoky jsou totiž z procesního hlediska samostatnými skutky, které nejsou
obsaženy v žalobním návrhu, a proto o nich nemůže soud rozhodovat (§ 220 odst. 1
TŘ). O nárocích poškozených z těchto útoků vzešlých by soud mohl rozhodnout jen
tehdy, pokud by státní zástupce podal obžalobu ohledně dvou zbývajících útoků. Na
věci nic nemění, že ony dva nové útoky by z hlediska hmotného práva tvořily spolu s
osmi původně žalovanými jeden skutek a jeden trestný čin.

3. 2. 5. Promlčení
Promlčení práv je upraveno v novém občanském zákoníku. Drobné odchylky od
obecné právní úpravy nacházíme v zákoníku práce.
Promlčení se projevuje ve dvou fázích. První fází je promlčení práva na náhradu
škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, které samo o sobě zánik
nároku nezpůsobí. Ztráta možnosti nuceného výkonu práva nastává až ve druhé fázi,
kdy obviněný vznese u soudu námitku promlčení. Po ztrátě nároku může poškozený své
právo realizovat jen tehdy, když obviněný bude plnit dobrovolně.
Právní účinky promlčení se projevují nejen ve vztahu k pohledávce, ale i k
jejímu příslušenství, tj. úrokům z prodlení. Po vznesení námitky promlčení nelze přiznat
nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání bezdůvodného obohacení
(jistina) a úroky z jistiny od okamžiku, kdy uplynula promlčecí doba ohledně práva na
zaplacení jistiny. Poté se totiž právo na zaplacení jistiny stává právem naturálním, a
proto i právo na zaplacení úroků z jistiny je od tohoto momentu pouze naturální
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pohledávkou. Pokud právo na zaplacení úroků vzniklo před promlčením jistiny, je třeba
promlčení práva na zaplacení úroků posuzovat samostatně.62

3. 2. 5. 1. Nový občanský zákoník
Podle § 611 NOZ se promlčují všechna majetková práva s výjimkou případů
stanovených zákonem. Touto výjimkou jsou zejména osobní práva člověka, tj. právo na
život, důstojnost, jméno, zdraví, vážnost, čest, nebo soukromí (§ 612 NOZ).
Neoprávněný zásah do těchto statků má za následek vznik nemajetkové újmy, jejíž
náhradu (odčinění) v penězích lze v adhezním řízení požadovat. V teorii i praxi bylo
dlouhou dobu sporné, zda náhrada nemajetkové újmy v penězích podléhá promlčení či
nikoliv. Tento spor byl ukončen až rozhodnutím velkého senátu občanskoprávního a
obchodního kolegia Nejvyššího soudu sp. zn. 31 Cdo 3161/2008.63 V tomto rozhodnutí
byl vysloven názor, že právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích promlčení
podléhá. Přesto, že náhrada nemajetkové újmy v penězích je satisfakcí v oblasti
nemateriálních práv, její vyjádření peněžním ekvivalentem způsobuje, že jde o právo
majetkové povahy. Toto právo se promlčuje v obecné promlčecí době. Názory obsažené
v judikatuře se pak promítly v § 612 NOZ, podle kterého se promlčují práva na odčinění
újmy způsobené na osobních právech.
Podle § 629 odst. 1 NOZ se právo na náhradu škody, nemajetkové újmy v
penězích a vydání bezdůvodného obohacení promlčuje v subjektivní promlčecí lhůtě v
délce tří let. Tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
Právo může být uplatněno v okamžiku, kdy se poškozený dozví o okolnostech
rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty, anebo kdy se o nich dozvědět měl a
mohl. Okolnosti rozhodné pro počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu škody a
práva na náhradu nemajetkové újmy v penězích zahrnují vědomost o škodě, resp. o tom,
že došlo k neoprávněnému zásahu do osobních práv poškozeného a o osobě povinné
k náhradě škody nebo nemajetkové újmy. Okolnosti rozhodné pro počátek běhu
promlčecí lhůty u práva na vydání bezdůvodného obohacení zahrnují vědomost, že k
bezdůvodnému obohacení došlo, a o osobě povinné k jeho vydání. O okolnostech
rozhodných pro počátek běhu promlčecí lhůty se poškozený může dozvědět okamžikem
spáchání trestného činu, nebo později. Např. byla-li na majetku poškozeného způsobena
62
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škoda trestným činem podvodu (§ 209 TZ) spáchaným vylákáním půjčky peněz na
podkladě nepravdivého příslibu jejich vrácení, počíná běžet subjektivní promlčecí doba
nikoli již okamžikem, kdy poškozený poskytl pachateli peníze nebo kdy mu peníze
měly být vráceny, ale až v momentě, kdy poškozený nabyl přesvědčení, že byl
podveden a že mu pachatel peníze nevrátí. Výjimkou z obecného režimu počátku
subjektivních promlčecích lhůt jsou práva nezletilých osob. Ustanovení § 622 NOZ
říká, že „jedná-li se o újmu na zdraví nezletilého, který není plně svéprávný, počne
promlčecí lhůta nejdříve běžet, až se nezletilý stane plně svéprávným.“ U nezletilých
osob je tedy počátek promlčecí lhůty podmíněn nabytím plné svéprávnosti, přičemž
současně musí být splněna obecně stanovená podmínka vědomosti o okolnostech
rozhodných pro uplatnění práva.
Právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení se promlčují i
v objektivní promlčecí lhůtě. U práva na náhradu (odčinění) nemajetkové újmy je třeba
rozlišovat. Právo vzniklé z újmy na svobodě, životě a zdraví se v objektivní promlčecí
době nepromlčuje (§ 636 odst. 3 NOZ). Nároky podle § 2958 a n. NOZ se promlčují
pouze v tříleté subjektivní promlčecí době. Právo vzniklé z jiné nemajetkové újmy se
promlčuje ve stejné objektivní promlčecí době, jako právo na náhradu škody a vydání
bezdůvodného obohacení.
U práva na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení se délka objektivní
promlčecí lhůty liší podle toho, zda škoda, nebo bezdůvodné obohacení byly způsobeny
z nedbalosti nebo úmyslně. Právo na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení
způsobené z nedbalosti se promlčuje v desetileté objektivní promlčecí lhůtě. Způsobil-li
škodu nebo bezdůvodné obohacení pachatel úmyslně, trvá objektivní promlčecí lhůta
patnáct let. Marným uplynutím doby patnácti let se promlčuje také právo na náhradu
škody, která vznikla porušením povinnosti v důsledku úplatkářství spočívajícího v
nabídce, slibu nebo dání úplatku jiným než poškozeným nebo v přímém či nepřímém
vyžádání úplatku od poškozeného. Objektivní promlčecí doba počíná dnem, kdy došlo
k trestnému činu, z kterého škoda vznikla, nebo kterým bylo bezdůvodné obohacení
získáno. Pro počátek běhu objektivní promlčecí lhůty však nestačí jen trestněprávní
jednání, nýbrž i vznik škody, resp. získání bezdůvodného obohacení na straně
obviněného.
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Vzájemný vztah subjektivní a objektivní promlčecí doby je takový, že právo se
promlčí uplynutím kterékoliv z nich. Tak např. jestliže ode dne, kdy se poškozený
dozvěděl jak o škodě, tak o tom, kdo za ni odpovídá, uplynou do uplatnění práva na
náhradu škody v adhezním řízení více než tři roky a obviněný před soudem vznese
námitku promlčení, právo na náhradu škody se promlčí bez ohledu na to, že ještě
neskončila celá objektivní promlčecí doba. Méně častým případem bude zánik nároku
uplynutím objektivní promlčecí doby bez vědomí poškozeného o škodě, a o tom, kdo za
ní odpovídá.
Vyloučením objektivní promlčecí doby u práv vzniklých z újmy na svobodě,
životě, nebo na zdraví sledoval zákonodárce účinnější ochranu poškozených osob.64 Ke
vzniku újmy na zdraví, příp. k prohloubení této újmy, může totiž v příčinné souvislosti
s trestným činem dojít někdy až po uplynutí delší než desetileté, či dokonce patnáctileté
doby od jeho spáchání. Za tohoto stavu věci by bylo nespravedlivé, aby byla
obviněnému dána možnost namítat s úspěchem promlčení ještě dříve, než se poškozený
o vzniku újmy na zdraví vůbec dozví. Při újmě na zdraví vychází soudní praxe65
dlouhodobě z názoru, že jednotlivé složky práva na náhradu nemajetkové újmy
(bolestné, náhrada za ztížení společenského uplatnění, náhrada nákladů léčení, náhrada
za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní
neschopnosti, resp. při invaliditě) jsou samostatné dílčí nároky, které se jako takové i
samostatně promlčují. Předpoklady pro jejich vznik jsou totiž různé, a také z časového
hlediska se mohou různě naplňovat. Tak např. u bolestného počíná běžet promlčecí
lhůta zásadně ukončením léčebného procesu, resp. ustálením zdravotního stavu
poškozeného, u náhrady za ztížení společenského uplatnění dnem, kdy jsou
prokazatelné nepříznivé trvalé následky pro životní úkony poškozeného a je možno je
ohodnotit. Za počátek běhu promlčecí lhůty u práva na náhradu nákladů léčení se
považuje den vynaložení těchto nákladů, nejpozději pak den skončení léčení. U náhrady
za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, která představuje rozdíl mezi
průměrným výdělkem před zraněním a nemocenskou, běží promlčecí lhůta od
okamžiku, kdy byla poškozenému vyplacena poslední dávka nemocenské, neboť tehdy
lze tuto jeho ztrátu specifikovat. U náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní
64
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neschopnosti, popř. při invaliditě, běží promlčecí lhůta od okamžiku, kdy se poškozený
dozvěděl o rozdílu mezi výdělkem před a po zranění, příp. kdy mu bylo doručeno
rozhodnutí správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu a jeho výši
(do té doby totiž není jisté, zda a v jaké výši bude poškozenému přiznán invalidní
důchod, a tudíž v jakém rozsahu došlo ke ztrátě na výdělku).66 Ztráta na výdělku po
dobu pracovní neschopnosti a po skončení pracovní neschopnosti, či při invaliditě se
hradí peněžitým důchodem (§ 2962, 2963 NOZ). Právo na náhradu za ztrátu na výdělku
se však promlčuje jako celek, nikoliv jen nároky na jednotlivá měsíčně se opětující
plnění.67 Jako celek se promlčuje také právo na náhradu nákladů na výživu pozůstalým
(§ 2966 NOZ).68

3. 2. 5. 2. Zákoník práce
Na promlčení práv vyplývajících z pracovněprávních vztahů se subsidiárně
použije právní úprava nového občanského zákoníku (§ 4 ZP). Zákoník práce obsahuje
zvláštní právní úpravu pouze v § 331 a § 389.
Ustanovení § 331 ZP říká, že zaměstnavatel může požadovat od zaměstnance
neprávem vyplacené částky jen tehdy, jestliže zaměstnanec věděl, že jde o částky
nesprávně určené nebo omylem vyplacené, a to do tří let od jejich výplaty. Jestliže
zaměstnavatel plnil zaměstnanci nesprávně nebo omylem, vzniká na straně zaměstnance
bezdůvodné obohacení. Pokud si je zaměstnanec tohoto pochybení vědom, obohacuje se
na úkor zaměstnavatele úmyslně. Právo na vydání úmyslného bezdůvodného obohacení
se podle nového občanského zákoníku promlčuje v patnáctileté objektivní promlčecí
lhůtě. Oproti tomu podstatně kratší promlčecí lhůta obsažená v zákoníku práce je
odůvodněná zvláštním zájmem na ochraně zaměstnance.69
Další výjimka se týká práva na náhradu za ztrátu na výdělku nebo práva na
náhradu nákladů na výživu pozůstalých (§ 389 ZP). Tato práva se na rozdíl od
občanskoprávní úpravy nepromlčují jako celek, ale jen jednotlivá plnění z nich
vyplývající.

66

Švestka, J. a kol. Občanský zákoník I. § 1 – 459. Komentář. 2. vyd. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 605.
Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 401/2005 [ze dne 18. 5. 2006].
68
Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 273/2002 [ze dne 29. 1. 2003]. In
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika. 2003, Rozhodnutí ve věcech
občanskoprávních, č. 68, s. 563.
69
Vysokajová, M. a kol. Zákoník práce. Komentář. 4. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2013, s. 590.
67

58

3. 2. 5. 3. Námitka promlčení
Trestní soud je povinen přihlédnout k námitce promlčení do doby, než se senát
odvolacího soudu odebere k závěrečné poradě. Jakmile bylo trestní stíhání pravomocně
ukončeno, nelze se domáhat promlčení nároku. Uplatňuje-li obviněný námitku
promlčení poprvé až v řízení o dovolání před Nejvyšším soudem, jedná se o námitku
promlčení vznesenou opožděně.70 O právu vznést námitku promlčení v adhezním řízení
nesmí soud obžalovaného poučovat. Nejedná se totiž o procesní právo nebo povinnost
obžalovaného (§ 33 odst. 5 TŘ), na které se vztahuje poučovací povinnost soudu. Právo
vznést námitku promlčení je právem hmotněprávní povahy. Soud zásadně nepoučuje
účastníky řízení o jejich hmotných právech. Pokud by tak učinil, došlo by k porušení
zásady rovnosti účastníků řízení (čl. 37 odst. 3 LZPS).
Donedávna platilo bez výjimky, že pokud se obžalovaný dovolal promlčení,
soudy poškozenému jeho nárok nepřiznaly. Tato situace se změnila vydáním nálezu
Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 643/04.71 V nálezu dospěl Ústavní soud k závěru, že soud
může výjimečně přiznat nárok i tehdy, když obžalovaný uplatní námitku promlčení
včas. Touto mimořádnou situací je námitka promlčení, která je s přihlédnutím ke
konkrétním okolnostem případu výkonem práva v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst. 1
OZ). Dobré mravy lze definovat jako „souhrn společenských, kulturních a mravních
norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné
historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem
základních.“72 Dobré mravy „netvoří společenský normativní systém, nýbrž jsou spíše
měřítkem etického hodnocení konkrétních situací odpovídajícím obecně uznávaným
pravidlům slušnosti, poctivého jednání apod.“73 Námitka promlčení se podle Ústavního
soudu příčí dobrým mravům tehdy, když uplatnění této námitky je výrazem zneužití
práva na úkor účastníka, který marné uplynutí promlčecí doby nezavinil, a vůči němuž
by za takové situace zánik nároku na plnění v důsledku uplynutí promlčecí doby byl
nepřiměřeně tvrdým postihem ve srovnání s rozsahem a charakterem jím uplatňovaného
práva a s důvody, pro které své právo včas neuplatnil. Tyto okolnosti musí být naplněny
v natolik výjimečné intenzitě, aby byl odůvodněn tak významný zásah do principu
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právní jistoty, jakým je odepření práva uplatnit námitku promlčení. V citovaném nálezu
bylo za zneužití práva shledáno jednání syna, který jako schovatel výnosu ze zcizení
restitučního nároku uplatnil proti své matce námitku promlčení práva na vydání
deponované částky.
Právní názor Ústavního soudu byl již obecnými soudy zohledněn v několika
kauzách. Civilní soudy posoudily námitku promlčení za výkon práva v rozporu
s dobrými mravy tehdy, když žalovaný uplatní námitku promlčení po falešném příslibu
mimosoudního řešení sporu, nebo když je žalobce v takové životní situaci, že je pro něj
obtížné se řádně orientovat v tom, kdo je odpovědným subjektem. Trestní soud neuznal
pro rozpor s dobrými mravy námitku promlčení obviněné, která od poškozeného
několika útoky postupně vylákala částku v celkové výši třech milionů korun, přičemž
s vrácením čekala do doby, než se jednotlivé nároky promlčely.74 Pravidla pro
posuzování námitky promlčení jako výkonu práva v rozporu s dobrými mravy (§ 3 odst.
1 OZ), resp. použití právního předpisu v rozporu s dobrými mravy (§ 2 odst. 3 NOZ)
nelze v současnosti nijak zobecnit. Rozpor s dobrými mravy bude proto otázkou
posouzení konkrétních okolností případu. Jelikož ale jde o podstatný zásah do právní
jistoty, je podle mého názoru třeba s korektivem dobrých mravů nakládat opatrně.
Postup soudů by neměl nepřiměřeně oslabovat subjektivní práva účastníků vyplývající z
právních norem. Aplikace § 2 odst. 3 NOZ má proto místo jen ve výjimečných
situacích, ve kterých by jinak docházelo k extrémní nespravedlnosti.
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3. 3. Průběh adhezního řízení
Průběh adhezního řízení lze rozdělit do 4 fází. Jsou jimi uplatnění
soukromoprávních

nároků

(zahájení

adhezního

řízení),

rozhodování

o

soukromoprávních nárocích, opravné řízení, a výkon rozhodnutí.

3. 3. 1. Zahájení adhezního řízení
Adhezní řízení může být zahájeno jen na návrh poškozeného (§ 43 odst. 3 TŘ).
Řádně a včas podaný návrh je základním předpokladem pro přiznání soukromoprávního
nároku v adhezním řízení.

3. 3. 1. 1. Podání návrhu včas
Adhezní řízení může být zahájeno pouze v určitém časovém rozmezí. Proto je
třeba určit, kdy nejdřív, a kdy nejpozději může poškozený adhezní řízení zahájit.
Nejdřív lze nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení uplatnit v trestním oznámení, tj. ještě před zahájením úkonů
trestního řízení. Toto pravidlo neupravuje trestní řád výslovně, ale lze jej dovodit z § 59
odst. 5 TŘ. Citované ustanovení říká, že činí-li oznámení o trestném činu poškozený
ústně, vyslechne ho orgán činný v trestním řízení nejen o okolnostech, za nichž byl čin
spáchán, o osobních poměrech toho, na něhož se oznámení podává, o důkazech a o výši
škody způsobené oznámeným činem, ale také o tom, zda žádá, aby soud rozhodl v
trestním řízení o jeho nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení. I když se zde mluví pouze o ústním oznámení trestného činu,
trestní řád poškozenému nebrání, aby takovou žádost připojil k trestnímu oznámení
učiněnému písemně, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních
předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.
Návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného
obohacení proti obviněnému může poškozený podat nejpozději v hlavním líčení před
zahájením dokazování (§ 43 odst. 3 TŘ). Zahájením dokazování se rozumí zahájení
výslechu obžalovaného (§ 207 odst. 1 TŘ), nebo čtení protokolu o jeho dřívější
výpovědi (§ 207 odst. 2 TŘ). Po přednesení obžaloby je předseda senátu povinen
dotázat se poškozeného, zda navrhuje, aby obžalovanému byla uložena povinnost k
náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích způsobené trestným činem nebo k
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vydání bezdůvodného obohacení získaného trestným činem a v jakém rozsahu.
Nedostavil-li se poškozený k hlavnímu líčení a je-li jeho návrh obsažen už ve spise,
předseda senátu přečte tento návrh ze spisu (§ 206 odst. 2 TŘ).
Uplatnil-li poškozený nárok po lhůtě naznačené v ustanovení § 43 odst. 3 TŘ,
soud ho odkáže na občanskoprávní, resp. jiné příslušné řízení (§ 229 TŘ). Lhůta pro
uplatnění nároku poškozeného uvedená v § 43 odst. 3 TŘ je lhůtou procesní, kterou
trestní řád neumožňuje navrátit.75 Tuto lhůtu nelze navrátit ani tehdy, když je opožděné
podání důsledkem nesprávného postupu ze strany orgánů činných v trestním řízení.
Nesprávný

postup

orgánů

činných

v

trestním

řízení

se

může

projevovat

v nedostatečném poučení poškozeného (§ 46, § 43 odst. 3, § 196 odst. 1 TŘ),
nevyrozumění poškozeného o konání hlavního líčení (§ 198 odst. 2 TŘ), nebo
nedotázaní se poškozeného, zda navrhuje, aby obžalovanému byla uložena povinnost k
náhradě škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení a v jakém
rozsahu (§ 206 odst. 2 TŘ). Opomenutí předsedy senátu vyzvat přítomného
poškozeného k uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení by však mohlo být hodnoceno jako porušení ustanovení o
řízení předcházejícím rozsudku, kterým bylo způsobeno, že v rozsudku chybí výrok o
náhradě škody, nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení. Tím by byl
dán důvod k oprávněnému odvolání poškozeného ve smyslu § 246 odst. 1 písm. d),
odst. 2 TŘ.
Zmešká-li poškozený okamžik zahájení dokazování, může nárok uplatnit pouze
v případě, že se hlavní líčení opakuje.76 Hlavní líčení se opakuje při zpětvzetí a podání
nové obžaloby státním zástupcem (§ 182, § 180 odst. 1 TŘ), vrácení věci k došetření
státnímu zástupci (§ 221 odst. 1 TŘ), změně složení senátu po odročení hlavního líčení
(§ 219 odst. 3 TŘ), a zrušení rozsudku odvolacím soudem, dovolacím soudem nebo pro
stížnost pro porušení zákona.
Opakování hlavního líčení je třeba odlišovat od situace, kdy soud prvního stupně
jen doplňuje dokazování v potřebném rozsahu, aniž by musel celé hlavní líčení
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opakovat (§ 218 odst. 1 TŘ). V takovém případě poškozený již nemůže svůj nárok včas
uplatnit.77
Z úpravy časových podmínek pro zahájení adhezního řízení plyne, že poškozený
je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání
bezdůvodného obohacení poprvé v hlavním líčení, resp. v opakovaném hlavním líčení,
a to i po zrušení rozsudku soudu prvního stupně v řádném nebo mimořádném opravném
řízení. Uplatňování soukromoprávních nároků v tak pokročilém stadiu trestního řízení je
však problematické z toho důvodu, že omezuje možnost obžalovaného účinně se hájit
proti návrhu poškozeného. Obviněný se totiž o skutečnosti, že poškozený proti němu
uplatňuje pohledávky někdy i v milionových částkách dozvídá na poslední chvíli, těsně
před zahájením jeho výslechu v hlavním líčení. Na takové nároky poškozeného je pak
obžalovaný nucen reagovat bez jakékoli přípravy. Podle mého názoru by však obviněný
měl mít možnost hájit se nejen proti obžalobě státního zástupce, ale také proti návrhu
poškozeného v adhezním řízení. Předpokladem důkladné obhajoby je, že se obviněný o
návrhu poškozeného dozví ještě v přípravném řízení, tj. v rámci prostudování spisů a
učinění návrhů na doplnění dokazování (§ 166 TŘ). Proto se domnívám, že
zákonodárce by měl změnit ustanovení § 43 odst. 3 TŘ tak, že poškozený je povinen
své nároky uplatnit do konce přípravného řízení.

