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Úvod
Ačkoli se nyní právní úprava pomoci obětem trestných činů v různých státech liší, vyvinula se
ze stejného teoretického základu. Podle této teorie je stát považován za subjekt, který má sloužit
k ochraně svých občanů před trestnou činností, a pokud v tomto úkolu selže, měl by za to nést
odpovědnost. Navíc v otázce potrestání viníka a vymáhání odškodnění utrpěné újmy převzaly
moderní státy roli, která dříve patřila samotné oběti či její rodině. Dnešní vyspělé státy zpravidla
ve své legislativě výslovně zakazují svépomoc, a proto musí být schopny zajistit nápravu újmy
vzniklé trestnou činností jinými prostředky.
Právní ochrana obětí se projevuje jak v rámci trestního řízení, tak i mimo něj. Vedle
postavení poškozeného jako strany v trestním řízení je proto třeba vzít v úvahu i další práva
obětí, která se netýkají trestního procesu. Příkladem je právo na poskytnutí finanční podpory z
veřejných zdrojů. Tento způsob odškodňování je založen na principu solidarity ve společnosti.
Všichni příslušníci daného státu se stejnou měrou podílejí na zmenšení újmy utrpěné obětí, a
pomáhají jí tak překlenout tíživou životní situaci, do jaké se sami v budoucnu mohou dostat
nebo již v minulosti dostali. Dalšími a neméně významnými složkami systému pomoci obětem
trestných činů jsou sociální, psychologická a právní pomoc, které jsou poskytovány zejména
neziskovými organizacemi za menší či větší podpory státu.
Ve své diplomové práci budu srovnávat platné a účinné legislativy České republiky a Finska,
které upravují pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Tyto dva státy představují dva
historické protipóly vývoje ochrany obětí v Evropě. Zatímco Finsko stálo již u zrodu samotné
myšlenky na posílení právního postavení obětí trestných činů, která se začala formovat na
počátku šedesátých let minulého století, Česká republika přijala komplexní úpravu této právní
oblasti teprve v nedávné době.1
Stejně jako Nový Zéland, Německo, Holandsko či Švédsko přistoupilo Finsko ke
konkrétním legislativním úpravám směřujícím k ochraně obětí trestných činů ještě předtím, než
potřeba zakotvit příslušnou legislativu vyvstala na mezinárodní úrovni.2 Na základě zkušeností
uvedených států byla Radou Evropy již na počátku osmdesátých let sestavena Evropská úmluva

zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
např. zákon o náhradě škod z trestné činnosti z roku 1973 (Act on Compensation for Crime Damage (935/1973),
Rikosvahinkolaki/ Brottsskadelag)
1
2

3

o odškodňování obětí násilných trestných činů následována Deklarací o základních principech
spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně obětí zneužití moci vydanou Organizací
spojených národů. Později k oblasti ochrany práv obětí trestných činů obrátila svou pozornost
také Evropská unie, která následně svou legislativou ovlivnila národní úpravy všech svých
členských států včetně České republiky a Finska.
V českém právním prostředí se obětem trestných činů začala věnovat pozornost až v
průběhu devadesátých let minulého století po pádu komunistického režimu. Snaha o zakotvení
vhodné úpravy vyústila v roce 1997 v přijetí zákona o peněžité pomoci obětem trestných činů.
Právní úprava této oblasti zůstala přesto značně roztříštěná a systém pomoci obětem celkově
nedostatečný. Požadavky Evropské unie na přijetí početných záruk na poli ochrany obětí
trestných činů daly nicméně podnět českým zákonodárcům k přepracování stávající legislativy.
Nový zákon o obětech trestných činů nabyl účinnosti v průběhu roku 2013.
Obecně lze říci, že na rozdíl od Finska je ochrana obětí trestných činů v právním systému
České republiky poměrně novým prvkem. Předmětem zkoumání této práce nebude však jen
formální zakotvení práv obětí v účinné legislativě, ale také praktická aplikace stávajících
právních norem.
Cílem mé diplomové práce je nejen provést podrobnou komparaci právních úprav obou
zkoumaných zemí, ale také zjistit, zda současná a stále poměrně mladá legislativa České
republiky v této oblasti poskytuje obětem trestných činů srovnatelnou úroveň ochrany jako
legislativa finská, která se může opřít o mnohaletou tradici. Kromě toho se pokusím zhodnotit,
jak se oba státy vypořádaly s požadavky kladenými na mezinárodní úrovni, zejména pak s těmi,
jež plynou ze závazných právních dokumentů Evropské unie. Na závěr své práce bych chtěla
být schopna zodpovědět otázku, jaké zákonné úpravy by v oblasti pomoci obětem trestných
činů měl každý ze zkoumaných států přijmout, a předložit některé konkrétní návrhy de lege
ferenda.
Právní stav je zachycen k datu 25. září 2017.
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Kapitola 1:

