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Zpracoval spolek LIGHTHOUSE jako materiál k problematice řešení možností 
náhrady škody ve výkonu trestu odnětí svobody v rámci projektu webových stránek 
www.propusteni.cz. 
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MOŽNOSTI ROZDĚLENÍ FINANČNÍ NÁHRADY ŠKODY Z VÝKONU TRESTU 

Náhrada škody byla, a bohužel pořád neustále je, velice opomíjená oblast. I přesto, že se v posledních letech 
začaly objevovat mnohé organizace, které se při pomoci obětem trestných činů prezentují vlastními nebo ze 
zahraničí přejatými programy, otázkou náhrady škody u více poškozených se z pohledu pachatele nezabývají, 
nebo pouze minimálně. Pro mnoho obětí jsou přitom finanční odškodnění nebo jiný druh satisfakce velice 
důležité pro vypořádání se s tím, co je v jejich životech zasáhlo skrze spáchání trestného činu na jejich osobách 
a životech. 

 

ˮPřístup k náhradě škody je velice podstatným kritériem při hodnocení nápravy odsouzenéhoˮ 

 

ČÁST I. - vše začíná teorií 

Nejenom při podmíněném propuštění, ale také při dalších aktivitách a práci s pachatelem během výkonu 
trestu má náhrada škody svoje pevné místo. To, jak pachatel k náhradě škody přistupuje, jak o ní přemýšlí, 
jak nahlíží na svoji trestnou činnost a jak se snaží vlastní odškodnění realizovat, může mít velmi značnou 
vypovídací hodnotu. Měřit totiž úspěšnost náhrady způsobené škody pouze podle její skutečně uhrazené 
výše, jak se to dnes velice často dělá, je ve vztahu k příjmům a nastavení systému zaměstnávání odsouzených 
během výkonu trestu velice krátkozraké a svědčí to o určité odtažitosti od této problematiky.  

Níže uvedené informace nejsou v žádném případě manuálem pro postup při náhradě škody v případech, kdy 
pachatel způsobil škodu u většího počtu poškozených. Jsou určeny pro každého, kdo chce o náhradě své 
škody přemýšlet. Pomohou mu se v ní zorientovat a najít vlastní cestu, po které se může vydat.  

Na začátku hledání vlastní odpovědi na to, jak se spáchanou škodou co nejlépe pracovat, je získat a sepsat co 
nejvíce dostupných a známých informací. O poškozeném, o vlastní škodě, o situaci jejího vzniku, o názoru 
soudu nebo okolí. Výčet všech možných pohledů, které níže předkládáme, je takovým malým průvodcem 
mezi různými kritérii a směry, skrze které je možné se vlastní způsobenou škodou začít zabývat. Nejde o to 
obsáhnout veškerá uvedená kritéria, to by ani nebylo možné. Je potřeba si najít ta, která budou pachateli 
připadat známá, která bude schopen dohledat, která ho něčím zaujmou, anebo si bude myslet, že jsou ta 
správná. 

 

 

Pak je potřeba přemýšlet nad spáchaným trestným činem, nad tím, jak dopadl na poškozené a dobře zvážit, 
jak své pochybení odčinit a nahradit nejenom způsobené finanční ztráty. Správně se zorientovat může být 
často velmi složité a je vhodné se poradit. Nemusím jít přímo o odborníka. Poradit může kdokoliv. Měl by to 
být člověk, ke kterému existuje důvěra a ví o spáchaném činu pravdu. K nalezení správné cesty je totiž pravda 
důležitá. Věřit si musí i sám pachatel. Musí i k sobě být maximálně upřímný.  