3. 3. 1. 2. Podání návrhu řádně
Z návrhu na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení musí být patrný důvod a výše uplatňovaného nároku (§ 43 odst. 3 TŘ
poslední věta). Důvod a výši nároku je poškozený povinen doložit.

Důvod nároku
K označení důvodů postačí podle judikatury78 tvrzení, že skutkem, pro který je
obviněný stíhán, byla poškozenému způsobena škoda, nemajetková újma nebo bylo
získáno bezdůvodné obohacení. Řečeno slovy občanského práva, poškozený je povinen
tvrdit protiprávní jednání škůdce, vznik škody a příčinnou souvislost mezi protiprávním
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jednáním a škodou, která je kryta zaviněním. Tyto čtyři skutečnosti jsou totiž
základními předpoklady subjektivní odpovědnosti za škodu.

Výše nároku
Povinnost uvést výši nároku neznamená, že poškozený musí vyčíslit celou výši
škody, nemajetkové újmy nebo rozsah bezdůvodného obohacení před zahájením
dokazování v hlavním líčení. Povinnost uvést výši nároku je podle judikatury79 splněna
i tehdy, když uvede alespoň minimální částku, kterou požaduje. To je pochopitelné,
neboť poškozený v době, kdy musí nárok uplatnit, ještě nemusí přesnou výši svého
nároku znát. Okolnosti, které mají vliv na výši nároku, mohou vyjít najevo až během
hlavního líčení. Proto je poškozený oprávněn v průběhu trestního řízení měnit sumu,
kterou uplatnil před zahájením dokazování v hlavním líčení. U soudu prvního stupně je
poškozený oprávněn svůj nárok upřesnit až do doby, než se soud odebere k závěrečné
poradě.80 Totéž platí i pro řízení před odvolacím soudem.81

Povinnost doložit důvod a výši nároku
Důvod a výši škody, nemajetkové újmy nebo bezdůvodného obohacení je
poškozený povinen podle § 43 odst. 3 věta čtvrtá TŘ „doložit“. Povinnost doložit důvod
a výši nároku byla do trestního řádu zavedena zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů. Před nabytím účinnosti tohoto zákona ukládal trestní řád poškozenému
jen povinnost tvrzení, neboť z jeho návrhu mělo být pouze „patrno, z jakých důvodů a v
jaké výši se nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy uplatňuje nebo z jakých
důvodů a v jakém rozsahu se uplatňuje nárok na vydání bezdůvodného obohacení.“
Nově je poškozený povinen tato tvrzení i dokázat.
Přesto, že poškozený je povinen důvod a výši svého nároku prokázat, má oproti
žalobci v občanskoprávním řízení mnohem jednodušší situaci. Důvodem je, že
protiprávní jednání obviněného, vznik škody, příčinná souvislost mezi protiprávním
jednáním a škodou a zavinění jsou zároveň znaky skutkové podstaty trestného činu,
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které jsou orgány činné v trestním řízení povinny dokazovat z úřední povinnosti (§ 2
odst. 5 TŘ, § 89 odst. 1 TŘ). Při dokládání důvodu a výše nároku má tak poškozený
možnost čerpat z těchto důkazních materiálů obsažených ve spisu.
Od poškozeného se očekává, že doloží zejména výši škody a rozsah
bezdůvodného obohacení, které přesahují rámec skutkové podstaty trestného činu, a
dále výši nemajetkové újmy. Na tyto okolnosti se totiž nevztahuje zásada vyhledávací
(§ 2 odst. 5 TŘ, § 89 odst. 1 písm. e) TŘ). Při uplatňování nároků přesahujících znaky
skutkové podstaty trestného činu musí poškozený obstarat všechny důkazy "bez
pomoci" orgánů činných v trestním řízení. Jako důkaz může použít vše, co přispívá
k objasnění jeho nároku. Nejčastěji jde o listiny prokazující vlastnické právo k věcem,
doklady o zaplacení služeb, lékařské zprávy, znalecké posudky nebo výpovědi svědků.

3. 3. 1. 3. Podání návrhu vůči konkrétní osobě
Nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení musí být uplatněn vůči určité osobě, tj. vůči určitému obviněnému (§ 43 odst.
3 TŘ první věta). Dodržení tohoto požadavku je zvlášť důležité, pokud soud projednává
trestní věc více obviněných ve společném řízení, neboť povinnost k náhradě škody,
nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení nelze uložit tomu obviněnému,
proti kterému poškozený neuplatnil svůj nárok, a to ani tehdy, když se jako
spoluobviněný na vzniku škody podílel.82 Jestliže trestným činem způsobí újmu více
obviněných (např. společným jednáním jako spolupachatelé), je třeba, aby poškozený
uplatnil svůj nárok vůči každému jednotlivému obviněnému.83 Obvinění pak odpovídají
za způsobenou újmu buď společně a nerozdílně (tzv. solidární odpovědnost), nebo
podle své účasti (tzv. dělená odpovědnost).84 Záleží na tom, jakým právním předpisem
se náhrada škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v
konkrétním případě řídí.85

82

Česko. Vrchní soud v Praze. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 7 To 116/1993 [ze dne 27. 8.
1993]. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika. 1993, Rozhodnutí ve věcech
trestních, č. 45, s. 372.
83
Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha : Leges, 2013, s. 279.
84
Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vyd. Praha : ASPI, 2008, s. 204.
85
K tomu viz kapitolu č. 3. 1. 2. 3.

65

3. 3. 1. 4. Poučovací povinnost
Před přijetím zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, byla poučovací
povinnost orgánů činných v trestním řízení ohledně práva poškozeného zahájit adhezní
řízení součástí obecné poučovací povinnosti podle § 46 TŘ. Po nabytí účinnosti
citovaného zákona přibyly do trestního řádu tři speciální poučovací povinnosti, které se
vztahují jen k uplatňování soukromoprávních nároků v trestním, resp. adhezním řízení.
Podle § 43 odst. 3 TŘ jsou orgány činné v trestním řízení povinny poškozeného
poučit o tom, do kdy nejpozději může návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo
na vydání bezdůvodného obohacení podat a co má takový návrh obsahovat. To
znamená, že ho musí poučit o tom, že návrh je třeba podat nejpozději do zahájení
dokazování v hlavním líčení spolu s doklady prokazující důvod a výši nároku, a že tento
nárok musí směřovat vůči konkrétní osobě.
Nepodal-li poškozený na základě tohoto poučení návrh v přípravném řízení,
poučí ho o právu podat takový návrh spolu s doručením opisu obžaloby soud (§ 196
odst. 1 TŘ).
Není-li po splnění těchto poučovacích povinností pro rozhodnutí o nároku
poškozeného dostatečný podklad, a nebrání-li tomu důležité důvody, zejména potřeba
vyhlášení rozsudku nebo vydání trestního příkazu bez zbytečných průtahů, soud
poškozenému sdělí, jakým způsobem může podklady doplnit, a poskytne mu k tomu
přiměřenou lhůtu, kterou mu zároveň určí (§ 43 odst. 3 TŘ in fine). Lhůta pro doplnění
podkladů je lhůtou soudcovskou, a proto ji může soud i opakovaně prodloužit. Tímto
způsobem nemusí soud postupovat v případě, že mu v tom brání důležité důvody. Jako
důležitý důvod zákon příkladmo uvádí potřebu vyhlášení rozsudku nebo vydání
trestního příkazu bez zbytečných průtahů. Slova „bez zbytečných průtahů“ je nutno
vykládat v návaznosti na § 229 odst. 1 TŘ, podle kterého není-li podle výsledků
dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v
penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení podklad nebo bylo by třeba pro
vyslovení těchto povinností provádět další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní
řízení, soud odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních nebo na řízení
před jiným příslušným orgánem. Jestliže by tedy nebyl dán předpoklad, že by bylo
možno v relativně krátké době v hlavním líčení doplnit dokazování na základě
uvedeného poučení poškozeného a výzvy k doplnění podkladů pro rozhodnutí o jeho
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soukromoprávním nároku, a to ani při případném krátkodobém odročení hlavního
líčení, nemusí soud postupovat podle poslední věty § 43 odst. 3 TŘ. V takovém případě
má přednost vyhlášení rozsudku nebo vydání trestního příkazu.86
Při poučování o způsobu, jakým má poškozený podklady doplnit, musí soud
respektovat zásadu rovnosti účastníků řízení (čl. 37 odst. 3 LZPS). Nároky na náhradu
škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení mají soukromoprávní
charakter. V adhezním řízení je proto třeba dodržovat základní zásady civilního řízení,
které slouží k zajištění rovnosti účastníků. Jednou z těchto zásad je zákaz poučovat
účastníka řízení o jeho právech vyplývajících z hmotněprávní úpravy (§ 5 OSŘ a
contrario). Trestní soud může poškozeného poučovat jen o jeho procesních právech.
Příkladem porušení této zásady by bylo poučení poškozeného o tom, že má navýšit
částku, kterou ve svém návrhu požaduje, neboť z výsledků dokazování vyplývá, že mu
náleží podstatně víc, než o co původně žádal. Naproti tomu není porušením zásady
rovnosti účastníků řízení, když např. soud poučí poškozeného o tom, že má místo kopie
listiny osvědčující nějakou skutečnost předložit originál.87

3. 3. 1. 5. Adresát návrhu
Adresáti návrhu na zahájení adhezního řízení se v průběhu trestního řízení mění
v závislosti na tom, v jakém stadiu trestního řízení poškozený návrh podává.
Žádá-li poškozený již v trestním oznámení, aby soud uložil obviněnému
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, může návrh spolu s trestním oznámením podat u
kteréhokoliv orgánu

činného v trestním řízení. Oznámení o skutečnostech

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, jsou totiž povinny přijímat všechny
policejní orgány, státní zástupci, nebo soudy. Pro policejní orgán a státního zástupce
plyne tato povinnost z § 158 odst. 2 TŘ. Soudy přijímají trestní oznámení na základě §
59 odst. 6 TŘ. Druhé z citovaných ustanovení váže povinnost jen na trestní oznámení
učiněné ústně. Je však nepochybné, že soud je zavázán přijímat trestní oznámení i v jiné
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formě, tj. písemně, v elektronické podobě podepsané elektronicky podle zvláštních
předpisů, telegraficky, telefaxem nebo dálnopisem.
Po zahájení úkonů trestního řízení do podání obžaloby (přípravné řízení)
doručuje poškozený návrh policejnímu orgánu nebo státnímu zástupci (§ 59 odst. 3 TŘ),
neboť v té době ještě není známa příslušnost soudu oprávněného rozhodovat ve věci
samé.
Po podání obžaloby (řízení před soudem) doručuje poškozený návrh věcně a
místně příslušnému soudu. Příslušnost soudu rozhodujícího ve věci samé se poškozený
dozví z opisu obžaloby, který mu soud doručí (§ 196 odst. 1 TŘ).

3. 3. 1. 6. Účinky návrhu
Zahájení adhezního řízení má účinky hmotněprávní i procesní. V oblasti
hmotného práva má návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení za následek stavení běhu promlčecí lhůty. Z procesního
hlediska je návrh poškozeného překážkou litispendence pro civilní řízení.

Stavení běhu promlčecí lhůty
Uplatnění soukromoprávního nároku v adhezním řízení je uplatněním práva u
orgánu veřejné moci ve smyslu § 648 NOZ. Ustanovení § 648 NOZ říká, že „uplatní-li
věřitel v promlčecí lhůtě právo u orgánu veřejné moci a pokračuje-li řádně v zahájeném
řízení, promlčecí lhůta neběží.“ Z výše uvedeného vyplývá, že ke stavení běhu
promlčecí lhůty musí být splněny kumulativně dvě podmínky. První podmínkou je
uplatnění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání bezdůvodného
obohacení ve stanovené promlčecí lhůtě. Druhou podmínkou je řádné pokračování v
zahájeném adhezním řízení.
Uplatnění nároku ve stanovené promlčecí lhůtě znamená, že poškozený je
povinen podat návrh na zahájení adhezního řízení nejpozději v poslední den této
promlčecí lhůty. Přitom nestačí jen včasné podání doručovateli, ale poškozený je
povinen nejpozději v poslední den promlčecí lhůty doručit návrh na zahájení adhezního
řízení orgánu činnému v trestním řízení. Případný omyl či zpoždění doručovatele, u
kterého byla zásilka s návrhem „včas“ podána, ale „po lhůtě“ doručena soudu, státnímu
zástupci nebo policejnímu orgánu jde k tíži poškozeného. Promlčecí doba je totiž lhůtou
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hmotněprávní, pro jejíž zachování je nezbytné, aby určitý úkon došel k příslušnému
adresátovi v jejím průběhu.
Druhá podmínka je oproti tomu značně neurčitá. Otázkou, co si lze představit
pod „řádným pokračováním v zahájeném řízení“, se nový občanský zákoník nezabývá.
Odpověď je proto třeba hledat v literatuře. Podle nauky88 občanského práva pokračuje
účastník v řízení řádně tehdy, jestliže svými procesními úkony nebrání náležitému
průběhu řízení, takže toto řízení může skončit rozhodnutím ve věci (tzv. meritorní
ukončení řízení). Promítneme-li toto pravidlo do roviny adhezního řízení, řádně
nepokračuje poškozený, který návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo na
vydání bezdůvodného obohacení vzal zpět. Poškozený nepokračuje řádně ani tehdy,
když po poučení soudu a ve stanovené lhůtě nedoplní podklady pro rozhodnutí o
soukromoprávním nároku (§ 43 odst. 3 TŘ). Pak je totiž poškozený odpovědný za to, že
soud nemohl o jeho nároku meritorně rozhodnout a byl nucen odkázat ho na řízení ve
věcech občanskoprávních, resp. na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 229 odst. 1
TŘ). Pokud poškozený v zahájeném adhezním řízení řádně nepokračuje, skončí
promlčecí doba bez ohledu na to, že právo již bylo uplatněno. V těchto případech totiž
běh promlčecí lhůty po dobu adhezního řízení nestaví.
Splní-li poškozený obě zákonem stanovené podmínky, tj. nárok uplatní ve
stanovené promlčecí lhůtě a v adhezním řízení řádně pokračuje, běh promlčecí lhůty se
staví dnem, kdy byl návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení doručen policejnímu orgánu, státnímu zástupci nebo soudu.
Stavení promlčecí lhůty však nastává pouze ve vztahu k obviněnému, vůči němuž
poškozený nárok uplatnil. Vůči jiným obviněným, proti nimž poškozený nárok
neuplatnil, ke stavení promlčecí doby nedochází. Nejvyšší soud89 toto stanovisko
odůvodnil tím, že předmětem promlčení je vždy právo, které je charakterizováno jednak
svým obsahem, to znamená vymezením konkrétních subjektivních oprávnění a
povinností, jednak účastníky, to znamená subjekty, mezi nimiž existuje takto
definovaný právní vztah. Podmínky promlčení se sice posuzují vždy v celém souhrnu
těchto prvků, ovšem při jejich pluralitě je třeba zpravidla jednotlivé nároky (či jejich
části) a účastníky vztahu odlišit. Sestává-li například právní vztah mezi týmiž osobami z
více samostatných nároků, běží promlčení u každého nároku zvlášť, a pokud jde o nárok
88
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téhož obsahu vůči více osobám (nejde-li o závazek nedílný podle § 1870 NOZ), běží
promlčecí doba pro uplatnění nároku proti každé z nich samostatně. Obdobné platí i pro
podmínky stavení běhu promlčecí doby, které se při pluralitě nároků či účastníků
posuzuje odděleně, a to tak, že uplatnění práva u orgánu veřejné moci ve smyslu
ustanovení § 648 NOZ přináší důsledek v podobě stavení běhu promlčecí doby pouze
ve vztahu k tomu nároku, případně jeho části, pro nějž se řízení vede, a stejně tak jen ve
vztahu k osobě, vůči níž se toto řízení vede, nikoliv též ve vztahu k jakémukoliv jinému
subjektu, proti němuž sice uplatnění téhož práva může taktéž přicházet v úvahu,
nicméně řízení zahájeno dosud nebylo.
Před nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (1. 1. 2014) se v praxi
objevily určité pochybnosti ohledně běhu promlčecí lhůty v případech, kdy v trestním
řízení nebyl nárok poškozeného zcela nebo zčásti uspokojen, a proto byl se zbytkem
nároku odkázán na civilní řízení. Za dříve platné úpravy (§ 97 zákona č. 141/1950 Sb.,
občanský zákoník) soudní praxe výkladem dovozovala, že pokračoval-li poškozený v
přiměřené době po skončení trestního řízení v občanském soudním řízení, mělo se za to,
že v řízení řádně pokračoval, takže promlčení nemohlo skončit. Za účinnosti § 112 OZ
bylo někdy dovozováno,90 že právní úprava, která pouze stanoví, že „promlčecí doba“
od uplatnění práva po dobu řízení neběží, takový výklad nepřipouští. Není-li poškozený
zcela či zčásti uspokojen rozhodnutím soudu v adhezním řízení, může uplatnit své právo
v občanském soudním řízení jen v době, kdy ještě pokračuje běh promlčecí doby. Pokud
by poslední den promlčecí doby padl na období mezi dvěma řízeními, nárok
poškozeného by se promlčel. Naproti tomu J. Švestka91 zastával názor, že v zájmu
zajištění účinné ochrany poškozeného je třeba § 112 OZ vykládat tak, že poškozený v
řízení řádně pokračuje i tehdy, jestliže po skončení trestního řízení v přiměřené lhůtě
pokračuje v občanském soudním řízení. Určení této přiměřené doby bylo před 1. 1.
2014 vždy otázkou posouzení okolností konkrétního případu. Na rozdíl od svého
předchůdce obsahuje nový občanský zákoník ohledně přiměřenosti této doby jasnou
zákonnou úpravu. Ustanovení § 652 NOZ říká, že „pokračuje-li běh promlčecí lhůty po
odpadnutí některé z překážek uvedených v § 646 až 651, neskončí promlčecí lhůta dříve
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než za šest měsíců ode dne, kdy začala znovu běžet“. Proto kdyby konec promlčecí doby
padl na období mezi ukončeným trestním stíháním (§ 12 odst. 10 TŘ) a zahájením
civilního řízení, nedojde k promlčení nároku poškozeného za předpokladu, že ho uplatní
před civilním soudem ve lhůtě 6 měsíců od ukončení trestního stíhání.

Vznik překážky litispendence
Návrh poškozeného, aby soud v odsuzujícím rozsudku 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 (§ 43 odst. 3 TŘ), je podle judikatury92 zahájením
řízení ve smyslu § 83 odst. 1 OSŘ. Z toho důvodu je uplatnění nároku v adhezním
řízení překážkou litispendence pro občanskoprávní řízení. Pro vznik této překážky není
významné, kterému orgánu činnému v trestním řízení poškozený návrh doručil nebo
v jakém stadiu trestního řízení tak učinil. Překážka litispendence je založena, jakmile
poškozený podá návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání
bezdůvodného obohacení v adhezním řízení řádně a včas. Soudní praxe tím podpořila
myšlenku „bis de eadem re ne sit actio“, tj. o téže věci se dvakrát nejedná. Je nežádoucí,
aby o stejném nároku mezi týmiž účastníky probíhalo více řízení a aby ohledně téhož
nároku mezi týmiž účastníky byla vydána dvě vykonatelná rozhodnutí.
Konkurence občanskoprávního a adhezního řízení může vzniknout dvojím
způsobem. Buď poškozený podá žalobu v občanském soudním řízení až poté, kdy již
učinil návrh na přisouzení soukromoprávního nároku v trestním řízení, nebo návrh na
zahájení adhezního řízení podá až po zahájení civilního řízení ohledně téhož předmětu.
Jakmile soud v občanskoprávním řízení zjistí, že nárok na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo na vydání bezdůvodného obohacení poškozený uplatnil dříve
v adhezním řízení, musí občanskoprávní řízení podle § 104 odst. 1 OSŘ zastavit.
V opačném případě, to znamená v situaci, kdy poškozený nejprve podá žalobu
v civilním řízení a později zahájí adhezní řízení, je z hlediska dalšího postupu nutno
rozlišovat rovinu trestního a civilního řízení.
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Adhezní řízení na rozdíl od občanského soudního řízení nezná překážku
litispendence.93 Toto tvrzení má oporu v § 44 odst. 3 TŘ, podle kterého „návrh podle §
43 odst. 3 nelze podat, bylo-li o nároku již rozhodnuto v občanskoprávním nebo v jiném
příslušném řízení“. Z citovaného ustanovení a contrario plyne, že samotné uplatnění
nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání bezdůvodného obohacení
v civilním či jiném příslušném řízení nebrání uplatnění stejného nároku v trestním
řízení. Nelze však uplatňovat nárok, o němž již bylo rozhodnuto, třebaže toto
rozhodnutí není pravomocné. Pokud trestní soud zjistí, že již bylo o nároku
poškozeného vydáno rozhodnutí v občanskoprávním nebo jiném příslušném řízení,
poučí poškozeného o této překážce (§ 46 TŘ). Pokud by poškozený přes toto poučení na
svém návrhu trval, soud vysloví usnesením, že jeho nárok k hlavnímu líčení nepřipouští
(§ 206 odst. 4 TŘ).94
Jak vidno, adheznímu řízení v přiznání soukromoprávních nároků nebrání
dřívější

podání

občanskoprávní

žaloby.