Historický a mezinárodní kontext pomoci obětem trestných činů
Než se pustím do podrobné komparace jednotlivých aspektů pomoci obětem trestných činů v
legislativách České republiky a Finska, využiji tuto úvodní kapitolu k tomu, abych nastínila
historické kořeny celého dnešního práva na ochranu obětí. Kromě toho se budu věnovat také
vývoji mezinárodního práva v této oblasti, které tvoří součást právních řádů obou zmiňovaných
států. Vzhledem k tomu, že Finsko i Česká republika patří do skupiny evropských států a oba
jsou členy Rady Evropy a Evropské unie, zaměřím se hlavně na legislativní činnost těchto dvou
mezinárodních organizací. Konkrétní požadavky evropského práva pro jednotlivé druhy
pomoci pak podrobněji rozeberu v příslušných kapitolách této práce.

1. 1 Historický vývoj postavení oběti trestného činu
Právní postavení oběti trestného činu se v průběhu dějin mění a vyvíjí v závislosti na tom, jakou
roli při řešení konfliktu s pachatelem sehrává společenství osob, v němž oběť žije. Neformální
lidská společenství, která se vytvářela v dávných dobách našich dějin, většinou dávala prostor
obětem a jejich příbuzným, aby realizovali vlastní odplatu vůči původci agresivního jednání,
tedy pachateli činu. Zároveň byla tato společenství zdrojem podpory a pomoci, díky níž se oběť
mohla vzpamatovat z negativního prožitku. Důležitým prvkem tehdejších trestních systémů
byla aktivní role oběti, která za pomoci svých rodinných příslušníků přebírala iniciativu v
procesu stíhání a následného potrestání pachatele. Například v rané době antického Říma
zastával zásadní úlohu v otázce postihu trestných činů otec rodiny, zvláště pak v případě, kdy
byl čin spáchán v rámci rodiny. "Tehdy pater familias tento čin nejen vyšetřoval, ale po poradě
s domácím soudem (iudicium domesticum) také vynášel rozsudek a pokud jej sám nevykonal,
alespoň dohlížel na jeho provedení. Co do výše trestů přitom nebyl nijak omezen a mohl tedy
dokonce odsoudit k trestu smrti."3
Vzhledem k tomu, že podoba trestání praktikovaného obětí a její rodinou byla
motivována především touhou po pomstě, začaly se ve starověkých společenstvích postupně
prosazovat tendence ke stanovení určitých mezí svévolné odplaty a vytvoření všeobecných
pravidel trestání. V této době se začala rozvíjet zásada lex talionis, podle které neměla míra