Při hledání řešení náhrady škody se dá najít mnoho různých kritérií. Zásadních, ale i malých a nicotných, které 
nakonec mohou společně vytvořit správný a jednoduchý celek. Každý se dostane k jinému závěru, a k tomu 
závěru půjde zcela jinou cestou. Náhrada škody je totiž velice individuální a promítá v sobě nejenom osoby 
pachatele a poškozeného, ale také konkrétní situaci, za které ke vzniku škody došlo, časové období, obecnou 
situaci, životní situaci jednotlivých aktérů, pohled soudu a také náš vlastní přístup, který se může často měnit. 
Každé řešení, které pachatel nalezne a obhájí si ho sám před sebou, bude tedy jeho postojem. A jeho 
„vysvědčením“ při hodnocení vztahu ke spáchané škodě. 

informace vyhodnocení řešení
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ČÁST II. A – příklady řešení 

Pro lepší pochopení, jak postupovat, je možné se inspirovat u dvou níže uvedených příkladů.  

 

Příklad č. 1:  

Pachatelem zjištěné informace: 

o 10 poškozených 
o Neznámé soukromé osoby 
o Podvody při objednávání zboží na internetu, 

posíláno bezcenné zboží na dobírku nebo osobní 
odběr, když jsem si pro peníze dojel a prodal jsem 
nefunkční věc 

o Škoda způsobená v průběhu 6 měsíců 
o 6 poškozeným soud škodu uznal v trestním 

rozsudku 
o 4 odkázáni na další řízení 
o Poškození: 

o Jana V., svobodná, studentka, škoda 3.500 
Kč 

o David L., pracující, 42 let, škoda 2.800 Kč 
o Kamila S., na mateřské dovolené, 28 let, 

škoda 2.500 Kč, 1.500 zajistila PČR 
o Lenka H., 50 let, škoda 2.450 Kč 
o Jan L., důchodce, škoda 1.920 Kč 
o Petra W., 33 let, škoda 2.650 Kč 

o Škoda se neúročí 
o Nikdo peníze nevymáhá 
o Můj příjem ve vězení – kapesné 800 Kč 

Možná úvaha pachatele: 

Ani jednu osobu neznám, všechny reagovaly na můj inzerát, že prodávám nějaké věci na internetu. U Kamily 
S. mě policie chytila, už o mně věděla, poškozená uhradila zálohu, já si jel jen pro doplatek. Byla to sympatická 
mladá holka. 6 poškozených má stanovenou škodu, napsal jsem jim omluvný dopis, 3 mi poslali číslo účtu, 
dva nereagovali, jeden napsal, že nic nechce. Další řízení o náhradě škody ještě neproběhla. 

Zbylo 5 poškozených, kde vím škodu a adresu, u 3 mám číslo účtu, u dvou jen adresu.  

 

 

 

 

 

 

MOJE NALEZENÁ KRITÉRIA 

o   Střední počet – 6 až 10 osob 

o   Fyzická osoba 

  Běžný občan

  Důchodce

  Matka samoživitelka

o   Žádný vztah – neznámé osoby 

o   Nedávná škoda – do 2 let 

o   Krádež, zpronevěra, podvod 

o   Řešeno v  trestním řízení 

o   Řešeno v  občanskoprávním řízení 

o   Nízké úrokové zatížení – v rozmezí 0 – 5 % 

o   Škoda poškozeným nevymáhána 

o   Nízký měsíční příjem 

poškozený škoda adresa č. účtu 

David L. 2 800 Kč ano ne 

Kamila S. 1 000 Kč ano ano 

Lenka H. 2 450 Kč ano ano 

Jan L. 1 920 Kč ano ne 

Petra W. 2 650 Kč ano ano 
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Jak vyřešit tento ukázkový případ, a jak je dále možné 
s náhradou škody z výkonu trestu pracovat, se dozvíte 
v našem dokumentu  

MOŽNOSTI ROZDĚLENÍ FINANČNÍ 
NÁHRADY ŠKODY U PACHATELŮ VE 
VÝKONU TRESTU ODNĚTÍ SVOBODY, 

který je možné v případě zájmu získat u spolku 
LIGHTHOUSE na emailu: info@lgh.cz. 
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