Jak

má

ale

postupovat

soudce

v

občanskoprávním řízení, když poškozený po jeho zahájení uplatnil stejné nároky
v adhezním řízení? J. Šperling95 se domnívá, že v takové situaci je na místě, aby civilní
soud podle § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ občanské soudní řízení přerušil, protože
výsledek

trestního

řízení

bude

mít

nepochybně

význam

pro

rozhodnutí

v občanskoprávním řízení. Podle A. Winterové96 však takový názor nelze akceptovat,
neboť toto ustanovení se na daný případ nevztahuje. Ustanovení § 109 OSŘ upravuje
přerušení občanskoprávního řízení, a to v prvém odstavci obligatorní, ve druhém
odstavci fakultativní. Důvody pro přerušení řízení zde uvedené jsou vesměs překážkami
postupu řízení, po jejichž odpadnutí, resp. vyřešení soud pokračuje v řízení. V § 109
odst. 2 písm. c) OSŘ se říká, že soud může řízení přerušit, jestliže probíhá řízení,
v němž je řešena otázka, která může mít význam pro rozhodnutí soudu. Z formulace
vyplývá, že je tím míněna prejudiciální otázka, kterou si soud může vyřešit sám (§ 135
odst. 2 OSŘ), anebo může řízení přerušit a vyčkat rozhodnutí o ní jiným orgánem.
Prejudiciální otázkou je v civilním procesu taková otázka, jejíž vyřešení je nutným
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předpokladem rozhodnutí soudu ve věci samé a která je zároveň způsobilá být
samostatným předmětem jiného řízení. Ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) OSŘ tedy
dává soudu v občanskoprávním řízení možnost řízení přerušit proto, aby vyčkal
rozhodnutí o prejudiciální otázce a potom pokračoval v řízení o věci samé, vycházeje
přitom z tohoto rozhodnutí. O nic takového však podle A. Winterové nejde v případě
konkurence občanskoprávního a adhezního řízení. V adhezním řízení se neřeší otázka,
která by byla prejudiciální pro občanskoprávní spor. Prejudiciální otázkou pro
rozhodování o náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení
není ani otázka, zda byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal.97 Podle A. Winterové je
konkurenci civilního a adhezního řízení třeba řešit zastavením civilního řízení, a to pro
překážku litispendence (§ 83 odst. 1 OSŘ). Překážka litispendence totiž bezpodmínečně
nevyžaduje, aby bylo zastaveno později zahájené řízení.
Přikláním se k názoru A. Winterové. Argument, že výsledek trestního řízení má
význam pro rozhodnutí v občanskoprávním řízení, přehlíží skutečnost, že civilní soud je
v rozhodování o náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení
zcela nezávislý na rozhodnutí trestního soudu. Je tomu tak proto, že v adhezním řízení
se neprojednává otázka, jejíž vyřešení je nutným předpokladem pro rozhodnutí civilního
soudu o soukromoprávních nárocích poškozeného. Předmět civilního a adhezního řízení
je stejný. Rozhodnutí civilního soudu není závislé na rozhodnutí trestního soudu o tom,
že byl spáchán trestný čin a kdo jej spáchal. Jde sice o konstatování, kterým je civilní
soud podle § 135 odst. 1 OSŘ vázán, ale rozhodnutí o soukromoprávních nárocích
poškozeného (byť z trestného činu vzešlých) takové konstatování nevyžaduje. Důvodem
je, že předpoklady vzniku odpovědnosti za škodu jsou pouze protiprávní jednání
škůdce, vznik škody, příčinná souvislost a zavinění, a nikoliv též to, že protiprávní
jednání dosáhlo takového stupně společenské škodlivosti, že zároveň naplňuje
skutkovou podstatu trestného činu. Dospěje-li proto občanskoprávní soud k závěru, že
předmět adhezního a civilního řízení se překrývá, měl by v souladu se zásadou ne bis in
idem civilní řízení podle § 104 odst. 1 OSŘ zastavit.
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3. 3. 2. Rozhodnutí
O uplatněných nárocích na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání
bezdůvodného obohacení může v adhezním řízení rozhodovat jen soud, jakožto
nezávislý státní orgán. Státní zástupce ani policejní orgán nemůže o soukromoprávních
nárocích poškozeného vůbec rozhodovat.
Soud je oprávněn o návrhu na uložení povinnosti k náhradě škody, nemajetkové
újmy a vydání bezdůvodného obohacení rozhodnout již před zahájením dokazování
v hlavním líčení tak, že navrhovatele nebo jeho nárok k hlavnímu líčení nepřipouští (§
206 odst. 3, 4 TŘ). Připustí-li soud poškozeného s jeho nárokem k hlavnímu líčení, má
možnost nárok přiznat (§ 228 odst. 1 TŘ) nebo ho odkázat s celým nárokem, resp. se
zbytkem jeho nároku na řízení ve věcech občanskoprávních nebo na jiné příslušné
řízení (§ 229 odst. 1, 2, 3 TŘ).
Rozhodne-li soud vedle sebe o nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy,
nebo vydání bezdůvodného obohacení, jsou výroky o těchto samostatných nárocích
výroky oddělitelnými (§ 254 odst. 1 TŘ).98

3. 3. 2. 1. Rozhodnutí podle § 206 odst. 3, 4 TŘ
Ustanovení § 206 odst. 3, 4 TŘ říká, že „(3) Uplatňuje-li práva poškozeného
osoba, které toto právo zřejmě nepřísluší, vysloví soud usnesením, že onu osobu jako
poškozeného k hlavnímu líčení nepřipouští. Takové rozhodnutí nebrání uplatnění
nároku na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na vydání bezdůvodného
obohacení před příslušným orgánem. (4) Podle odstavce 3 postupuje soud také tehdy,
brání-li účasti poškozeného okolnosti uvedené v § 44 odst. 2 a 3.“ Trestní řád rozlišuje
případy, kdy určité osobě nepřísluší žádná práva poškozeného (§ 206 odst. 3 TŘ) nebo
jen právo uplatňovat nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení (§ 206 odst. 4 TŘ). Pokud někomu nenáleží žádné z práv
poškozeného, rozhodne soud o tom, že takovou osobu k hlavnímu líčení nepřipouští.
Nemá-li poškozený právo uplatňovat nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo
vydání bezdůvodného obohacení, soud tento nárok k hlavnímu líčení nepřipustí.
Rozhodnutí o nepřipuštění určité osoby jako poškozeného, nebo nepřipuštění nároku
poškozeného k hlavnímu líčení není překážkou pro uplatnění totožného nároku v jiném
98
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příslušném řízení. Poškozený, který nemá postavení subjektu adhezního řízení, může
vykonávat jen tzv. procesní práva, která mu podle trestního řádu přísluší. Zejména má
právo zúčastnit se hlavního líčení, činit v něm návrhy na doplnění dokazování, pronést
závěrečnou řeč, atd.
Soud může odepřít uplatňování práv poškozeného tehdy, když tato práva určité
osobě „zřejmě nepřísluší“. Slovo „zřejmě“ je třeba vykládat v souladu s § 2 odst. 5 TŘ.
To znamená, že okolnost, která odůvodňuje rozhodnutí podle § 206 odst. 3, 4 TŘ musí
být zjištěna bez důvodných pochybností.

Předpoklady pro rozhodnutí podle § 206 odst. 3 TŘ
Soud nemůže připustit k hlavnímu líčení osobu, která není poškozeným, resp.
nemá postavení poškozeného v trestním řízení, nebo osobu, která sice naplňuje definiční
znaky poškozeného podle § 43 odst. 1 TŘ, ale práva poškozeného vykonávat nemůže.
Jako poškozený nemůže před soudem vystupovat útvar, který nemá právní
subjektivitu (např. sdružení osob podle § 2716 NOZ). Ten, kdo nevstoupil do
procesních práv poškozeného, nebo kdo nemá proti obviněnému (škůdci) postih podle
hmotného práva, se rovněž nemůže stát poškozeným, resp. mít postavení poškozeného.
Na straně poškozených se nemůže ocitnout osoba, které nevznikla škoda, nemajetková
újma nebo na jejíž úkor se pachatel neobohatil, a osoba, které sice vznikla škoda,
nemajetková újma nebo se na její úkor pachatel obohatil, ale tato újma nebo obohacení
není v příčinné souvislosti s trestným činem, resp. skutkem, pro který je obžalovaný
stíhán.
Práva poškozeného nemůže vykonávat někdo, kdo sice je fyzickou nebo
právnickou osobou, jíž byla v příčinné souvislosti s trestným činem způsobena škoda,
nemajetková újma nebo se pachatel na její úkor trestným činem obohatil (§ 43 odst. 1
TŘ), ale v trestním řízení je stíhán jako spoluobviněný.

Spoluobviněný
Ustanovení § 44 odst. 1 TŘ říká, že „oprávnění poškozeného nemůže vykonávat
ten, kdo je v trestním řízení stíhán jako spoluobviněný“. Spoluobviněným v trestním
řízení se rozumí osoba, která je s jiným obviněným stíhána ve společném řízení (§ 20
odst. 1, § 23 odst. 3 TŘ). Pokud byl některý ze spoluobviněných trestným činem
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poškozen, je z obsahového hlediska poškozeným ve smyslu § 43 odst. 1 TŘ, příp. § 43
odst. 3 TŘ. Z formálního hlediska je však nepřípustné, aby jedna osoba vystupovala ve
dvojím, vzájemně protichůdném procesním postavení. Proto ji trestní řád postavení
poškozeného nepřiznává. Pokud však bylo trestní řízení proti spoluobviněnému
vyloučeno ze společného řízení (§ 23 odst. 1 TŘ) nebo vedlo-li se trestní řízení od
počátku ze závažných důvodů proti každému z obviněných, kteří jsou jinak např.
spolupachateli či účastníky na spáchaném trestném činu (§ 23 a 24 TZ) zvlášť, pak se
nejedná o spoluobviněné. Osoba, která je v jiném řízení v postavení obviněného, může
v dalším trestním řízení vystupovat jako poškozený se všemi právy ve smyslu § 43 odst.
l, 3 TŘ.99

Předpoklady pro rozhodnutí podle § 206 odst. 4 TŘ
Soud nepřipustí nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení k hlavnímu líčení, není-li poškozený jeho nositelem, nebo
přiznání tohoto nároku brání zákonná překážka.
Poškozený nemá nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení, pokud marně uplynula lhůta k jeho uplatnění před soudem,
resp. poté, co obžalovaný vznesl námitku promlčení,100 nebo když obžalovaný již
dobrovolně nahradil škodu, nemajetkovou újmu nebo vydal bezdůvodné obohacení.
Od poškozeného, který nemá nárok na reparaci, je nutno odlišit toho
poškozeného, jehož nárok proti obžalovanému existuje, ale určitá překážka způsobuje,
že jej v trestním (adhezním) řízení vymáhat nemůže.
Nároky v adhezním řízení nemohou vymáhat právnické osoby, neboť jako umělé
útvary nemají způsobilost samostatně jednat před soudem, a ty fyzické osoby, které
nemají plnou způsobilost k právním úkonům, resp. svéprávnost. Uvedené však nelze
považovat za překážku, neboť práva fyzických osob omezených nebo zbavených
způsobilosti k právním úkonům vykonává v trestním řízení zákonný zástupce nebo
opatrovník (§ 45 TŘ), a práva korporací, resp. jiných právnických osob vykonává
statutární orgán, nebo jiná osoba, která je oprávněná za tyto subjekty jednat.
Poškozený nemůže vymáhat soukromoprávní nároky tehdy, když sice má
procesní způsobilost, nebo je zastoupen, ale soud rozhodl o tom, že poškození mohou
99
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svá práva vykonávat jen prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí (§ 44
odst. 2 TŘ). Překážkou pro přiznání nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a
vydání bezdůvodného obohacení v adhezním řízení je i skutečnost, že o totožném
nároku bylo již rozhodnuto v občanskoprávním, resp. jiném příslušném řízení (§ 44
odst. 3 TŘ).

Společný zmocněnec
Nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení nelze uplatňovat samostatně, pokud práva poškozených vykonává na základě
rozhodnutí soudu společný zmocněnec. O takovém postupu může rozhodnout předseda
senátu a v přípravném řízení na návrh státního zástupce soudce, pokud počet
poškozených je mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by mohl být
ohrožen rychlý průběh trestního stíhání.
Institut společného zmocněnce byl do trestního řádu zaveden novelou trestního
řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. Smyslem ustanovení § 44 odst. 2 TŘ je
chránit trestní řízení před zatížením z množství úkonů souvisejících s právy
poškozených, které by mohly vést k jeho výraznému zpomalení. Prodloužením trestního
řízení v důsledku uplatňování práv vysokého počtu poškozených by mohlo dojít
k ohrožení samotného účelu trestního řízení (§ 1 odst. 1 TŘ). Účelem trestního řízení je
totiž náležité zjištění trestných činů a spravedlivé potrestání jejich pachatelů bez
zbytečných průtahů.
O výkonu práv poškozených prostřednictvím společného zmocněnce může soud
rozhodnout při splnění dvou kumulativních podmínek: počet poškozených je
mimořádně vysoký a jednotlivým výkonem jejich práv by byl ohrožen rychlý průběh
trestního stíhání. Zákonodárce nevyčíslil, co znamená mimořádně vysoký počet
poškozených. Z použití slov „mimořádně vysoký“ a také z maximálního počtu šesti
zmocněnců se však podává, že by se mělo jednat řádově o stovky a tisíce poškozených
spíše než o desítky.101 Ohrožení rychlého průběhu trestního řízení nastává tehdy, když
by v důsledku aktivity poškozených hrozilo, že orgány činné v trestním řízení nedodrží
vazební (§ 72 a n. TŘ) a další lhůty (§ 159 TŘ, 167 nebo 170 TŘ, § 181 odst. 3 TŘ),
které jsou konkrétním promítnutím zásady rychlosti trestního řízení (§ 2 odst. 4 TŘ).
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O společném zmocněnci rozhoduje v přípravném řízení na návrh státního
zástupce soudce a v řízení před soudem předseda senátu. Rozhodnutí se činí usnesením
(§ 119 odst. 1 TŘ), proti kterému není přípustná stížnost (§ 141 odst. 2 TŘ). Usnesení se
oznamuje poškozeným, kteří již uplatnili nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení. Ostatním poškozeným se usnesení oznamuje při
prvním úkonu trestního řízení, ke kterému se předvolávají. Od okamžiku oznámení
mohou poškození svá práva, včetně práva na vymáhání soukromoprávních nároků,
vykonávat jen prostřednictvím společného zmocněnce, kterého si zvolí. Individuální
výkon těchto práv není přípustný.

O nároku bylo již rozhodnuto
Ustanovení § 44 odst. 3 TŘ říká, že „návrh podle § 43 odst. 3 (tj. návrh, aby
soud v odsuzujícím rozsudku 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 – pozn. A.
B.) nelze podat, bylo-li o nároku již rozhodnuto v občanskoprávním nebo v jiném
příslušném řízení“. Jelikož citované ustanovení nevyžaduje, aby rozhodnutí v
občanskoprávním, přestupkovém nebo jiném příslušném řízení bylo pravomocné, pro
postup podle § 206 odst. 4 TŘ postačí, že toto rozhodnutí bylo vyhlášeno.
Z výše uvedeného plyne, že samotné uplatnění nároku na náhradu škody a
nemajetkové újmy, která byla poškozenému trestným činem způsobena, nebo vydání
bezdůvodného obohacení, které pachatel na úkor poškozeného získal, v jiném
příslušném řízení nebrání uplatnění a přiznání totožného nároku v adhezním řízení.
Adhezní řízení na rozdíl od civilního řízení nezná překážku litispendence. Takovou
právní úpravu však nelze považovat za správnou. Institut adhezního řízení vznikl proto,
aby se se stejnými nároky nemuselo zabývat více soudů. Možnost vymáhat tentýž nárok
souběžně před trestním a civilním soudem, resp. jiným příslušným orgánem, však s
tímto cílem nekoresponduje. Českému zákonodárci bych proto doporučila, aby změnil §
44 odst. 3 TŘ tak, že návrh podle § 43 odst. 3 TŘ nelze podat, pokud byl nárok uplatněn
v jiném příslušném řízení.

78

Forma a obsah rozhodnutí
Rozhodnutí podle § 206 odst. 3, 4 TŘ, resp. za analogického užití těchto
ustanovení, má formu usnesení (§ 119 odst. 1 TŘ), proti němuž není přípustná stížnost
(§ 141 odst. 2 TŘ). Pokud je poškozený přítomen u hlavního líčení, je usnesení
poznamenáno v celém svém znění do protokolu o hlavním líčení a poškozenému je
oznámeno vyhlášením (§ 137 odst. 1 TŘ). Takové usnesení se nevyhotovuje (§ 136
odst. 2 TŘ). Nedostavil-li se poškozený k hlavnímu líčení, jsou orgány činné v trestním
řízení povinny usnesení vyhotovit, a opis tohoto usnesení doručit poškozenému (§ 137
odst. 1 TŘ).
Usnesení podle § 206 odst. 3, 4 TŘ musí obsahovat výrok o tom, že soud
poškozeného nebo jeho nárok k hlavnímu líčení nepřipouští spolu s uvedením
konkrétních hmotněprávních i procesních zákonných ustanovení, jichž bylo použito a
odůvodnění. Ustanovení § 134 odst. 2 TŘ říká, že v odůvodnění je třeba, jestliže to
přichází podle povahy věci v úvahu, zejména uvést skutečnosti, které byly vzaty za
prokázané, důkazy, o něž se skutková zjištění opírají, úvahy, jimiž se rozhodující orgán
řídil při hodnocení provedených důkazů, jakož i právní úvahy, na jejichž podkladě
posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných ustanovení zákona. Pokud soud
poškozeného nebo jeho nárok k hlavnímu líčení nepřipouští, je povinen v usnesení
uvést, z jakého důvodu tak učinil, a o jaký důkaz tento důvod opírá.

3. 3. 2. 2. Rozhodnutí podle § 228 odst. 1 TŘ
Ustanovení § 228 odst. 1 TŘ říká, že „odsuzuje-li soud obžalovaného pro trestný
čin, kterým způsobil jinému majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu nebo kterým se
na úkor poškozeného bezdůvodně obohatil, uloží mu v rozsudku, aby poškozenému
nahradil majetkovou škodu nebo nemajetkovou újmu v penězích nebo aby vydal
bezdůvodné obohacení, jestliže byl nárok včas uplatněn (§ 43 odst. 3), nestanoví-li tento
zákon jinak; nebrání-li tomu zákonná překážka, soud uloží obžalovanému vždy
povinnost k náhradě škody nebo k vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše
škody nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve
výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným, a škoda v této výši nebyla dosud
uhrazena nebo bezdůvodné obohacení nebylo dosud v tomto rozsahu vydáno.“ Citované
ustanovení rozlišuje případy, ve kterých je soud povinen přiznat soukromoprávní nárok
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(věta za středníkem), a případy, kdy jej přizná pouze za předpokladu, že podklad pro
přiznání nároku považuje za dostatečný. Věta za středníkem byla do dotyčného
ustanovení zařazena novelou trestního řádu provedenou zákonem č. 265/2001 Sb. Tím
byl právně pozitivně stanoven názor, který již delší dobu prosazovala soudní praxe.102

Předpoklady pro rozhodnutí podle § 228 odst. 1 TŘ
Předpoklady pro pozitivní rozhodnutí o návrhu poškozeného na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení je vydání odsuzujícího
rozsudku, existence nároku z hlediska hmotného práva, a neexistence zákonné
překážky, která brání přiznání nároku. Aby měl soud povinnost přiznat soukromoprávní
nárok, musí být navíc splněna podmínka, že škoda nebo bezdůvodné obohacení je
součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává
vinným.

Odsuzující rozsudek
Soud může obžalovanému uložit povinnost k náhradě škody, nemajetkové újmy
a vydání bezdůvodného obohacení jedině v rozsudku, v němž ho uznává vinným
trestným činem. Nezáleží na tom, zda soud obžalovanému zároveň uložil trest, ochranné
opatření nebo od jeho potrestání upustil (§ 46 odst. 1 TZ, § 227 TŘ). Přiznání
soukromoprávních nároků závisí jen na výroku o vině, který se vztahuje na ten trestný
čin, resp. skutek, kterým byla způsobena škoda, nemajetková újma nebo bylo získáno
bezdůvodné obohacení. Při vydání zprošťujícího rozsudku nelze poškozenému
uplatňovaný nárok přiznat, nýbrž ho vždy odkázat na řízení ve věcech
občanskoprávních nebo na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 229 odst. 3 TŘ).
Takto soud postupuje i v případě, že obžalovaného zprostí viny za ty dílčí útoky
pokračujícího trestného činu (§ 116 TZ, § 12 odst. 12 TŘ), jimiž měla být způsobena
škoda, nemajetková újma, nebo mělo být získáno bezdůvodné obohacení.

Existence nároku
Nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení
existuje tehdy, pokud jej lze s úspěchem vymáhat soudně neboli jej procesně
102
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(autoritativně) vynutit.103 Ztrátu nároku na reparaci mohou způsobit různé skutečnosti,
nejčastěji jde o vznesení námitky promlčení. Důvodem ztráty nároku, resp. práva na
náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení je také
dobrovolné uhrazení pohledávky ze strany obžalovaného (§ 1908 NOZ). Část
ustanovení § 228 odst. 1 TŘ, která přiznání soukromoprávního nároku poškozeného
váže na podmínku, že obžalovaný zatím dobrovolně neuhradil škodu nebo nevydal
bezdůvodné obohacení, se proto zdá být nadbytečná.

Neexistence zákonné překážky
Od ztráty nároku je třeba odlišit situaci, kdy poškozený má proti obžalovanému
nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání bezdůvodného obohacení,
ale určitá překážka způsobuje, že tento nárok nelze přiznat. Zjistí-li se tato překážka104
již před zahájením dokazování v hlavním líčení, rozhodne soud o tom, že nárok
poškozeného k hlavnímu líčení nepřipouští (§ 206 odst. 4 TŘ). Pokud se existence
zákonné překážky ukáže až po provedeném dokazování, soud odkáže poškozeného na
řízení ve věcech občanskoprávních, resp. na řízení před jiným příslušným orgánem (§
229 odst. 1, 2 TŘ).

Škoda nebo bezdůvodné obohacení jsou součástí popisu skutku
Popis skutku, který je uveden ve výroku odsuzujícího rozsudku, musí obsahovat
okolnosti, které jsou relevantní z hlediska znaků skutkové podstaty trestného činu.
Uznává-li soud obžalovaného vinným trestným činem, jehož následkem byla škoda
nebo bezdůvodné obohacení, musí být výše škody nebo rozsah bezdůvodného
obohacení součástí popisu skutku. Pokud poškozený uplatnil nárok na náhradu škody
nebo vydání bezdůvodného obohacení, je soud povinen tento nárok přiznat. Odkázal-li
by poškozeného s nárokem na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení na
řízení ve věcech občanskoprávních nebo na řízení před jiným příslušným orgánem,
jednalo by se o procesní vadu, která je důvodem pro podání odvolání.
Právní úprava, která trestním soudům ukládá povinnost přiznat uplatněný nárok
na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody nebo
103
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rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku
odsuzujícího rozsudku, je logická. Figuruje-li v popisu skutku škoda nebo bezdůvodné
obohacení, musí být její výše, resp. rozsah, zjištěn bez důvodných pochybností (§ 2
odst. 5 TŘ, § 89 odst. 1 písm. e) TŘ). Jinak by soud nemohl obžalovaného uznat
vinným trestným činem, kterým tuto škodu, nebo bezdůvodné obohacení způsobil. Jsouli výše škody a rozsah bezdůvodného obohacení bezpečně prokázány, nelze tvrdit, že
pro jejich přiznání není podklad (srov. § 229 odst. 1 TŘ). Jinak by se výrok o vině
dostal do rozporu s výrokem o náhradě škody nebo vydání bezdůvodného obohacení.
Proto je nepřípustné, aby soud odkázal poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody a
vydání bezdůvodného obohacení, které jsou součástí popisu skutku, na jiné příslušné
řízení.
Pokud chtěl zákonodárce obligatorním přiznáváním soukromoprávních nároků
vyloučit možnost vydávání rozporuplných rozhodnutí, povedlo se mu to jen zčásti.
Důvodem je, že v ustanovení § 228 odst. 1 TŘ věta za středníkem chybí „nemajetková
újma“. Zvláštní část trestního zákoníku přitom zná trestné činy, jejichž následkem může
být nemajetková újma. Příkladem je trestný čin porušení předpisů o pravidlech
hospodářské soutěže podle § 248 TZ. Znakem základní skutkové podstaty je způsobení
„újmy“ soutěžitelům nebo spotřebitelům. Touto újmou může být škoda nebo
nemajetková újma. Nemajetková újma se může projevit např. ve ztrátě dobré pověsti
soutěžitele. Trestní odpovědnost je podmíněná tím, že újma způsobená soutěžitelům
nebo spotřebitelům musí být „většího rozsahu“. Ustanovení § 138 odst. 1 TZ říká, že
„větší škodou“ se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000 Kč. Určení většího
rozsahu nemajetkové újmy se sice tímto výkladovým pravidlem bezprostředně neřídí,
nicméně její význam by měl být srovnatelný s větším rozsahem škody.105 Výše
nemajetkové újmy by tedy měla dosahovat částky nejméně 50 000 Kč. V rozsudku,
v němž soud uznává obžalovaného vinným trestným činem porušení předpisů o
pravidlech hospodářské soutěže, musí být výše majetkové nebo nemajetkové újmy
součástí popisu skutku. Je tomu tak proto, že újma ve větším rozsahu je jako následek
trestného činu znakem skutkové podstaty. Na prokazování újmy se vztahují stejná
pravidla, jako na zjišťování škody a bezdůvodného obohacení. To znamená, že její výše
musí být zjištěna bez důvodných pochybností (§ 2 odst. 5 TŘ, § 89 odst. 1 písm. e) TŘ).
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Je proto otázkou, proč zákonodárce omezil povinnost soudu přiznat soukromoprávní
nároky na případy, kdy v popisu skutku figuruje „výše škody“ nebo „rozsah
bezdůvodného obohacení“, a neuložil tuto povinnost i tehdy, když je součástí popisu
skutku výše nemajetkové újmy. Uzná-li soud obžalovaného vinným, že porušením
právního předpisu o nekalé soutěži způsobil soutěžiteli nebo spotřebiteli nemajetkovou
újmu ve větším rozsahu, musí být suma 50 000 Kč zjištěna bez důvodných pochybností.
Pokud by soud odkázal poškozeného s nárokem na náhradu nemajetkové újmy na řízení
ve věcech občanskoprávních, dostal by se výrok o vině s výrokem o soukromoprávních
nárocích poškozeného do stejného rozporu, jako když uznává obžalovaného vinným
trestným činem, kterým způsobil škodu nebo získal bezdůvodné obohacení. Z výše
uvedených důvodů se domnívám, že dikci § 228 odst. 1 TŘ by bylo vhodné upravit tak,
že soud uloží vždy obžalovanému povinnost k náhradě škody, nemajetkové újmy nebo
vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody, nemajetkové újmy nebo rozsah
bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž
se obžalovaný uznává vinným.

Forma a obsah rozhodnutí
Rozhodnutí o přiznání soukromoprávního nároku je součástí odsuzujícího
rozsudku. Nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení nelze přiznat jinou formou rozhodnutí.
Podle § 228 odst. 2 TŘ výrok o povinnosti obžalovaného k náhradě škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení musí přesně označovat osobu
oprávněného a nárok, který mu byl přisouzen. Tyto náležitosti jsou nezbytné zejména
pro nucený výkon rozhodnutí. Ustanovení § 274 odst. 1 písm. a) OSŘ říká, že výkon
rozhodnutí se vztahuje také na vykonatelná rozhodnutí soudů a jiných orgánů činných v
trestním řízení, pokud přiznávají právo nebo postihují majetek. Jedním z takových
rozhodnutí je i odsuzující rozsudek, který obsahuje výrok o přiznání soukromoprávních
nároků poškozeného. Rozhodnutí je vykonatelné jen tehdy, když je v něm označen
oprávněný a povinný, spolu s rozsahem a způsobem plnění.106 Oprávněného a
povinného je třeba označit tak, aby nebylo možné je zaměnit s někým jiným, a aby s
106
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nimi soud, příp. jiný státní orgán mohl jednat (zejména jim řádně doručovat). Fyzické
osoby musí být v rozsudku identifikovány jménem, příjmením, dnem a místem
narození, rodným číslem a bydlištěm. U obžalovaného se pravidelně uvádí i zaměstnání
(§ 120 odst. 2 TŘ). Pokud byla škoda, nemajetková újma nebo bezdůvodné obohacení
způsobeny osobě, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům (svéprávnost),
přisuzuje soud uplatněný nárok sice jemu, ale výrok je třeba formulovat tak, že
konkrétní plnění se přiznává do rukou zákonného zástupce. Právnické osoby se označují
názvem, dodatkem označujícím právní formu, identifikačním číslem a sídlem. U
poškozené právnické osoby musí znít výrok, jímž soud ukládá obžalovanému povinnost
nahradit škodu, nemajetkovou újmu nebo vydat bezdůvodné obohacení, ve prospěch
této právnické osoby, a nikoli ve prospěch statutárního orgánu, který je oprávněn jednat
za tuto právnickou osobu.107 V označení nároku, který byl poškozenému přiznán je
nutno uvést rozsah a způsob plnění, včetně skutečnosti, zda jde o náhradu škody,
nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení.108 Do způsobu náhrady
škody zasáhla novela trestního řádu provedena zákonem č. 181/2011 Sb. tím, že
omezila způsob její náhrady na plnění v penězích. Před nabytím účinnosti této novely
bylo možné požadovat např. uvedení v předešlý stav. Náhradu nemajetkové újmy lze
přiznat pouze v penězích. Přisouzenou peněžní částku je třeba specifikovat v českých
korunách, a to nejen číselně, ale i slovně.109 Plnění v penězích může být na návrh
poškozeného vyjádřeno v cizí měně, pokud byla škoda způsobena na peněžních
prostředcích v cizí měně nebo na věcech zakoupených za takové peněžní prostředky,
nebo obžalovaný nebo poškozený je cizozemcem (§ 228 odst. 3 TŘ). Při vydávání
bezdůvodného obohacení platí, že zásadně musí být vydán jeho předmět, a není-li to
dobře možné, zejména proto, že obohacení záleželo ve výkonech, musí být poskytnuta
peněžitá náhrada (§ 2999 odst. 1 NOZ).
Způsobí-li škodu, nemajetkovou újmu nebo bezdůvodné obohacení více
obžalovaných, musí být z výroku o přiznání soukromoprávního nároku patrno, zda
poškozenému odpovídají rukou společnou a nerozdílnou, či podle účasti na způsobené
107
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škodě, nemajetkové újmě nebo na získaném bezdůvodném obohacení.110 Výběr z těchto
dvou alternativ zcela závisí na hmotněprávním předpise, jímž se odpovědnost pachatelů
v konkrétním případě řídí.111
Součástí výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích nebo vydání
bezdůvodného obohacení jsou i úroky z prodlení. Soud musí uvést dobu, ve které je
obžalovaný v prodlení, spolu s výší přiznaných úroků v procentech.
Do výroku o náhradě škody a nemajetkové újmy v penězích nebo vydání
bezdůvodného obohacení se neuvádí doba splatnosti. Z ustanovení § 139 TŘ totiž
vyplývá, že všechny výroky rozsudku jsou vykonatelné, jakmile nabydou právní moci,
nestanoví-li zákon výjimečně něco jiného, což není případ výroku o náhradě škody,
nemajetkové újmy v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení. Pouze tehdy,
pokud soud povolí plnění závazku ve splátkách, musí zároveň určit podmínky splatnosti
a výše splátek (§ 228 odst. 2 TŘ). Výše splátek se stanoví buď v korunách, nebo za
podmínek § 228 odst. 3 TŘ v cizí měně. Podle okolností konkrétního případu stanoví
soud délku časového období pro každou splátku a den splatnosti v uvedeném období.
Výše splátek a jejich periodicita by měla být taková, aby se zbytečně neoslabilo
postavení poškozeného a nezmařil účel reparace, jímž je dosažení co nejrychlejšího a
pokud možno úplného odstranění škodlivých následků trestného činu. Z téhož důvodu
bude zpravidla účelné vázat ztrátu výhody splátek na neplnění povinnosti obžalovaného
řádně a včas (§ 1931 NOZ). Výši splátek a podmínky jejich splatnosti je třeba určit
zároveň s výrokem o přiznání soukromoprávního nároku. Určení splátek po právní moci
rozsudku je pak možné jen v rámci vykonávacího řízení za analogického použití
ustanovení § 342 odst. 1 písm. b) TŘ jako u peněžitého trestu.112
Ustanovení § 125 odst. 1 TŘ ukládá soudu povinnost odůvodnit jakýkoliv výrok,
který pojal do rozsudku. Proto i výrok o přiznání soukromoprávních nároků musí být
odůvodněn v souladu s požadavky citovaného ustanovení. V odůvodnění výroku o
náhradě škody, nemajetkové újmy v penězích nebo vydání bezdůvodného obohacení se
soud musí vypořádat zejména s otázkou, zda byl nárok na náhradu škody, nemajetkové
újmy, a vydání bezdůvodného obohacení uplatněn včas, jaké nároky byly uplatněny a v
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jaké výši, a jakými důkazy byl nárok poškozeného, resp. jiné oprávněné osoby
prokázán. Soud musí dál vyložit, kterým hmotněprávním předpisem se nárok na
náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení řídí, proč se
případně odchýlil od solidární odpovědnosti více obžalovaných, na základě jakých úvah
byly stanoveny podíly na reparaci v případě dělené odpovědnosti, co vedlo soud k
aplikaci moderačního práva, v čem soud spatřuje spoluúčast poškozeného, odkdy je
obžalovaný v prodlení a jaká je výše úroků z prodlení, proč soud rozhodl o povolení
splátek, proč vyhověl či nevyhověl návrhu poškozeného na vyjádření nároku v cizí
měně, jak se soud vypořádal s případnou námitkou promlčení, apod. Výjimkou
z pravidla, že soud je povinen odůvodnit výrok o přiznání soukromoprávních nároků je
vydání zjednodušeného rozsudku za podmínek uvedených v § 129 odst. 2 TŘ.
Po nabytí právní moci představuje výrok, v němž byla přiznána náhrada škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, překážku věci rozhodnuté
(res iudicata) v tom rozsahu, v jakém k přiznání došlo. O překážku věci rozsouzené
však nejde, jestliže v adhezním řízení byla uložena povinnost k náhradě škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení jen jednomu z více
obžalovaných, u nichž přichází v úvahu solidární odpovědnost za způsobenou škodu (§
2915 odst. 1 NOZ) a poškozený uplatnil náhradu téže škody proti dalšímu
obžalovanému v jiném trestním nebo civilním řízení. V takovém případě je možné
zavázat druhého obžalovaného, resp. žalovaného, povinností nahradit celou škodu
společně a nerozdílně s prvním obžalovaným, přestože i jemu již byla uložena stejná
povinnost.

3. 3. 2. 3. Rozhodnutí podle § 229 odst. 1, 2, 3 TŘ
Předpokladem pro odkázání poškozeného na jiné příslušné řízení je skutečnost,
že poškozený uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení, ale soud tento nárok z různých důvodů nepřiznal. Pokud soud
poškozeného, nebo jeho nárok nepřipustil k hlavnímu líčení (§ 206 odst. 3 nebo 4 TŘ),
nepřichází odkázání na jiné příslušné řízení v úvahu.

86

Předpoklady pro rozhodnutí podle § 229 odst. 1 TŘ
Podle § 229 odst. 1 TŘ může soud odkázat poškozeného na řízení ve věcech
občanskoprávních nebo na řízení před jiným příslušným orgánem tehdy, „není-li podle
výsledků dokazování pro vyslovení povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v
penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení podklad nebo bylo-li by pro
rozhodnutí o povinnosti k náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k
vydání bezdůvodného obohacení třeba provádět další dokazování, jež by podstatně
protáhlo trestní řízení.“ Z citovaného ustanovení plyne, že důvodem pro odkázání
poškozeného na občanskoprávní, resp. jiné příslušné řízení je buď chybějící podklad pro
uložení povinnosti k reparaci, nebo nutnost provádění dalšího dokazování, jež by
podstatně protáhlo trestní řízení. Oba důvody jsou formulovány relativně neurčitě. Lze
si proto položit otázku, jaké skutečnosti způsobují, že pro uložení povinnosti k náhradě
škody, nemajetkové újmy, nebo k vydání bezdůvodného obohacení není podklad, a
odkdy už jde o podstatné průtahy v trestním řízení.
Pro vyslovení povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení nebude podklad, pokud po provedení všech potřebných
důkazů v hlavním líčení je existence tohoto nároku jen pravděpodobná, nebo bylo
postaveno na jisto, že nárok poškozenému nelze přiznat.
Pokud jsou okolnosti významné pro rozhodnutí o přiznání nároku pouze
pravděpodobné, nelze poškozenému v návrhu na uložení povinnosti k náhradě škody,
nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení vyhovět. Je tomu tak proto, že
trestní řízení je ovládáno zásadou materiální pravdy (§ 2 odst. 5 TŘ). Pro pozitivní
rozhodnutí o soukromoprávních nárocích musí být skutkový stav věci zjištěn bez
důvodných pochybností.
Nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení nelze přiznat, pokud zanikl, nebo existuje překážka, která brání jeho přiznání.
Nárok poškozeného zaniká např. uspokojením nebo proměnou na naturální pohledávku.
Překážkou pro přiznání nároku je skutečnost, že o totožném nároku již bylo rozhodnuto
v jiném příslušném řízení. Pokud v průběhu hlavního líčení obžalovaný vznese námitku
promlčení, nebo vyjde najevo, že poškozenému už byla v celém uplatněném rozsahu
nahrazena škoda, nemajetková újma nebo bylo vydáno bezdůvodné obohacení, anebo
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soud zjistí, že o stejném nároku již bylo rozhodnuto v jiném příslušném řízení, odkáže
poškozeného na občanskoprávní, resp. jiné příslušné řízení.
Pro výše uvedené situace je společné, že určité osobě nelze přiznat
soukromoprávní nároky v adhezním řízení, ale status poškozeného podle § 43 odst. 1
TŘ je zachován. Lze si proto položit otázku, zda pod chybějící podklad spadají taky
situace, kdy se teprve v hlavním líčení ukáže, že určitá osoba není vůbec poškozeným
ve smyslu § 43 odst. 1 TŘ. Důvodem takového zjištění může být např. chybějící
příčinná souvislost mezi trestným činem (skutkem) a újmou nebo obohacením. Podle F.
Púryho je tento případ důvodem pro postup podle § 229 odst. 1 TŘ, neboť „pro
vyslovení povinnosti k náhradě škody není rovněž podklad, pokud se … nepodařilo
prokázat, že škoda způsobena poškozenému vzešla ze stíhaného skutku…“113 Soudní
praxe však dospěla k opačnému názoru. Otázkou, zda pod neexistující podklad lze
podřadit situace, kdy se teprve v hlavním líčení ukáže, že určitá osoba vůbec nemá
postavení poškozeného, se Nejvyšší soud zabýval v rozhodnutí sp. zn. 8 Tdo
539/2012.114 V této trestní věci byl obviněný uznán vinným trestným činem podílnictví
podle § 251 tr. zák., kterého se dopustil tím, že nářadí, které bylo předtím odcizeno
jinou osobou prodal, a získané peníze použil pro vlastní potřebu. Osoby, které toto
nářadí od obviněného v dobré víře zakoupily, a kterým bylo později v trestním řízení
odňato, uplatnili v souladu s trestním řádem nárok na náhradu škody. O návrhu na
náhradu škody soud prvního stupně nerozhodl ani způsobem uvedeným v § 206 odst. 3
TŘ, ani odkázáním na jiné příslušné řízení podle § 229 odst. 1 TŘ. Postup nalézacího
soudu byl k odvolání státního zástupce potvrzen odvolacím soudem. Odvolací soud
konstatoval, že soud prvního stupně pochybil, pokud nerespektoval ustanovení § 206
odst. 3 TŘ a nerozhodl, že dotyčným osobám nepřísluší práva poškozeného, neboť mezi
újmou, která jim vznikla a jednáním podílníka není příčinná souvislost. Jestliže vzniklá
újma přímo nesouvisí s projednávaným trestným činem obviněného a není tedy přímým
následkem jeho trestného jednání, nelze osobám, kterým tato újma vznikla, přiznat
postavení a práva poškozeného ve smyslu § 43 odst. 1 TŘ. Postup nalézacího soudu,
v němž neodkázal dané osoby na jiné příslušné řízení podle § 229 odst. 1 TŘ, tedy
považoval za správný. Tento názor odůvodnil tím, že postup podle § 229 odst. 1 TŘ
113
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předpokládá, že osoba domáhající se nároku na náhradu škody v rámci adhezního řízení
disponuje procesními právy poškozeného, avšak pro přiznání nároku není dán
dostatečný podklad, nebo je ve věci nutné provést další dokazování. Tak tomu ovšem v
dané věci být nemohlo, neboť z důvodu chybějící příčinné souvislosti nebyly dané
osoby poškozenými (§ 43 odst. 1 TŘ) a proto nemohli s procesními právy poškozeného
disponovat. S takto prezentovaným právním názorem odvolacího soudu se nejvyšší
státní zástupce neztotožnil. Vyslovil přesvědčení, že soud druhého stupně měl o
uplatněných nárocích jmenovaných osob na náhradu škody rozhodnout tak, že se pro
nesplnění předpokladů uvedených v § 43 odst. 3 TŘ, tj. pro nedostatek příčinné
souvislosti mezi újmou a trestným činem, odkazují podle § 229 odst. 1 TŘ na řízení ve
věcech občanskoprávních. Podle názoru nejvyššího státního zástupce byla nesprávným
procesním postupem nalézacího soudu, který nevydal rozhodnutí podle § 206 odst. 3
TŘ, vytvořena procesní situace, na jejímž základě se obě osoby, byť pouze formálně
právně, dostaly do postavení poškozených. Za takového procesního stavu věci pak
nezbývalo, než je jako poškozené plně respektovat, a to se všemi právy, které jim zákon
v takovém postavení přiznává (§ 43 a n. TŘ). Dovolání nejvyššího státního zástupce
bylo odmítnuto jako zjevně neopodstatněné a nejvyšší soud přisvědčil správnosti úvah
odvolacího soudu. K námitkám nejvyššího státního zástupce uvedl, že absence
rozhodnutí soudu první instance podle § 206 odst. 3 TŘ nemohla status poškozeného
dotyčným osobám nikdy založit, a proto v daném případě nepřicházelo rozhodnutí
podle § 229 odst. 1 TŘ v úvahu. Názor Nejvyššího soudu je třeba považovat za správný,
neboť ustanovení § 229 odst. 1 TŘ říká, že soud odkazuje „poškozeného“ na příslušné
řízení. Citované ustanovení tudíž počítá pouze s osobami, které splňují podmínky § 43
odst. 1 TŘ. Z trestního řádu tak jasně plyne, že osoby, které nemají status poškozeného,
se odkazování na jiné příslušné řízení netýká. Na tomto místě je možné uzavřít, že
odkázání na jiné příslušné řízení z důvodu chybějícího podkladu má místo pouze tehdy,
když má soud prokázáno, že určitá osoba je poškozeným, ale v průběhu hlavního líčení
se ukáže, že nárok poškozeného zanikl, je zde překážka, která brání přiznání nároku,
nebo existence nároku je jen pravděpodobná.
Korektiv „podstatných průtahů“ doznal po přijetí novely trestního řádu
provedené zákonem 181/2011 Sb. určitých změn. Před touto novelou mohl trestní soud
odkázat poškozeného na jiné příslušné řízení, pokud bylo pro rozhodnutí o přiznání
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nároku na reparaci třeba provádět „dokazování, jež přesahuje potřeby trestního stíhání a
podstatně by je protáhlo“. V současnosti je nepřípustné jen takové „dokazování, jež by
podstatně protáhlo trestní řízení“.
Účelem trestního řízení je náležité zjištění trestných činů a potrestání jejich
pachatelů (§ 1 odst. 1 TŘ). Proto je v trestním řízení třeba dokazovat zejména okolnosti
tvořící znaky skutkové podstaty trestného činu a okolnosti důležité pro rozhodnutí,
jakou trestní sankci pachateli uložit. Mezi okolnosti důležité pro rozhodnutí o vině a
trestu patří i škoda nebo bezdůvodné obohacení, které jsou jako následek trestného činu
znakem skutkové podstaty (§ 89 odst. 1 písm. e) TŘ). Poškození však mohou
v adhezním řízení uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání
bezdůvodného obohacení, které nejsou jako následek trestného činu znakem skutkové
podstaty. Prokazování těchto nároků pak – striktně vzato – vždy přesahuje potřeby
trestního stíhání. Proto je správné, že výše uvedená novela zredukovala aplikaci
ustanovení § 229 odst. 1 TŘ pouze na případy, kdy prokazování soukromoprávních
nároků poškozeného způsobuje podstatné průtahy v trestním řízení.
Průtahy vznikají od okamžiku, kdy o vině a trestu obžalovaného lze spolehlivě
rozhodnout na základě provedeného dokazování, a v hlavním líčení se pokračuje jen za
účelem prokázání soukromoprávních nároků. Je však otázkou, odkdy jsou tyto průtahy
podstatné. Podle judikatury115 by důvodem pro odkázání poškozeného s nárokem na
náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení na jiné
příslušné řízení neměl být jen rozsah uplatněných nároků, ani spoluúčast poškozeného.
Je-li skutkový stav k rozhodnutí o vině a trestu zjištěn bez důvodných pochybností,
doplní soud přesto dokazování potřebné jen pro rozhodnutí o soukromoprávním nároku,
může-li tak učinit „ještě v hlavním líčení již nařízeném, nebo při jeho odročení na
krátkou dobu, a lze-li vykonat důkazy bez značnějších obtíží (např. dotazem). Za
podstatné průtahy trestního stíhání je třeba považovat takové průtahy, které by
narušovaly výchovný účel trestního stíhání, jehož splnění vyžaduje též, aby bylo o
trestném činu rozhodnuto co nejdříve poté, kdy byl spáchán. Zvláště nelze provádět
další dokazování přesahující potřeby trestního stíhání, jde-li o případ vazební.“116
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Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 7 Tz 9/82.
Česko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí pléna Nejvyššího soudu sp. zn. Pls 1/62 [ze dne 4. 6. 1962]. In
Sbírka rozhodnutí a sdělení soudů, Česká republika. 1962, č. 2, s. 40.
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Z výše uvedeného plyne, že korektiv „podstatných průtahů“ nelze opírat jen o
složitost soukromoprávních nároků. Poškozeného je třeba odkázat na jiné příslušné
řízení jen tehdy, pokud by prokazování soukromoprávních nároků vyžadovalo delší
odročení hlavního líčení.

Předpoklady pro rozhodnutí podle § 229 odst. 2 TŘ
Ustanovení § 229 odst. 2 TŘ říká, že „na řízení ve věcech občanskoprávních,
popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem odkáže soud poškozeného také se
zbytkem jeho nároku, jestliže mu nárok z jakéhokoli důvodu přizná jen zčásti.“ Na rozdíl
od občanskoprávního řízení, v adhezním řízení soud nemůže rozhodnout formou
mezitímního rozsudku, tj. rozhodnout o odpovědnostním vztahu mezi obviněným a
poškozeným, resp. jinou oprávněnou osobou, a rozhodnutí o výši nároku přenechat na
řízení ve věcech občanskoprávních. Pozitivní rozhodnutí o soukromoprávních nárocích
(§ 228 odst. 1 TŘ) musí vždy přiznat nárok co do důvodu a alespoň částečně co do výše.
Částečné přiznání nároku je odůvodněno tehdy, jestliže výsledky dokazování
nepotvrzují nárok poškozeného v celém rozsahu nebo neposkytují podklad všem
uplatněným složkám tohoto nároku, anebo může být tento postup odůvodněn tím, že u
jednoho z více skutků, jimiž měla být způsobena škoda, nemajetková újma nebo kterým
mělo být získáno bezdůvodné obohacení, došlo např. k zastavení trestního stíhání.117
Postup podle § 229 odst. 2 TŘ se uplatní i v případě, že soud sníží rozsah náhrady škody
z důvodu spoluúčasti poškozeného (§ 2918 NOZ), nebo z důvodů zvláštního zřetele
hodných (§ 2953 NOZ), anebo jestliže je rozsah náhrady škody limitován právním
předpisem118 a poškozený by se domáhal vyššího plnění.

Předpoklady pro rozhodnutí podle § 229 odst. 3 TŘ
Ustanovení § 229 odst. 3 TŘ říká, že „jestliže soud obžalovaného obžaloby
zprostí, odkáže poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody nebo nemajetkové újmy
v penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení vždy na řízení ve věcech

117

Pokud by došlo ke zproštění obžaloby ohledně některého z více skutků, kterým byla způsobena škoda,
nemajetková újma nebo bezdůvodné obohacení, musel by soud odkázat poškozeného se zbytkem jeho
nároku na jiné příslušné řízení podle § 229 odst. 3 TŘ.
118
Tak např. podle § 257 odst. 2 ZP nesmí výše náhrady škody, kterou zaměstnanec způsobil svému
zaměstnavateli z nedbalosti, přesahovat částku rovnající se čtyřapůlnásobku jeho průměrného měsíčního
výdělku před porušením povinnosti, kterým způsobil škodu.
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občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.“ Úspěch
adhezního řízení závisí na vydání odsuzujícího rozsudku. Toto pravidlo je obsaženo
také v ustanovení § 228 odst. 1 TŘ. Byl-li obžalovaný zproštěn obžaloby z některého
důvodu uvedeného v § 226 TŘ, musí soud odkázat poškozeného s celým uplatněným
nárokem na jiné příslušné řízení. To platí i při částečném zproštění jen pro některý
z více skutků, jestliže škoda, nemajetková újma, nebo bezdůvodné obohacení mělo být
způsobeno právě tím skutkem, pro který byl obžalovaný zproštěn obžaloby. Podle § 229
odst. 3 TŘ per analogiam by soud postupoval i v případě, že u trestného činu
hromadného, trvajícího nebo takového, jehož znakem je soustavnost, vypustil oproti
obžalobě některé dílčí akty (časové úseky), jimiž měla být způsobena škoda nebo
nemajetková újma nebo kterým mělo být získáno bezdůvodné obohacení.119

Forma a obsah rozhodnutí
Výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo o vydání bezdůvodného
obohacení, jímž soud odkazuje poškozeného zcela nebo zčásti s uplatněným nárokem
na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným
orgánem, je součástí odsuzujícího nebo zprošťujícího rozsudku. V případě kteréhokoli z
výroků učiněných podle § 229 TŘ je třeba náležitě označit osobu poškozeného a nárok,
jehož se tento výrok týká. Není však třeba označovat, na řízení před kterým konkrétním
soudem nebo jiným příslušným orgánem se poškozený odkazuje s uplatněným nárokem
na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo na vydání bezdůvodného
obohacení. Určení příslušného orgánu totiž vyplývá z obecných právních předpisů o
věcné a místní příslušnosti. Jelikož výrok, kterým soud odkazuje poškozeného na jiné
příslušné řízení je součástí rozsudku, musí být odůvodněn v souladu s požadavky § 125
odst. 1 TŘ. Soud musí uvést, proč ve výsledcích dokazování neshledal pro vyslovení
povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení
dostatečný podklad, v čem spatřoval hrozbu podstatných průtahů v trestním řízení nebo
z jakého důvodu přiznal poškozenému nárok jen zčásti. Postup podle § 229 TŘ není

119

Česko. Vrchní soud v Praze. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 To 96/93 [ze dne 13. 12.
1995]. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika. 1997, Rozhodnutí ve věcech
trestních, č. 21, s. 102.
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třeba odůvodnit, pokud je výrok, kterým soud odkazuje poškozeného na jiné příslušné
řízení součástí zjednodušeného rozsudku vydaného podle § 129 odst. 2 TŘ.

3. 3. 3. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí o nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení jsou přípustné řádné i mimořádné opravné prostředky.
Nesprávné rozhodnutí soudu o nepřipuštění poškozeného, nebo jeho nároku na náhradu
škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení k hlavnímu líčení (§ 206
odst. 3, 4 TŘ) nelze napadnout stížností (§ 141 odst. 2 TŘ), ale jen odvoláním proti
rozsudku, resp. řízení, které předcházelo tomuto rozsudku, nebo stížností pro porušení
zákona. Proti rozsudku, kterým soud přiznal soukromoprávní nárok (§ 228 odst. 1 TŘ),
nebo poškozeného zcela nebo zčásti odkázal na jiné příslušné řízení (§ 229 odst. 1, 2, 3
TŘ) je přípustné odvolání, dovolání, stížnost pro porušení zákona, a návrh na obnovu
řízení.

3. 3. 3. 1. Odvolání
Odvolání je přípustné proti všem rozsudkům soudů prvního stupně, tj.
rozsudkům okresního soudu, jakož i krajského soudu, jako soudu prvního stupně. Stran
rozhodnutí o soukromoprávních nárocích poškozeného mohou do osmi dnů od doručení
rozsudku podat odvolání obžalovaný,120 osoby se samostatnými obhajovacími právy,121
státní zástupce a poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy
nebo na vydání bezdůvodného obohacení. Tyto osoby mohou v odvolání namítat, že
výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo o vydání bezdůvodného obohacení je
nesprávný nebo že chybí, nebo pro porušení ustanovení o řízení předcházejícím
rozsudku, jestliže toto porušení mohlo způsobit, že tento výrok je nesprávný nebo že
chybí.
Určité omezení odvolacího práva poškozeného nastává v případě vydání
zprošťujícího rozsudku. Pokud soud prvního stupně zprostil obžalovaného obžaloby,
120

Je-li obžalovaný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním
úkonům omezena, může za něho odvolání podat též jeho zákonný zástupce a jeho obhájce. Tyto osoby
tak mohou učinit i proti vůli obžalovaného.
121
Osoby se samostatnými obhajovacími právy jsou příbuzní obžalovaného v pokolení přímém, jeho
sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. V řízení proti mladistvému je osobou se
samostatnými obhajovacími rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí.
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smí poškozený podat odvolání jen z toho důvodu, že výrok podle § 229 odst. 3 TŘ
chybí.122 Poškozený není oprávněn podat odvolání proti zprošťujícímu rozsudku,
kterým ho soud podle § 229 odst. 3 TŘ odkázal s jeho nárokem na řízení ve věcech
občanskoprávních, resp. na řízení před jiným příslušným orgánem. Je tomu tak proto, že
poškozený není na rozdíl od ostatních odvolatelů oprávněn brojit odvoláním proti
výroku o vině a trestu, ale jen proti výroku o soukromoprávním nároku (§ 246 odst. 1
písm. d) TŘ). Pokud by poškozený v odvolání proti zprošťujícímu rozsudku namítal
nesprávnost výroku podle § 229 odst. 3 TŘ, kterým ho soud odkázal na jiné příslušné
řízení, domáhal by se vlastně jiného výroku o vině, a tedy odsuzujícího rozsudku, neboť
jen takovým rozsudkem lze přiznat nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo
na vydání bezdůvodného obohacení.123
Důvodem odvolání proti rozhodnutí o uplatněném nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení mohou být vady skutkové
(např. nesprávné zjištění výše škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení)
nebo právní, a to jak vady hmotněprávní, tak vady procesněprávní. Hmotněprávní vada
záleží v tom, že rozhodnutí o soukromoprávním nároku je v rozporu s občanským
zákoníkem, zákoníkem práce, nebo jiným hmotněprávním předpisem. Procesněprávní
vada je založena tím, že rozhodnutí o soukromoprávním nároku není v souladu
s trestním řádem (např. trestní soud v rozporu s § 44 odst. 3 TŘ přizná nárok poté, co
bylo o stejném nároku již rozhodnuto před civilním soudem).
Odvolání proti rozhodnutí o uplatněném soukromoprávním nároku odkládá
právní moc rozsudku, resp. té části rozsudku, ve které bylo o tomto nároku rozhodnuto
(suspenzivní účinek). Pokud byl rozsudek napadnut pouze v části týkající se
soukromoprávního nároku, nabývají ostatní výroky (zejm. výrok o vině a trestu) právní
moci. O odvolání rozhoduje nadřízený krajský soud, jde-li o odvolání proti rozsudku

122

Výrok podle § 229 TŘ, kterým soud poškozeného zcela nebo zčásti odkázal s uplatněným nárokem na
řízení ve věcech občanskoprávních, resp. na řízení před jiným příslušným orgánem, má pro poškozeného
význam z hlediska běhu promlčecí lhůty. Výrok o odkázání na jiné příslušné řízení je dokladem o tom, že
poškozený uplatnil nárok u orgánu veřejné moci a v zahájeném řízení řádně pokračoval. Podle § 648
NOZ mají tyto skutečnosti za následek stavení běhu promlčecí lhůty.
123
Česko. Krajský soud v Praze. Rozhodnutí Krajského soudu v Praze sp. zn. 2 To 22/67 [ze dne 15. 3.
1967]. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika. 1967, Rozhodnutí ve věcech
trestních, č. 43, s. 401; Česko. Vrchní soud v Praze. Rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 5 To
96/93 [ze dne 13. 12. 1995]. In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika. 1997,
Rozhodnutí ve věcech trestních, č. 21, s. 102.
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okresního soudu, nebo nadřízený vrchní soud, jde-li o odvolání proti rozsudku
krajského soudu jako soudu prvního stupně (devolutivní účinek).
O odvolání proti rozhodnutí nalézacího soudu o uplatněném nároku na náhradu
škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení může odvolací soud
rozhodnout tak, že toto rozhodnutí potvrdí (§ 256 TŘ), odmítne odvolání pro nesplnění
obsahových náležitostí (§ 253 odst. 3 TŘ), zamítne odvolání z formálních důvodů (§
253 odst. 1 TŘ),124 rozhodne o chybějícím výroku o soukromoprávním nároku, příp.
tento výrok doplní (§ 259 odst. 3 TŘ), výrok o soukromoprávním nároku zruší (§ 258
odst. 1 písm. f) TŘ), nebo učiní jiné rozhodnutí. Pokud odvolací soud zrušil kromě
výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení i
jiné výroky, a ve věci je nutno učinit rozhodnutí nové, může odvolací soud sám
rozhodnout, nebo věc vrátit soudu prvního stupně, aby ji znovu projednal a rozhodl,
příp. státnímu zástupci k došetření. Zruší-li odvolací soud napadený rozsudek toliko ve
výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení,
jsou možnosti jeho rozhodování omezené (§ 265 TŘ). Odvolací soud může v tomto
případě buď rozhodnout sám o soukromoprávním nároku, a to na podkladě skutkového
stavu věci, který byl v napadeném rozsudku ohledně nároku poškozeného správně
zjištěn, popřípadě doplněn odvolacím soudem důkazy provedenými před ním, nebo
odkázat poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, příp. na řízení před jiným
příslušným orgánem. Odvolací soud nemůže vrátit věc soudu prvního stupně k novému
projednání a rozhodnutí jen ohledně části týkající se výroku o soukromoprávním
nároku.125 Z hlediska trestního řízení totiž není účelné, aby se před soudem prvního
stupně vedlo řízení podle trestního řádu výlučně jen o nároku poškozeného na náhradu
škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení v situaci, když otázka
viny a trestu byla již pravomocně rozhodnuta.

124

Jedním z formálních důvodů je také podání odvolání neoprávněnou osobou. Podá-li poškozený
odvolání proti výroku zprošťujícího rozsudku, jímž byl podle § 229 odst. 3 TŘ odkázán se svými nároky
na řízení ve věcech občanskoprávních, jde rovněž o odvolání podané osobou neoprávněnou, a proto je
odvolací soud zamítne.
125
Slovensko. Nejvyšší soud. Rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 6 Tz 46/79 [ze dne 5. 10. 1979]. In
Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek, Česká republika. 1980, Rozhodnutí ve věcech trestních, č. 36, s.
294.
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3. 3. 3. 2. Dovolání
Dovoláním lze napadnout pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže
soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští (§ 265a odst. 1 TŘ). Ve druhém
stupni rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného odvolací soud.
Druhostupňovým rozhodnutím ve věci samé je rozsudek nebo usnesení, jehož
předmětem je otázka viny a trestu. Podle § 265a odst. 2 TŘ se tímto rozhodnutím
rozumí „a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě
ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání, b) rozsudek, jímž byl obviněný
obžaloby zproštěn, c) usnesení o zastavení trestního stíhání, d) usnesení o postoupení
věci jinému orgánu, e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření, f) usnesení o
podmíněném zastavení trestního stíhání, g) usnesení o schválení narovnání, nebo h)
rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku
nebo usnesení uvedenému pod písmeny a) až g).“ O nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení může odvolací soud rozhodnout v
odsuzujícím a zprošťujícím rozsudku nebo zamítnutím a odmítnutím odvolání.
Podmínku odsuzujícího rozsudku nesplňuje rozsudek odvolacího soudu, kterým byl na
podkladě odvolání poškozeného zrušen odsuzující rozsudek soudu prvního stupně
pouze ve výroku o soukromoprávním nároku (§ 258 odst. 1 písm. f), odst. 2 TŘ), a
odvolací soud sám ve věci znovu rozhodl o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo o
vydání bezdůvodného obohacení. Je tomu tak proto, že pravomocné rozhodnutí
odvolacího soudu se v těchto případech netýká věci samé, tj. výroku o vině a trestu, ale
pouze výroku o nároku poškozeného.
Dovolání může podat nejvyšší státní zástupce a obviněný do dvou měsíců od
doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje (§ 265d odst. 1, § 265e odst. 1
TŘ).
Důvodem dovolání proti rozhodnutí o nároku na náhradu škody, nemajetkové
újmy a vydání bezdůvodného obohacení mohou být vady právní, a to jen vady
hmotněprávní (§ 265b odst. 1 písm. g) TŘ). Dovolání z důvodu porušení ustanovení
trestního řádu (např. dovolání proti výroku o přiznání soukromoprávního nároku, který
poškozený uplatnil po lhůtě naznačené v § 43 odst. 3, § 206 odst. 2 TŘ) není přípustné.
Pokud pravomocné rozhodnutí o soukromoprávním nároku trpí procesními vadami, lze
je napravit jen cestou stížnosti pro porušení zákona.
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O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud (devolutivní účinek). Dovolání nemá
suspenzivní účinek. Pravomocné rozhodnutí o nároku poškozeného lze vykonat bez
ohledu na to, že bylo proti němu podáno dovolání.
O dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu o nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení může Nejvyšší soud
rozhodnout tak, že jej odmítne (§ 265i odst. 1 TŘ), zamítne (§ 265j TŘ), přikáže soudu,
o jehož rozhodnutí jde, aby o chybějícím výroku o soukromoprávním nároku rozhodl
nebo takový výrok doplnil (§ 265l odst. 2 TŘ), nebo rozhodnutí zruší (§ 265k odst. 1
TŘ). Je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nutno učinit ve věci nové rozhodnutí,
přikáže Nejvyšší soud zpravidla soudu, o jehož rozhodnutí jde, aby věc v potřebném
rozsahu znovu projednal a rozhodl. Zruší-li Nejvyšší soud napadený rozsudek toliko ve
výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení, a
nerozhodne-li sám ve věci, odkáže poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních,
popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 265m odst. 2 TŘ).

3. 3. 3. 3. Stížnost pro porušení zákona
Stížnost pro porušení zákona může směřovat proti pravomocnému rozhodnutí
soudu nebo státního zástupce (§ 266 odst. 1 TŘ). O soukromoprávních nárocích
poškozeného rozhoduje v trestním řízení jen nezávislý soud. Rozhodnutím soudu se
rozumí rozsudek, usnesení, trestní příkaz a rozhodnutí svého druhu.126 S výjimkou
rozhodnutí Nejvyššího soudu (§ 266 odst. 1 TŘ in fine) mohou být předmětem stížnosti
pro porušení zákona všechna pravomocná rozhodnutí soudu o soukromoprávních
nárocích poškozeného, tj. usnesení o nepřipuštění poškozeného k hlavnímu líčení (§ 206
odst. 3 TŘ), usnesení o nepřipuštění nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a
vydání bezdůvodného obohacení k hlavnímu líčení (§ 206 odst. 4 TŘ), trestní příkaz,127
odsuzující a zprošťující rozsudek soudu prvního stupně, nebo rozhodnutí odvolacího
soudu.
Stížnost pro porušení zákona může podat pouze ministr spravedlnosti. Jiné
fyzické nebo právnické osoby mohou dát k podání tohoto mimořádného opravného
prostředku jen podnět (§ 466 TŘ). Lhůta pro podání stížnosti pro porušení zákona není
trestním řádem nijak omezena.
126
127

Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. vyd. Praha : Leges, 2008, s. 47.
Srov. kapitolu 3. 3. 4. 1.

97

Stížnost pro porušení zákona je možné opřít o tvrzení, že rozhodnutí je
nezákonné nebo řízení, které mu předcházelo, trpí vadami. Pokud byl porušen zákon
v neprospěch obviněného (§ 269 odst. 2 TŘ), lze tímto opravným prostředkem napravit
hmotněprávní a procesněprávní vady, jakož i nedostatky ve skutkovém zjištění, jestliže
takové nedostatky jsou důsledkem vadného právního hodnocení skutku nebo vadného
postupu řízení.128
O stížnosti pro porušení zákona rozhoduje Nejvyšší soud (devolutivní účinek).
Stížnost pro porušení zákona nemá suspenzivní účinek (§ 275 odst. 4 TŘ). Pravomocné
rozhodnutí o nároku poškozeného lze vykonat, resp. pokračovat v jeho výkonu, přestože
je proti němu podána stížnost pro porušení zákona.
O stížnosti pro porušení zákona proti rozhodnutí o nároku na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení může Nejvyšší soud
rozhodnout tak, že ji zamítne (§ 268 odst. 1 TŘ), nebo vysloví, že napadeným
rozhodnutím, nebo v řízení, jež takovému rozhodnutí předcházelo, byl porušen zákon.
Pokud byl zákon porušen ve prospěch obviněného, omezí se Nejvyšší soud jen na toto
konstatování (tzv. akademický výrok). Příkladem porušení zákona ve prospěch
obviněného je vydání zprošťujícího rozsudku, kterým nalézací nebo odvolací soud
opomenul odkázat řádně a včas uplatněný soukromoprávní nárok na jiné příslušné řízení
podle § 229 odst. 3 TŘ. Byl-li zákon porušen v neprospěch obviněného, přikáže
Nejvyšší soud orgánu, o jehož rozhodnutí jde, aby o chybějícím výroku rozhodl nebo
takový výrok doplnil, nebo napadené rozhodnutí, popřípadě též vadné řízení mu
předcházející zruší. Je-li po zrušení napadeného rozhodnutí nutno učinit ve věci
rozhodnutí nové, přikáže Nejvyšší soud zpravidla orgánu, o jehož rozhodnutí jde, aby
věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Zruší-li Nejvyšší soud napadený
rozsudek toliko ve výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení, a nerozhodne-li sám ve věci, odkáže poškozeného na řízení
ve věcech občanskoprávních, resp. na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 271
odst. 2 TŘ).

128

Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní. 3. vyd. Praha : Leges, 2013, s. 709.
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3. 3. 3. 4. Obnova řízení
Návrh na povolení obnovy řízení lze podat proti pravomocnému rozsudku,
trestnímu příkazu, usnesení o zastavení trestního stíhání, usnesení o podmíněném
zastavení trestního stíhání, usnesení o schválení narovnání, a usnesení o postoupení věci
jinému orgánu (§ 277, § 278 TŘ). Návrh na povolení obnovy řízení je přípustný také
proti rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání (§ 265n TŘ) a stížnosti pro porušení
zákona, pokud jde o rozhodnutí, které lze podřadit pod výše uvedený výčet. Rozhodnutí
o nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení lze
návrhem na povolení obnovy řízení napadnout jen tehdy, pokud byl tento nárok přiznán
(§ 278 odst. 1, § 284 odst. 3 TŘ). Proti výroku o odkázání poškozeného na jiné
příslušné řízení (§ 229 odst. 1, 2, 3 TŘ) není obnova řízení přípustná. Výrok o přiznání
soukromoprávního nároku může být obsažen jen v odsuzujícím rozsudku, nebo trestním
příkazu (§ 228 odst. 1 TŘ, § 314f odst. 1 písm. e) TŘ).
Návrh na povolení obnovy řízení proti výroku o přiznání soukromoprávního
nároku může podat obviněný,129 osoby se samostatnými obhajovacími právy,130 a státní
zástupce. Obnova řízení ve prospěch obviněného není nijak časově omezena. Návrh
může být podán, i když obviněný zemřel. Obnova řízení v neprospěch obviněného je
vyloučena, jestliže trestnost činu zanikla, uplynula lhůta v délce jedné poloviny
promlčecí doby trestného činu, o kterém se vedlo trestní stíhání, na čin se vztahuje
rozhodnutí prezidenta republiky, kterým nařídil, aby se v trestním stíhání
nepokračovalo, nebo obviněný zemřel. V řízení ve věcech mladistvých může návrh na
obnovu řízení v neprospěch obviněného podat státní zástupce jen do šesti měsíců od
doby, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících podání návrhu na povolení
obnovy, nejdéle však do uplynutí poloviny doby promlčení trestního stíhání.
Důvodem návrhu na povolení obnovy řízení jsou skutečnosti nebo důkazy soudu
dříve neznámé, které by mohly samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy
známými už dříve odůvodnit jiné rozhodnutí o přiznaném nároku poškozeného na
náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení. Obnovu řízení

129

Je-li obviněný zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo je-li jeho způsobilost k právním úkonům
omezena, může za něho návrh na povolení obnovy řízení podat též jeho zákonný zástupce a jeho obhájce.
Tyto osoby tak mohou učinit i proti vůli obviněného.
130
Osoby se samostatnými obhajovacími právy jsou příbuzní obviněného v pokolení přímém, jeho
sourozenci, osvojitel, osvojenec, manžel, partner a druh. V řízení proti mladistvému je osobou se
samostatnými obhajovacími rovněž orgán sociálně-právní ochrany dětí.
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mohou oprávněné osoby požadovat i tehdy, pokud bylo pravomocným rozsudkem
zjištěno, že policejní orgán, státní zástupce nebo soudce porušil v původním řízení svoje
povinnosti jednáním zakládajícím trestný čin, nebo ústavní soud zrušil právní předpis,
na jehož základě byl vydán rozsudek (§ 71 zákona č. 182/1993 Sb., o ústavním soudu).
O návrhu na povolení obnovy řízení rozhoduje ten soud, který v původním řízení
rozhodl v prvním stupni (§ 281 odst. 2 TŘ). Návrh na povolení obnovy řízení nemá
suspenzivní účinek (§ 282 odst. 3 TŘ). Rozhodnutí o přiznání soukromoprávních
nároků poškozeného je vykonatelné i po zahájení obnovovacího řízení.
O návrhu na povolení obnovy řízení ohledně přiznaného nároku na náhradu
škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení může soud rozhodnout
tak, že jej zamítne, nebo povolí obnovu řízení. Vyhoví-li soud návrhu na povolení
obnovy, zruší napadené rozhodnutí zcela nebo v části, v níž je návrh důvodný.
Skončilo-li trestní stíhání rozhodnutím soudu druhého stupně, je soud povinen zrušit
rozhodnutí soudu prvního i druhého stupně, neboť po povolení obnovy řízení lze
v řízení před soudem pokračovat jen na podkladě původní obžaloby (§ 288 odst. 2 TŘ).
Jestliže soud povolí obnovu toliko ve výroku o přiznaném nároku poškozeného na
náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, odkáže
poškozeného při zrušení tohoto výroku na řízení ve věcech občanskoprávních,
popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem.
Proti rozhodnutí o návrhu na povolení obnovy je přípustná stížnost, jež má
odkladný účinek (§ 286 odst. 3 TŘ). Ustanovení § 142 odst. 1 TŘ říká, že stížnost může
podat osoba, které se usnesení přímo dotýká nebo která k usnesení dala podnět svým
návrhem, k němuž ji zákon opravňuje; proti usnesení soudu může podat stížnost též
státní zástupce, a to i ve prospěch obviněného. Proto mohou proti usnesení o povolení
obnovy řízení ve výroku o přiznaném nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a
vydání bezdůvodného obohacení, podat stížnost nejen osoby, které jsou oprávněny
podat návrh na povolení obnovy řízení, ale i poškozený, neboť jde o usnesení, které se
ho přímo dotýká.
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3. 3. 4. Zvláštní způsoby řízení
Vedle standardního způsobu trestního řízení, tj. vedle řízení, ve kterém se koná
hlavní líčení na podkladě obžaloby podané státním zástupcem, zná trestní řád dva další
způsoby trestního řízení (řízení před samosoudcem a řízení o dohodě o vině a trestu), ve
kterých soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného. Tato řízení se
označují jako zvláštní, neboť se výrazně odchylují od obecné úpravy rozhodování o
vině a trestu, a také od obecných pravidel pro zahájení adhezního řízení, rozhodování o
soukromoprávních nárocích poškozeného, a přezkum těchto rozhodnutí.

3. 3. 4. 1. Řízení před samosoudcem
Řízení před samosoudcem se koná o trestných činech, na které zákon stanoví
trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let. Postup v tomto řízení se
liší podle toho, zda se koná na podkladě obžaloby nebo návrhu na potrestání, který
státní zástupce podal ve zkráceném přípravném řízení. Trestní věci, v nichž se konalo
zkrácené přípravné řízení, samosoudce projedná ve zjednodušeném řízení. Řízení před
samosoudcem navazující na zkrácené přípravné řízení je jednodušší mj. proto, že
v hlavním líčení může samosoudce rozhodnout o upuštění od dokazování těch
skutečností, které státní zástupce a obviněný označily za nesporné a s ohledem na
ostatní zjištěné skutečnosti není závažného důvodu o těchto prohlášeních pochybovat (§
314d odst. 2 TŘ).
Významnou odchylkou od standardního způsobu trestního řízení, která má vliv
na adhezní řízení, je možnost samosoudce vydat trestní příkaz bez projednání věci v
hlavním líčení, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán opatřenými důkazy (§ 314e
odst. 1 TŘ). Trestní příkaz může samosoudce vydat na podkladě obžaloby i návrhu na
potrestání. Tato forma rozhodnutí není přípustná v řízení proti mladistvému, který
nedovršil osmnáctý rok věku (§ 63 ZSM). Povaha řízení proti právnickým osobám
trestní příkaz nevylučuje, ale s ohledem na výčet trestů, které lze trestním příkazem
uložit,131 a charakter řízení proti právnickým osobám nebude tato forma rozhodnutí
příliš častá.

131

Podle § 314e odst. 2 TŘ lze trestním příkazem uložit trest odnětí svobody do jednoho roku s
podmíněným odkladem jeho výkonu, domácí vězení do jednoho roku, trest obecně prospěšných prací,
trest zákazu činnosti do pěti let, peněžitý trest, trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,
vyhoštění do pěti let, zákaz pobytu do pěti let, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné
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V trestním příkazu je samosoudce oprávněn rozhodnout o nároku na náhradu
škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení (§ 314f odst. 1 písm.
e) TŘ). Předpokladem pro takový postup je, že nárok byl řádně uplatněn, tj. že
poškozený doložil důvod a výši svého nároku. Na rozdíl od standardního způsobu řízení
a dohodovacího řízení se zákonodárce na tomto místě nezabýval otázkou, kdy
nejpozději může poškozený podat návrh na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení. Z právní úpravy příkazního řízení (§ 314e TŘ a n.) lze
dovodit, že tak může učinit kdykoliv před vydáním trestního příkazu. Obtíž spočívá
v tom, že poškozený se předem nedozví, že samosoudce má v úmyslu vyřídit trestní věc
vydáním trestního příkazu. Proto nemůže vědět ani to, kdy nejpozději může své
soukromoprávní nároky uplatnit. Pokud měl poškozený v plánu uplatnit, příp.
modifikovat nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného
obohacení v hlavním líčení, nedostane k tomu příležitost. Pak může tyto nároky uplatnit
jen v civilním, resp. jiném příslušném řízení. Tento problém by se dal řešit tak, že
zákonodárce zakotví v trestním řádu povinnost soudce informovat poškozeného o tom,
že má v úmyslu vydat trestní příkaz.132
Uplatní-li poškozený svůj nárok řádně a včas, má samosoudce možnost nárok
přiznat (§ 228 odst. 1 TŘ) nebo ho odkázat s celým nárokem, resp. se zbytkem jeho
nároku na řízení ve věcech občanskoprávních nebo na jiné příslušné řízení (§ 229 odst.
1, 2 TŘ). Trestní příkaz má podle § 314e odst. 7 TŘ povahu odsuzujícího rozsudku.
Rozhodnutí podle § 229 odst. 3 TŘ tak nepřichází v úvahu, neboť trestním příkazem
nelze obžalovaného zprostit obžaloby, ale lze ho pouze uznat vinným.
Ustanovení § 314f odst. 2 TŘ říká, že trestní příkaz se doručuje obviněnému,
státnímu zástupci a poškozenému, který uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové
újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. V tom se postavení poškozeného oproti
obecnému režimu neliší (§ 130 odst. 1 TŘ). Podstatný rozdíl nacházíme v možnostech
opravného řízení. Proti trestnímu příkazu lze brojit podáním odporu, a to do osmi dnů
od jeho doručení. Podáním odporu se trestní příkaz ruší a samosoudce je povinen nařídit
ve věci hlavní líčení. Poškozený však není osobou, která je oprávněna podat proti

společenské akce do pěti let.
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trestnímu příkazu odpor. Nemůže se tak řádným opravným prostředkem domoci
nápravy nesprávného výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení, nebo toho, že výrok o soukromoprávním nároku nebyl
učiněn, jakož i porušení ustanovení o řízení předcházejícím trestnímu příkazu, jestliže
toto porušení mohlo způsobit, že výrok je nesprávný nebo že chybí. Proti trestnímu
příkazu může podat odpor jen obviněný, osoby, které jsou oprávněny podat v jeho
prospěch odvolání, a státní zástupce. Pokud tyto oprávněné osoby nepodají proti
trestnímu příkazu odpor, stane se trestní příkaz pravomocným a vykonatelným.
Poškozený se pak nápravy výroku o soukromoprávním nároku může domáhat jen cestou
mimořádného opravného prostředku. Tímto mimořádným opravným prostředkem je
stížnost pro porušení zákona, kterou však může podat pouze ministr spravedlnosti (§
266 odst. 1 TŘ). Poškozený může (stejně jako jakákoliv jiná fyzická nebo právnická
osoba) dát ministru spravedlnosti k tomuto postupu pouze podnět (§ 466 TŘ).
V literatuře se uvádí, že omezení poškozeného v právu podat odpor proti
trestnímu příkazu „vyplývá z faktu, že pokud by podal odpor pouze on, nabyly by
oddělitelné výroky o vině a trestu právní moci a další trestní řízení by bylo konáno
pouze o náhradě škody, což není v souladu s účelem trestního řízení.“133
S tímto názorem se nelze ztotožnit, neboť účelem trestního řízení je mj.
upevňování zákonnosti (§ 1 TŘ). Pokud trestní příkaz obsahuje vadný výrok o náhradě
škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, nebo výrok o řádně a
včas uplatněném soukromoprávní nároku vůbec neobsahuje, nelze jej považovat za
zákonné rozhodnutí. Přezkoumání takového rozhodnutí je proto nejen v zájmu
poškozeného, ale také v zájmu celé společnosti. Právní úprava, která poškozenému
neumožňuje napadnout prvoinstanční rozhodnutí řádným opravným prostředkem, však
opravu nezákonného rozhodnutí komplikuje. Podnět k podání stížnosti pro porušení
zákona nelze považovat za účinnou obranu proti nesprávnému rozhodnutí, neboť jde o
opravný prostředek, jehož použití záleží na uvážení jiné osoby. Navíc jde o prostředek,
který zasahuje do právní moci rozhodnutí. V zájmu právní jistoty by se s takovými
instrumenty mělo šetřit.
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Právní úprava, která omezuje poškozeného v právu podat odpor proti trestnímu
příkazu je nesprávná také proto, že nerespektuje rovnost stran v trestním řízení.134
Obviněný, jakož i osoby, které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání, mohou
proti trestnímu příkazu podat odpor (§ 314g odst. 1 TŘ). Poškozený jako osoba, jíž se
skutek, o kterém bylo rozhodnuto trestním příkazem, bezprostředně dotýká, však odpor
podat nemůže.
Absence práva poškozeného podat proti trestnímu příkazu odpor se nezdá být
logická ani ve srovnání s odvolacím řízením, neboť zde poškozený právem na podání
řádného opravného prostředku disponuje (§ 246 odst. 1 písm. d) TŘ).135 Pokud
poškozený, resp. jiná oprávněná osoba, podá proti rozsudku nalézacího soudu odvolání
pouze ve výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení, a nerozhodne-li odvolací soud sám ve věci, odkáže poškozeného na řízení ve
věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným příslušným orgánem (§ 265
TŘ).
Ze všech uvedených důvodů se domnívám, že poškozený, který řádně a včas
uplatnil soukromoprávní nárok, by měl mít právo podat odpor proti trestnímu příkazu.
Zákonodárce by měl změnit ustanovení § 314g odst. 1 TŘ tak, že „obviněný, osoby,
které jsou oprávněny podat v jeho prospěch odvolání, státní zástupce, a poškozený
mohou podat proti trestnímu příkazu odpor (…)“. Ohledně dalšího postupu by se
zákonodárce mohl inspirovat v úpravě odvolacího řízení (srov. § 265 TŘ).136 V případě
podání odporu toliko do výroku o soukromoprávním nároku by se trestní příkaz v tomto
rozsahu zrušil a samosoudce by mohl sám ve věci rozhodnout, anebo odkázat
poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, popřípadě na řízení před jiným
příslušným orgánem.

3. 3. 4. 2. Řízení o dohodě o vině a trestu
Dohodu o vině a trestu je možné charakterizovat jako postup, při kterém se
obviněný, poškozený a státní zástupce dohodnou na návrhu dohody o vině a trestu,
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kterou soud schvaluje odsuzujícím rozsudkem.137 Podmínkou sjednání dohody o vině a
trestu je prohlášení obviněného, že spáchal skutek, pro který je stíhán, pokud na základě
dosud opatřených důkazů a dalších výsledků přípravného řízení nejsou důvodné
pochybnosti o pravdivosti jeho prohlášení (§ 175a odst. 3 TŘ). Tuto dohodu lze sjednat
v řízení o přečinech a zločinech (§ 175a odst. 8 TŘ a contrario). Přečiny jsou všechny
nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest
odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let (§ 14 odst. 2 TZ). Zločiny jsou ty
úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí
trestní sazby méně než deset let (§ 14 odst. 3 TZ). Dohodu o vině a trestu nelze sjednat
v řízení proti mladistvému, který nedovršil osmnáctý rok věku (§ 63 ZSM). V trestním
řízení proti právnické osobě je sjednání dohody o vině a trestu přípustné.138
Dohodovací řízení má dvě fáze. V první z nich, tj. v přípravném řízení, státní
zástupce za případné účasti poškozeného sjednává s obviněným konkrétní dohodu o
vině a trestu. V druhé fázi soud navrženou dohodu schvaluje.139
Vede-li se řízení pro trestný čin, u něhož lze sjednat dohodu o vině a trestu, jsou
orgány činné v trestním řízení povinny při poučení prováděném v přípravném řízení
upozornit poškozeného na to, že může dojít k sjednání dohody o vině a trestu a že v
takovém případě může uplatnit nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy v
penězích nebo na vydání bezdůvodného obohacení nejpozději při prvním jednání o
takové dohodě (§ 46 TŘ). Tuto povinnost mají policejní orgány, příp. státní zástupce
bez ohledu na to, zda státní zástupce s obviněným skutečně přistoupí k jednání o dohodě
o vině a trestu. Pokud státní zástupce zahájí jednání o dohodě o vině a trestu, je povinen
ve vyrozumění o době a místu jednání o dohodě o vině a trestu poškozeného poučit o
tom, že nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení může uplatnit nejpozději při prvním jednání o takové dohodě (§ 175a odst. 2
TŘ). Ve vztahu k ustanovení § 46 TŘ se jedná se o zvláštní poučovací povinnost
státního zástupce po zahájení dohodovacího řízení.
Na rozdíl od standardního způsobu trestního řízení je poškozený povinen
uplatnit nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného
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obohacení ještě v přípravném řízení, tj. před tím, než se trestní věc dostane na základě
návrhu na schválení dohody o vině a trestu před soud. Nejzazším okamžikem pro
uplatnění soukromoprávních nároků je první jednání o dohodě o vině a trestu. Kdyby
poškozený tento moment zmeškal, a státní zástupce by s obviněným sjednal dohodu o
vině a trestu, nemohl by se poškozený se svým nárokem k trestnímu řízení již připojit.
Nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení by
mohl uplatnit pouze v občanskoprávním, resp. jiném příslušném řízení. To platí za
předpokladu, že dohodovací řízení bylo úspěšné, tj. že soud schválil dohodu o vině a
trestu odsuzujícím rozsudkem. Pokud by soud dohodu o vině a trestu z důvodů
uvedených v § 314r odst. 2 TŘ neschválil, a státní zástupce by podal obžalobu, je
poškozený oprávněn uplatnit soukromoprávní nárok nejpozději před zahájením
dokazování v hlavním líčení (§ 206 odst. 2 TŘ).
V přípravném řízení může státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a
trestu na návrh obviněného nebo i bez takového návrhu, jestliže výsledky vyšetřování
dostatečně prokazují závěr, že se skutek stal, že tento skutek je trestným činem a že jej
spáchal obviněný (§ 175a odst. 1 TŘ). K jednání o dohodě o vině a trestu státní zástupce
předvolá obviněného. O době a místu jednání vyrozumí obhájce obviněného a
poškozeného. Poškozený má právo zúčastnit se jednání o dohodě o vině a trestu
nezávisle na tom, zda uplatnil nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení (§ 43 odst. 1 TŘ).
Dohodu o vině a trestu sjednává s obviněným státní zástupce (§ 175a odst. 3
TŘ). Státní zástupce je při sjednávání dohody o vině a trestu povinen dbát na zájmy
poškozeného. Je-li poškozený, který řádně a včas uplatnil soukromoprávní nárok
přítomen sjednávání dohody o vině a trestu, může se vyjádřit zejména k rozsahu a
způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Je
rovněž oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s představou státního zástupce a obviněného o
rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného
obohacení. Nedostaví-li se poškozený k jednání o dohodě o vině a trestu, je státní
zástupce oprávněn dohodnout se za něj s obviněným o rozsahu a způsobu náhrady
škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení až do výše
uplatněného nároku (§ 175a odst. 5 TŘ).
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Z výše uvedeného vyplývá, že v dohodovacím řízení má poškozený poněkud
slabší postavení v tom směru, že státní zástupce je oprávněn aktivně zasahovat do
rozsahu a způsobu náhrady vzniklé újmy, resp. vydání bezdůvodného obohacení.
Představy státního zástupce v otázce soukromoprávních nároků může poškozený
ovlivnit jen tehdy, pokud je na jednání o dohodě o vině a trestu přítomen. Naproti tomu
ve standardním způsobu trestního řízení nemá žádný orgán činný v trestním řízení právo
zasahovat do návrhu poškozeného. Pokud poškozený není přítomen u hlavního líčení,
předseda senátu přečte jeho návrh ze spisu (§ 206 odst. 2 TŘ).
Ačkoliv státní zástupce má podle zákona usilovat o řešení konfliktu mezi
poškozeným a obviněným, podmínkou sjednání dohody o vině a trestu není dohoda o
nárocích poškozeného. Pokud k dohodě o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo
vydání bezdůvodného obohacení z různých důvodů nedojde, státní zástupce podá soudu
návrh na schválení dohody o vině a trestu, a soud upozorní na to, že s poškozeným
k dohodě nedošlo (§ 175b odst. 1 TŘ).
Podání návrhu na schválení dohody o vině a trestu soudu má v trestním řízení
stejné účinky, jako podání obžaloby, a návrhu na potrestání. Vedle obžaloby a návrhu
na potrestání je návrh na schválení dohody o prohlášení viny a přijetí trestu jediným
procesním úkonem, na základě kterého je možné konat řízení před soudem (§ 2 odst. 8
TŘ).140
Návrh na schválení dohody o vině a trestu soud přezkoumá, a podle jeho obsahu
a obsahu spisu ho buď odmítne,141 nařídí předběžné projednání návrhu na schválení
dohody o vině a trestu, nebo nařídí veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení
dohody o vině a trestu (§ 314o odst. 1 TŘ).
Nařídí-li předseda senátu veřejné zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení
dohody o vině a trestu, má poškozený právo zúčastnit se tohoto jednání (§ 43 odst. 1
TŘ). Toto právo mu náleží i tehdy, pokud v trestním řízení neuplatnil své
soukromoprávní nároky. Předseda senátu je proto povinen informovat o době a místu
140
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veřejného zasedání nejen obviněného, státního zástupce, obhájce obviněného, ale i
poškozeného.
Průběh veřejného zasedání k rozhodnutí o návrhu na schválení dohody o vině a
trestu je oproti hlavnímu líčení jednodušší zejména proto, že soud neprovádí
dokazování. Po zahájení veřejného zasedání přednese státní zástupce návrh na schválení
dohody o vině a trestu. Po přednesení návrhu na schválení dohody o vině a trestu vyzve
předseda senátu obviněného, aby se k návrhu vyjádřil. Je-li poškozený přítomen, má
právo se před rozhodnutím o návrhu na schválení dohody o vině k věci vyjádřit (§ 314q
odst. 4 TŘ). Právo na vyjádření je obdobou práva na přednesení závěrečné řeči
v hlavním líčení.
Při rozhodování o dohodě o vině a trestu je soud vázán jejím obsahem (§ 314r
odst. 1 TŘ). Soud může rozhodovat pouze o skutku, který je obsažen v dohodě o vině a
trestu. Na rozdíl od standardního způsobu trestního řízení nemůže měnit právní
kvalifikaci skutku, ani dohodnutý trest nebo ochranné opatření. Je-li součásti dohody o
vině a trestu dohoda státního zástupce, obviněného, a poškozeného o rozsahu a způsobu
náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, je soud touto
dohodou rovněž vázán.
Pokud soud nepovažuje dohodu o vině a trestu za správnou nebo přiměřenou,
není povinen ji schválit. V takovém případě má dvě možnosti. Buď oznámí své výhrady
státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové znění dohody o vině a
trestu, nebo dohodu o vině a trestu neschválí, a věc vrátí usnesením do přípravného
řízení. Pokud soud dohodu o vině a trestu schválí, rozhoduje odsuzujícím rozsudkem, ve
kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, případně
ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu. Režim rozhodování o
soukromoprávních nárocích poškozeného se liší podle toho, zda poškozený s rozsahem
a způsobem náhrady škody a nemajetkové újmy, nebo s rozsahem a způsobem vydání
bezdůvodného obohacení obsaženým v dohodě o vině a trestu souhlasil, či nikoliv.
Pokud poškozený s rozsahem a způsobem reparace v dohodovacím řízení
souhlasil, a dohodu o vině a trestu podepsal (§ 175a odst. 6 písm. i) TŘ), je soud touto
dohodu vázán. Pokud soud schválí dohodu o vině a trestu odsuzujícím rozsudkem,
uvede i výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání
bezdůvodného obohacení v souladu s dohodou o vině a trestu.
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Nebyl-li poškozený přítomen při sjednávání dohody o vině a trestu, ale státní
zástupce za něj s obviněným sjednal rozsah a způsob náhrady škody a nemajetkové
újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení, soud uvede v odsuzujícím rozsudku výrok
o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo o vydání bezdůvodného
obohacení v souladu s dohodou o vině a trestu jen tehdy, pokud dohodnutý rozsah a
způsob reparace odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného. Pokud by
dohodnutý obsah neodpovídal řádně uplatněnému nároku, postupuje soud podle § 228
TŘ, pokud je skutkový stav spolehlivě prokázán opatřenými důkazy, popřípadě podle §
229 TŘ.
Podle § 228 a § 229 TŘ postupuje soud také tehdy, když poškozený uplatnil
soukromoprávní nárok řádně a včas, ale rozsah a způsob reparace není součástí dohody
o vině a trestu, neboť se poškozený s obviněným a státním zástupcem při sjednávání
dohody o vině a trestu na rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy, nebo
vydání bezdůvodného obohacení neshodl (§ 175b odst. 1 TŘ).
Odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, je výrazně
omezeno (§ 245 odst. 1 TŘ). Státní zástupce, obviněný, zúčastněná osoba a osoby se
samostatnými obhajovacími právy mohou podat odvolání pouze v případě, že takový
rozsudek není v souladu s dohodou o vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu
navrhl. Poškozený, který uplatnil své soukromoprávní nároky, může podat odvolání pro
nesprávnost výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného
obohacení, ledaže v dohodě o vině a trestu souhlasil s rozsahem a způsobem náhrady
škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení a tato dohoda byla
soudem schválena v podobě, s níž souhlasil.

3. 3. 5. Výkon rozhodnutí
Podmínkou

výkonu

rozhodnutí

o

soukromoprávním

nároku

je

jeho

vykonatelnost. Bylo již řečeno, že nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení lze přiznat jen v odsuzujícím rozsudku. Podle § 139 odst. 1
TŘ jsou všechny výroky rozsudku vykonatelné, jakmile nabydou právní moci,
nestanoví-li zákon výjimečně něco jiného, což není případ výroku o náhradě škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Právní moc výroku o
přiznání soukromoprávního nároku je tedy nezbytným předpokladem vykonatelnosti.
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Výkon rozhodnutí, které obviněnému ukládá 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, neprobíhá ve formě trestního, ale ve formě občanského soudního řízení. Podle §
274 odst. 1 písm. a) OSŘ a § 40 odst. 1 písm. b) EŘ je vykonatelné rozhodnutí o
přiznání nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného
obohacení exekučním titulem. Pokud odsouzený nesplní povinnost dobrovolně, může
poškozený podat návrh na výkon rozhodnutí (§ 251 OSŘ) nebo nařízení exekuce (§ 37 a
n. EŘ).
Podání mimořádných opravných prostředků nemá suspenzivní účinek. Řízení o
dovolání, stížnosti pro porušení zákona, nebo návrhu na povolení obnovy řízení proto
není překážkou pro výkonu rozhodnutí. Kdyby ovšem došlo k zrušení výroku o přiznání
soukromoprávního nároku, je soud povinen i bez návrhu zastavit výkon rozhodnutí
nebo exekuci (§ 268 odst. 1 písm. b) OSŘ, § 55 odst. odst. 4 EŘ).
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Závěr
Adhezní řízení je část trestního řízení, v níž soud rozhoduje o nárocích
poškozeného na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení,
které vznikly v souvislosti s trestným činem. O těchto nárocích se rozhoduje podle
mimotrestních hmotněprávních předpisů (zejména občanského a pracovního práva), ale
ve formě trestního řízení. Subsidiární nebo analogické použití občanského soudního
řádu, resp. jiného procesního předpisu není přípustné.
Subjektem adhezního řízení je ten, kdo má vliv na jeho průběh, a kterému zákon
dává k uskutečnění tohoto vlivu určitá procesní práva nebo ukládá určité procesní
povinnosti. Do této kategorie vstupují jak orgány veřejnoprávní – vrchnostenské (soud,
státní zástupce, policie), tak osoby soukromého práva. Jelikož adhezní řízení má
charakter sporu mezi dvěma stranami, konkrétně mezi osobou, která v něm uplatňuje
soukromoprávní nároky (navrhovatel), a osobou, která má tyto nároky uspokojit
(odpůrce), mají na existenci tohoto řízení, a postup v něm, největší vliv právě tyto dva
subjekty. Navrhovatelem může být poškozený, a osoby, které mají postavení
poškozeného, tj. právní nástupce poškozeného, a dále ten, kdo hradí poškozenému
škodu způsobenou trestným činem. Soukromoprávní nároky je možné uplatnit proti
dospělému, mladistvému, a právnické osobě, proti nimž se vede trestní řízení.
Trestný čin může založit dlouhou řadu soukromoprávních nároků. Ne všechny je
možné v adhezním řízení uplatnit. Oproti civilnímu řízení je předmět adhezního řízení
podstatně užší, neboť poškozený má právo uplatnit pouze některé nároky na plnění,
konkrétně nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo na vydání bezdůvodného
obohacení. Při vzniku škody a nemajetkové újmy je možné požadovat náhradu skutečné
škody, ušlého zisku, ceny zvláštní obliby, nákladů spojených s péčí o zdraví zraněného
zvířete, bolesti, ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s péčí o zdraví
poškozeného, ztráty na výdělku, ztráty na důchodu, práce, kterou poškozený prováděl
bezplatně, duševních útrap osob blízkých, nákladů pohřbu, nákladů na výživu
pozůstalých, osobního neštěstí, nebo poskytnutí přiměřeného zadostiučinění. Pokud
poškozenému svědčí nárok na náhradu škody, je soud oprávněn jeho zákonný rozsah
přiměřeně snížit, odůvodňují-li to okolnosti zvláštního zřetele hodné. V případě vydání
bezdůvodného obohacení není soudcovská moderace přípustná, neboť platí, že nikdo se
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nesmí obohacovat na úkor jiného. Pachatel tak musí vydat vše, co na úkor poškozeného
získal. Spolu s bezdůvodným obohacením je povinen vydat i veškeré plody a užitky,
které z obohacení měl. Bezdůvodné obohacení se vydává buď formou naturální
restituce, nebo v penězích. Náhradu škody a nemajetkové újmy lze přiznat pouze
v penězích. Na rozdíl od civilního řízení soud nemůže přiznat náhradu škody uvedením
v předešlý stav, nebo náhradu (odčinění) nemajetkové újmy např. formou veřejné
omluvy. Přizná-li soud reparaci v penězích, je povinen přiznat i úroky z prodlení, pokud
je poškozený uplatnil. Nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení může soud poškozenému přiznat jen tehdy, pokud újma
nebo bezdůvodné obohacení vznikly v příčinné souvislosti s trestným činem, resp.
skutkem, pro který je obviněný stíhán. Pokud je právo poškozeného na náhradu škody,
nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení promlčeno, a obviněný
vznese v průběhu trestního řízení námitku promlčení, odkáže soud poškozeného na jiné
příslušné řízení. Výjimečně může soud přiznat i promlčené právo, pokud je námitka
promlčení v rozporu s dobrými mravy. Právní účinky promlčení se projevují nejen ve
vztahu k pohledávce, ale i k jejímu příslušenství, tj. k úrokům z prodlení. Po vznesení
námitky promlčení nelze přiznat úroky od okamžiku, kdy uplynula promlčecí doba
ohledně práva na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného
obohacení. Pokud právo na zaplacení úroků z prodlení vzniklo před promlčením práva
na reparaci, je třeba promlčení práva na zaplacení úroků posuzovat samostatně.
Průběh adhezního řízení lze rozdělit do čtyř fází. Jsou jimi uplatnění
soukromoprávních

nároků

(zahájení

adhezního

řízení),

rozhodování

o

soukromoprávních nárocích, opravné řízení, a výkon rozhodnutí.
Adhezní řízení může být zahájeno jen na návrh. Návrh na náhradu škody,
nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení může poškozený učinit nejdřív
v trestním oznámení a nejpozději v hlavním líčení před zahájením dokazování, tj. před
zahájením výslechu obžalovaného. Právní úpravu, která umožňuje poškozenému
uplatnit soukromoprávní nároky v tak pokročilém stadiu trestního řízení, nelze
považovat za správnou, neboť omezuje možnost obviněného účinně se hájit proti návrhu
poškozeného. Důvodem je, že obviněný se o skutečnosti, že poškozený proti němu
uplatňuje pohledávky někdy i v milionových částkách dozvídá na poslední chvíli, těsně
před zahájením jeho výslechu v hlavním líčení. Na takové nároky poškozeného je pak
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obžalovaný nucen reagovat bez jakékoli přípravy. Podle mého názoru by však obviněný
měl mít možnost hájit se nejen proti obžalobě státního zástupce, ale také proti návrhu
poškozeného v adhezním řízení. Předpokladem důkladné obhajoby je, že se obviněný o
návrhu poškozeného dozví ještě v přípravném řízení, tj. v rámci prostudování spisů a
učinění návrhů na doplnění dokazování. Proto se domnívám, že zákonodárce by měl
změnit ustanovení § 43 odst. 3 TŘ tak, že poškozený je povinen své nároky uplatnit do
konce přípravného řízení.
Poškozený je v návrhu povinen tvrdit, že skutkem, který je předmětem trestního
řízení, mu byla způsobena škoda, nemajetková újma nebo bylo získáno bezdůvodné
obohacení. Kromě toho musí označit osobu, proti které svůj nárok uplatňuje, uvést
alespoň minimální výši nároku, a nabídnout důkazy, o které svá tvrzení opírá. Návrh na
náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení může poškozený
adresovat kterémukoliv orgánu činnému v trestním řízení, tj. soudu, státnímu zástupci
nebo policejnímu orgánu. Po podání návrhu je poškozený oprávněn výši nároku měnit
do doby, než se odvolací soud odebere k závěrečné poradě.
Vně trestního řízení má řádný a včasný návrh na náhradu škody, nemajetkové
újmy a vydání bezdůvodného obohacení hmotněprávní i procesní účinky. V oblasti
hmotného práva má návrh poškozeného za následek stavení běhu promlčecí lhůty od
okamžiku, kdy byl doručen policejnímu orgánu, státnímu zástupci nebo soudu. Pokud
trestní soud poškozenému nepřizná soukromoprávní nároky (např. proto, že došlo ke
zproštění obžaloby nebo zastavení trestního stíhání), a konec promlčecí doby padne na
období mezi pravomocným ukončením trestní věci a zahájením civilního řízení, nedojde
k promlčení práv poškozeného za předpokladu, že je uplatní před civilním soudem ve
lhůtě 6 měsíců od ukončení trestního řízení. Z hlediska procesního práva tvoří zahájení
adhezního řízení překážku litispendence pro civilní řízení. Pokud by poškozený později
uplatnil totožný nárok před civilním soudem, řízení by muselo být zastaveno. Civilní
řízení by muselo být zastaveno i tehdy, kdyby poškozený uplatnil totožné nároky
v adhezním řízení až poté, co podal žalobu před civilním soudem.
O uplatněném nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání
bezdůvodného obohacení může v adhezním řízení rozhodovat jen soud, jakožto
nezávislý státní orgán. Soud je oprávněn o návrhu poškozeného na uložení povinnosti
k náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení rozhodnout již

113

před zahájením dokazování v hlavním líčení tak, že navrhovatele, resp. jeho nárok
k hlavnímu líčení nepřipustí (§ 206 odst. 3, 4 TŘ). Připustí-li soud poškozeného s jeho
nárokem k hlavnímu líčení, má možnost nárok přiznat (§ 228 odst. 1 TŘ), nebo ho
odkázat s celým nárokem, resp. se zbytkem jeho nároku na řízení ve věcech
občanskoprávních nebo na jiné příslušné řízení (§ 229 odst. 1, 2, 3 TŘ).
Soud nemůže připustit k hlavnímu líčení osobu, která není poškozeným, resp.
nemá postavení poškozeného v trestním řízení, nebo toho, kdo sice naplňuje definiční
znaky poškozeného podle § 43 odst. 1 TŘ, ale v trestním řízení je stíhán jako
spoluobviněný.
Soud nepřipustí k hlavnímu líčení nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení, pokud poškozený není jeho nositelem podle
hmotného práva, nebo přiznání tohoto nároku brání zákonná překážka. Poškozený nemá
nárok na reparaci poté, co obžalovaný uplatnil námitku promlčení, která není v rozporu
s dobrými mravy, nebo poté, co obžalovaný dobrovolně nahradil škodu, nemajetkovou
újmu nebo vydal bezdůvodné obohacení. Od poškozeného, který nemá nárok na
reparaci, je nutno odlišit toho poškozeného, jehož nárok proti obžalovanému existuje,
ale určitá překážka způsobuje, že jej v trestním (adhezním) řízení nemůže uplatňovat,
nebo jej nemůže uplatňovat individuálně. Poškozený nemůže individuálně vymáhat
nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, pokud
soud rozhodl o tom, že poškození mohou svá práva vykonávat jen prostřednictvím
společného zmocněnce, kterého si zvolí. Překážkou pro přiznání soukromoprávního
nároku v adhezním řízení je skutečnost, že o totožném nároku již bylo rozhodnuto v
občanskoprávním, resp. jiném příslušném řízení, byť takové rozhodnutí není
pravomocné. Právní úpravu, která umožňuje poškozenému vymáhat tentýž nárok
souběžně u různých soudů, nepovažuji za správnou, neboť účelem adhezního řízení je
mj. přispívat k procesní ekonomii. Českému zákonodárci bych proto doporučila, aby
změnil § 44 odst. 3 TŘ tak, že návrh podle § 43 odst. 3 TŘ nelze podat, pokud byl nárok
uplatněn v jiném příslušném řízení.
Je-li poškozený nositelem uplatněného nároku a není-li zákonné překážky, která
brání jeho přiznání, je soud povinen vyhovět návrhu na náhradu škody nebo vydání
bezdůvodného obohacení, pokud je výše škody, resp. rozsah bezdůvodného obohacení,
součástí popisu skutku uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává
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vinným. Není-li výše škody či rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku,
vysloví soud povinnost k náhradě škody a vydání bezdůvodného obohacení jen tehdy,
když je pro takové rozhodnutí podklad. Podmínka dostatečného podkladu musí být
splněna vždy, přiznává-li soud náhradu nemajetkové újmy. Obligatorní přiznávání
nároku na náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení, které jsou součástí popisu
skutku uvedeného v odsuzujícím rozsudku, je správné, neboť uznává-li soud
obžalovaného vinným trestným činem, kterým způsobil škodu, nebo získal bezdůvodné
obohacení, musí být výše škody, resp. rozsah obohacení, zjištěn bez důvodných
pochybností (§ 2 odst. 5 TŘ, § 89 odst. 1 písm. e) TŘ). V této souvislosti se nezdá být
logické, že zákonodárce v ustanovení § 228 odst. 1 TŘ věta za středníkem neuložil
povinnost vyhovět návrhu poškozeného také tehdy, když je součástí popisu skutku výše
nemajetkové újmy. Trestní zákoník přitom zná trestné činy, jejichž následkem je
způsobení nemajetkové újmy (srov. § 248 TZ). Uznává-li soud obžalovaného vinným
trestným činem, jímž způsobil jinému nemajetkovou újmu, musí být výše této újmy
zjištěna bez důvodných pochybností. Pokud by poškozeného zároveň odkázal s
nárokem na náhradu nemajetkové újmy na jiné příslušné řízení, dostal by se výrok o
vině s výrokem o soukromoprávním nároku do stejného rozporu, jako když by odkázal
nárok na náhradu škody nebo vydání bezdůvodného obohacení, které jsou součástí
popisu skutku, na jiné příslušné řízení. Proto se domnívám, že dikci § 228 odst. 1 TŘ
by bylo vhodné upravit tak, že soud uloží vždy obžalovanému povinnost k náhradě
škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, jestliže je výše škody,
nemajetkové újmy nebo rozsah bezdůvodného obohacení součástí popisu skutku
uvedeného ve výroku rozsudku, jímž se obžalovaný uznává vinným.
Odkázání nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení na jiné příslušné řízení je myslitelné jen tehdy, pokud
poškozený své soukromoprávní nároky uplatnil, ale soud je z různých důvodů nepřiznal,
nebo je přiznal jen zčásti. Pokud poškozený nárok na reparaci neuplatnil, nebo soud
rozhodl podle § 206 odst. 3, 4 TŘ, nepřichází odkázání na jiné příslušné řízení v úvahu.
Soud odkáže poškozeného s celým nárokem, resp. se zbytkem jeho nároku na
jiné příslušné řízení (§ 229 odst. 1, 2, 3 TŘ), pokud není pro vyslovení povinnosti k
náhradě škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, které nejsou
součástí popisu skutku podklad, nebo bylo-li by pro takové rozhodnutí třeba provádět
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další dokazování, jež by podstatně protáhlo trestní řízení. Jestliže soud obžalovaného
zprostí obžaloby, odkáže poškozeného s jeho nárokem na náhradu škody, nemajetkové
újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení na jiné příslušné řízení vždy.
Pro přiznání nároku na reparaci není podklad, pokud má soud zjištěno, že určitá
osoba je poškozeným, ale v průběhu hlavního líčení se ukázalo, že její nárok zanikl,
objevila se překážka, která brání přiznání nároku, nebo existence nároku je jen
pravděpodobná. Je-li existence nároku jen pravděpodobná, může soud doplnit chybějící
podklad pro rozhodnutí o soukromoprávním nároku, pokud by provádění dokazování
nepřineslo podstatné průtahy v trestním řízení. Podstatné průtahy by nastaly, kdyby
soud odročil hlavní líčení na delší dobu, příp. na neurčito, jen kvůli prokazování nároků
poškozeného.
Proti nesprávnému rozhodnutí o nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy, a
vydání bezdůvodného obohacení jsou přípustné řádné (odvolání) i mimořádné opravné
prostředky (dovolání, stížnost pro porušení zákona, obnova řízení). Vadné usnesení
soudu o nepřipuštění poškozeného, nebo jeho nároku k hlavnímu líčení (§ 206 odst. 3, 4
TŘ) nelze napadnout stížností, ale jen odvoláním proti rozsudku, resp. řízení, které
předcházelo tomuto rozsudku, nebo stížností pro porušení zákona. Proti rozsudku,
kterým soud přiznal soukromoprávní nárok (§ 228 odst. 1 TŘ), nebo poškozeného zcela
nebo zčásti odkázal na jiné příslušné řízení (§ 229 odst. 1, 2, 3 TŘ) mohou oprávněné
osoby podat odvolání, dovolání, a stížnost pro porušení zákona. Rozhodnutí o nároku na
náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení lze návrhem na
povolení obnovy řízení napadnout jen tehdy, pokud byl tento nárok přiznán. Proti
výroku o odkázání poškozeného na jiné příslušné řízení není obnova řízení přípustná.
Pravidla pro zahájení adhezního řízení, rozhodování o soukromoprávních
nárocích poškozeného, a přezkum těchto rozhodnutí, se výrazně liší, koná-li se řízení
před samosoudcem nebo řízení o dohodě o vině a trestu.
V řízení

před

samosoudcem

se

režim

uplatňování

a rozhodování

o

soukromoprávních nárocích poškozeného odchyluje od obecné právní úpravy jen tehdy,
vyřizuje-li se věc vydáním trestního příkazu. Trestní příkaz vydává samosoudce bez
projednání věci v hlavním líčení, jestliže skutkový stav je spolehlivě prokázán
opatřenými důkazy. Poškozený je oprávněn uplatnit nárok na náhradu škody,
nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení kdykoli před vydáním trestního
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příkazu. Nejzazší okamžik pro takové podání však nelze určit, neboť poškozený se
předem nedozví, že samosoudce vydá ve věci trestní příkaz. Pokud by poškozený chtěl
uplatnit, příp. modifikovat soukromoprávní nároky až v hlavním líčení, nedostane
k tomu příležitost. Tento problém by se dal řešit tak, že zákonodárce zakotví v trestním
řádu povinnost soudce informovat poškozeného o tom, že má v úmyslu vydat trestní
příkaz.
Uplatnil-li poškozený svůj nárok řádně a včas, samosoudce nárok přizná (§ 228
odst. 1 TŘ), nebo ho odkáže s celým nárokem, příp. se zbytkem jeho nároku na řízení
ve věcech občanskoprávních nebo na jiné příslušné řízení (§ 229 odst. 1, 2 TŘ).
Rozhodnutí podle § 229 odst. 3 TŘ nepřichází v úvahu, neboť trestním příkazem nelze
obžalovaného zprostit obžaloby, ale lze ho pouze uznat vinným.
Rozhodne-li samosoudce o uplatněném nároku nesprávně, příp. o něm
nerozhodne vůbec, nemůže se poškozený domáhat nápravy takového výsledku.
Poškozený totiž není uveden mezi osobami, které jsou oprávněny podat odpor proti
trestnímu příkazu. Proti trestnímu příkazu může poškozený brojit jen podnětem pro
podání stížnosti pro porušení zákona. Tuto cestu nápravy však rozhodně nelze
považovat za dostačující, neboť záleží na vůli jiné osoby (ministra spravedlnosti), a
navíc jde o mimořádný opravný prostředek, se kterým je třeba v zájmu právní jistoty
šetřit. Poškozený by však měl mít právo na podání řádného opravného prostředku proti
trestnímu příkazu, neboť účelem trestního řízení je vydávání zákonných rozhodnutí.
Absence práva poškozeného na podání odporu rovněž nerespektuje rovnost stran
v trestním řízení, neboť jiné osoby (např. obviněný) toto právo mají. Právní úprava,
která nepřiznává právo na podání řádného opravného prostředku proti trestnímu
příkazu, se nezdá být logická ani ve srovnání se standardním způsobem trestního řízení,
neboť zde poškozený obdobným právem disponuje (§ 246 odst. 1 písm. d) TŘ). Ze
všech těchto důvodů se domnívám, že zákonodárce by měl poškozeného přidat do
seznamu osob, které jsou oprávněné podat odpor proti trestnímu příkazu. Podal-li by
poškozený, příp. jiná oprávněná osoba odpor pouze do výroku o soukromoprávním
nároku, trestní příkaz by se v tomto rozsahu zrušil a samosoudce by mohl sám ve věci
rozhodnout, anebo odkázat poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních, resp. na
řízení před jiným příslušným orgánem.
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V řízení o dohodě o vině a trestu je poškozený povinen uplatnit nárok na
náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení ještě v
přípravném řízení, a to nejpozději při prvním jednání o takové dohodě. Kdyby
poškozený tento moment zmeškal, a státní zástupce by s obviněným sjednal dohodu o
vině a trestu, nemohl by svůj nárok k trestnímu řízení již připojit. To platí za
předpokladu, že dohodovací řízení bylo úspěšné, tj. že soud schválil dohodu o vině a
trestu odsuzujícím rozsudkem. Pokud by soud dohodu o vině a trestu neschválil, a státní
zástupce by podal obžalobu, je poškozený oprávněn uplatnit soukromoprávní nárok
nejpozději před zahájením dokazování v hlavním líčení.
Dohodu o vině a trestu sjednává s obviněným státní zástupce. Je-li poškozený,
který řádně a včas uplatnil soukromoprávní nárok přítomen sjednávání dohody o vině a
trestu, může se vyjádřit zejména k rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy
nebo vydání bezdůvodného obohacení. Je rovněž oprávněn vyjádřit svůj nesouhlas s
představou státního zástupce, resp. obviněného o rozsahu a způsobu náhrady škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení. Nedostaví-li se poškozený k
jednání o dohodě o vině a trestu, je státní zástupce oprávněn dohodnout se za něj s
obviněným o rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání
bezdůvodného obohacení až do výše uplatněného nároku.
Podá-li státní zástupce návrh na schválení dohody o vině a trestu, je soud vázán
jejím obsahem. Při rozhodování o návrhu státního zástupce nemůže měnit skutek,
právní kvalifikaci skutku, ani dohodnutý trest nebo ochranné opatření. Je-li součásti
dohody o vině a trestu dohoda státního zástupce, obviněného, a poškozeného, o rozsahu
a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, je
soud touto dohodou rovněž vázán.
Nepovažuje-li soud dohodu o vině a trestu za správnou nebo přiměřenou, není
povinen ji schválit. V takovém případě má dvě možnosti. Buď oznámí své výhrady
státnímu zástupci a obviněnému, kteří mohou navrhnout nové znění dohody o vině a
trestu, nebo dohodu o vině a trestu neschválí, a věc vrátí usnesením do přípravného
řízení.
Pokud soud dohodu o vině a trestu schválí, rozhoduje odsuzujícím rozsudkem,
ve kterém uvede výrok o schválení dohody o vině a trestu a výrok o vině a trestu, příp.
ochranném opatření, v souladu s dohodou o vině a trestu. Režim rozhodování o
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soukromoprávních nárocích poškozeného se liší podle toho, zda poškozený s rozsahem
a způsobem náhrady škody a nemajetkové újmy, nebo s rozsahem a způsobem vydání
bezdůvodného obohacení obsaženým v dohodě o vině a trestu souhlasil, či nikoliv.
Pokud poškozený s rozsahem a způsobem reparace v dohodovacím řízení souhlasil, a
dohodu o vině a trestu podepsal, je soud touto dohodu vázán. V případě že schválí
dohodu o vině a trestu odsuzujícím rozsudkem, uvede i výrok o soukromoprávních
nárocích v souladu s dohodou o vině a trestu. Nebyl-li poškozený přítomen při
sjednávání dohody o vině a trestu, a státní zástupce za něj s obviněným sjednal rozsah a
způsob náhrady škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení, soud
uvede v odsuzujícím rozsudku výrok o náhradě škody, nemajetkové újmy nebo o vydání
bezdůvodného obohacení v souladu s dohodou o vině a trestu jen tehdy, pokud
dohodnutý rozsah a způsob reparace odpovídá řádně uplatněnému nároku poškozeného.
Pokud by dohodnutý obsah neodpovídal řádně uplatněnému nároku, soud není takovou
dohodou vázán. V takovém případě uplatněný nárok buď přizná v plné výši (§ 228 odst.
1 TŘ), nebo jej zcela, nebo zčásti odkáže na jiné příslušné řízení (§ 229 odst. 1, 2 TŘ).
O soukromoprávním nároku rozhoduje soud vrchnostensky také tehdy, když jej
poškozený uplatnil, ale rozsah a způsob reparace není součástí dohody o vině a trestu,
neboť se s obviněným, resp. státním zástupcem při sjednávání dohody o vině a trestu na
rozsahu a způsobu náhrady škody, nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného
obohacení neshodl.
Odvolání proti rozsudku, kterým soud schválil dohodu o vině a trestu, je výrazně
omezeno. Státní zástupce, obviněný, a osoby se samostatnými obhajovacími právy
mohou podat odvolání pouze v případě, že takový rozsudek není v souladu s dohodou o
vině a trestu, jejíž schválení státní zástupce soudu navrhl. Poškozený může podat
odvolání pro nesprávnost výroku o náhradě škody, nemajetkové újmy, nebo vydání
bezdůvodného obohacení jen tehdy, když soud neschválil dohodu o náhradě škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení v té podobě, s jakou
poškozený v dohodě o vině a trestu souhlasil.
Pokud trestní soud přiznal nárok na náhradu škody, nemajetkové újmy, nebo
vydání bezdůvodného obohacení, je tato část odsuzujícího rozsudku, resp. trestního
příkazu, vykonatelná v okamžiku nabytí právní moci. Podle § 274 odst. 1 písm. a) OSŘ
a § 40 odst. 1 písm. b) EŘ je výrok o přiznání soukromoprávního nároku v adhezním
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řízení exekučním titulem. Pokud odsouzený nesplní povinnost uloženou v odsuzujícím
rozsudku dobrovolně, může poškozený podat návrh na výkon rozhodnutí nebo nařízení
exekuce.
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Resumé
Předložená rigorózní práce obsahuje rozbor tzv. adhezního řízení podle platné
právní úpravy obsažené v zákoně č. 141/1961 Sb., trestní řád. Adhezní řízení
představuje tu část trestního řízení, v níž soud rozhoduje o nárocích poškozeného na
náhradu škody, nemajetkové újmy a na vydání bezdůvodného obohacení, které vznikly
v souvislosti s trestným činem. Význam adhezního řízení spočívá v tom, že poškozený
se touto cestou může vyhnout časově, finančně i procesně náročnějšímu civilnímu
řízení. Institut adhezního řízení však skrývá řadu specifických otázek, neboť trestní
soud rozhoduje o soukromoprávních nárocích poškozeného podle mimotrestních
hmotněprávních předpisů (zejména občanského a pracovního práva), ale ve formě
trestního řízení.
Práce sestává ze tří částí. V první části nejprve vymezuji pojem poškozeného a
odlišuji jej od pojmu „oběť trestného činu“ podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech
trestných činů. Právo poškozeného na uplatnění soukromoprávních nároků lze jen stěží
izolovat od práv poškozeného jako procesní strany. Ve druhé části proto uvádím, jaká
další práva trestní řád poškozenému přiznává.
Třetí část je rozdělena na tři kapitoly. V první kapitole rozebírám subjekty
adhezního řízení. Na tomto místě jsem se soustředila na strany adhezního řízení, tj. na
osobu, která v něm uplatňuje soukromoprávní nároky (poškozený, resp. ten, kdo má v
trestním řízení status poškozeného), a osobu, která má tyto nároky uspokojit (dospělý,
mladistvý, a právnická osoba, proti nimž se vede trestní řízení). V druhé kapitole
pojednávám o předmětu adhezního řízení. Na začátku vymezuji pojem majetkové
škody, nemajetkové újmy a bezdůvodného obohacení. V návaznosti na novou úpravu
deliktní odpovědnosti obsažené v zákoně č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) uvádím, v
jakém rozsahu a v jaké formě lze v adhezním řízení přiznat náhradu škody, nemajetkové
újmy a vydání bezdůvodného obohacení. V další části jsem se zaměřila na otázku
příčinné souvislosti, která má svou hmotněprávní i procesní rovinu. V rovině
hmotněprávní musí být újma poškozeného nebo obohacení pachatele v příčinné
souvislosti s protiprávním jednáním dosahujícím intenzitu trestného činu. V rovině
procesní je nezbytné, aby občanskoprávní následky trestného činu byly v příčinné
souvislosti se skutkem, pro který je obviněný stíhán. Na konci druhé kapitoly se
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zabývám podmínkami promlčení práv poškozeného. Poukazuji zde i na situace, kdy
námitka promlčení ze strany obžalovaného výjimečně nevede ke ztrátě nároku na
reparaci. V třetí kapitole popisuji průběh adhezního řízení ve čtyřech fázích – zahájení
adhezního řízení, rozhodnutí o soukromoprávních nárocích, opravné řízení, a výkon
rozhodnutí. V první podkapitole objasňuji, v jakém časovém rozmezí je poškozený
oprávněn podat návrh na uložení povinnosti k náhradě škody, nemajetkové újmy a
vydání bezdůvodného obohacení, co musí tento návrh obsahovat, a kdo je jeho
adresátem. Poté jsem se zaměřila na hmotněprávní (stavení běhu promlčecí lhůty) a
procesní účinky (vznik překážky litispendence), které návrh poškozeného zakládá. Ve
druhé podkapitole analyzuji formy, jakými trestní soud rozhoduje o uplatněných
soukromoprávních nárocích. Na tomto místě se věnuji podmínkám pro rozhodnutí o
nepřipuštění poškozeného nebo jeho nároku k hlavnímu líčení, rozhodnutí o přiznání
nároku na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, a
rozhodnutí odkázání poškozeného na občanskoprávní, resp. jiné příslušné řízení. Ve
třetí podkapitole se zabývám řádnými (odvolání) a mimořádnými (dovolání, stížnost pro
porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení) opravnými prostředky, kterými lze
brojit proti nesprávnému rozhodnutí o soukromoprávních nárocích poškozeného. Čtvrtá
podkapitola popisuje odlišný průběh adhezního řízení v rámci zvláštních způsobů
trestního řízení (řízení před samosoudcem, řízení o dohodě o vině a trestu). Poslední
podkapitola vysvětluje, jak probíhá výkon rozhodnutí, pokud trestní soud přizná
poškozenému soukromoprávní nároky.
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Abstract
The submitted rigorosum thesis contains an analysis of so-called collateral
proceedings in accordance with the legal regulation in force as specified in Act No.
141/1961 Sb., Criminal Procedure Code. Collateral proceedings represent the part of
criminal proceedings in which the court adjudicates the claims of an injured person
concerning damages, compensation of other than proprietary loss and recovery of
property obtained as a result of unjust enrichment that arose in connection with a
criminal offence. The importance of collateral proceedings consists in the fact that by
using it the injured person may avoid time-consuming, and financially as well as
procedurally demanding civil proceedings. However, the institute of collateral
proceedings comprises a number of specific issues since a criminal court adjudicates
private claims of the injured party in compliance with the rules of substantive law other
than criminal law (mainly civil law and labour law regulations) but, still, within the
framework of criminal proceedings.
The thesis consists of three parts. In the first part I describe the concept of the
injured individual and I distinguish it from the term ”the victim of a criminal offence” in
accordance with Act No. 45/2013 Sb., on Victims of Crimes. The right of an injured
person to assert private claims can hardly be separated from the rights of an injured
person as a party to a case. Therefore in the second part of my thesis I introduce other
rights provided to the injured individual by the Criminal Procedure Code.
The third part is divided into three chapters. In the first chapter I analyse the
entities of collateral proceedings. At this point I focus on the parties to collateral
proceedings, i.e. on the individual who asserts private claims (an injured person, or,
more precisely, a person who maintains the status of an injured person in criminal
proceedings) as well as on the person who is supposed to settle these claims (an adult, a
juvenile person and a legal entity against whom a criminal proceeding is conducted). In
the second chapter I analyse the subject-matter of collateral proceedings. At the
beginning I define the concept of damage to property, other than proprietary loss and
unjust enrichment. In relation to the new regulation of delictual liability contained in
Act No. 89/2012 Sb. (Civil Code) I specify to what extent and in what form the court
may award damages, compensation of other than proprietary loss and recovery of
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property obtained as a result of unjust enrichment. In the next part I pay particular
attention to the issue of causal relationship from the point of view of substantive law as
well as procedural. At the substantive level the damage of the injured person or
enrichment of the perpetrator shall be in causal relationship with the illegal act
constituting a criminal offence. At the adjectival level it is necessary that civil
consequences of a criminal offence shall be in causal relationship with the act for which
the accused person is prosecuted. At the end of the second chapter I focus on conditions
relating to the rights of the injured person that are subject to the statute of limitation. I
even demonstrate the situations when pleading the limitation statute by the party
accused does not, extraordinarily, lead to the lapse of claim to redress. In the third
chapter I describe the course of collateral proceedings in four stages – the
commencement of collateral proceeding, the decision on private claims, appellate
hearing procedure and enforcement of judgement. In the first subchapter I clarify the
time frame within which the injured person is entitled to file a motion for damages to be
awarded, for imposition of a duty to compensate other than proprietary loss and to
recover the property obtained as a result of unjust enrichment, what such a motion has
to contain and who is its addressee. Then I focus on substantive (determining the
running of the limitation period) as well as procedural effects (the establishment of the
pendente lite estoppel) that are substantiated by the injured person’s motion. In the
second subchapter I analyse the forms used by criminal courts to decide on asserted
private claims. At this point I analyse the conditions under which the decision of
inadmissibility of an injured person or his/her claim to the trial, the decision for
damages to be awarded, compensation of other than proprietary loss and recovery of
property obtained as a result of unjust enrichment may be issued, as well as a ruling of
the court which refers the injured to seek remedy in a civil suit or any other relevant
proceeding. In the third subchapter I discuss the regular remedial measures (appeal) and
extraordinary relief (appellate review, complaint against a breach of law, motion for a
re-trial) which can be used to fight against erroneous rulings on private claims of an
injured person. The fourth subchapter describes different courses of collateral
proceedings within the framework of specific modes of criminal proceedings (single
judge hearing, proceedings to determine guilt and punishment agreement). The last

132

subchapter explains how the enforcement of judgement is carried out when a criminal
court hears private claims of an injured person.
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