3

KINCL, J., URFUS, V., SKŘEJPEK, M. Římské právo. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1995, str. 319
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odplaty překročit skutečný rozsah škody vzniklé na straně oběti. Nejstarším vyjádřením této
zásady se stal Chammurapiho zákoník a v něm proklamovaný princip "oko za oko, zub za zub".
Postupem času se však pravomoc stíhat a potrestat pachatele začala přesouvat na
vykonavatele veřejné moci a práva obětí si čím dál více přisvojoval stát. Důvodů k tomuto
historickému posunu bylo hned několik. Vládnoucí vrstva si především chtěla nárokovat
finanční kompenzace, které oběti získávaly od pachatelů trestných činů. Kromě toho ale s
růstem velkých měst začínalo postupně docházet k odcizení vzájemných vztahů ve společenství
a následkem toho se dopadení pachatele a jeho přinucení k nápravě stávalo pro oběti mnohem
obtížnější. Svépomoc přestávala být účinnou obranou proti kriminalitě ve společnosti, a proto
bylo nutné, aby zjednáním spravedlnosti byly pověřeny mocnější autority.
Došlo tím však k pokřivení všeobecného vnímání role oběti a k její degradaci do pozice
pouhého svědka. Výhradním účelem zapojení oběti do celého trestního procesu se stalo
poskytnutí nezbytných informací k vyšetření okolností konkrétního případu. Za poškozeného
se již nepovažovala osoba, která utrpěla přímou újmu, ale stát, jehož zásady trestná činnost
narušovala. Toto pojetí nabylo v některých státech téměř absurdní podobu. Například v Anglii
byly ve 12. století nejtěžší trestné činy chápány jako jednání směřující nikoli proti jednotlivci,
ale "proti míru našeho Pana Krále, jeho Koruny a Majestátu".4 Před reformou trestního práva,
kterou provedl Jindřich II., se za jednání proti míru považovaly jen činy spáchané přímo před
samotným králem, na jeho statku nebo na jeho silnici. V době jeho vlády však začaly být jako
trestné činy proti koruně chápány všechny těžké zločiny spáchané na území celého království.
Mezi těžké zločiny se řadily především vražda, žhářství a loupež. Pro soudní jednání v trestních
věcech se v důsledku této filozofie vžil pojem "korunní pře".
Na druhou stranu musíme uznat, že nesporným přínosem státních intervencí do oblasti trestního
práva bylo zformování jasného a rovného systému trestněprávní odpovědnosti pro všechny
státní příslušníky. Kromě toho došlo k zefektivnění celého trestního procesu. Při neexistenci
státní autority je totiž možnost oběti potrestat pachatele a získat patřičné zadostiučinění zcela
závislá na jejím postavení ve společnosti a na tom, jakou moc požívají osoby, které se zasazují
v její prospěch. Stát naproti tomu disponuje potřebnými prostředky k vyhledání pachatele a
vykonání spravedlnosti.
Potrestání pachatele bylo nicméně dlouhou dobu naprostým středem zájmu trestní
politiky prosazované státní mocí. Ani s myšlenkou humanizace trestní justice v době

4

KUKLÍK, J., SELTENREICH, R. Dějiny angloamerického práva. Praha: Leges, 2011, str. 38
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osvícenství, která přinesla mnoho nových zásad pro zajištění řádného procesu obviněnému,
nepřišla na řadu otázka postavení obětí a jejich spravedlivé odškodňování. Oběti trestných činů
zůstávaly upozaděné a účast v trestním řízení jim přinášela spíše prohlubování psychického
utrpení než odpovídající nápravu pachatelova jednání.
Soustředěná pozornost se obětem trestných činů začala věnovat až ve druhé polovině
20. století, kdy se již silněji ozývaly hlasy volající po šetrnějším přístupu k obětem a po rozšíření
jejich práv. Po druhé světové válce se osoba oběti dostala do zorného pole některých
kriminologů, kteří tak položili základy dnešní viktimologie, neboli nauky o obětech. Studie
Hanse von Hentiga či Benjamina Mendelsohna upozornily na to, že oběti čelí v důsledku
spáchání trestného činu mnoha problémům, mezi nimiž nelze opomíjet necitlivé zacházení ze
strany policie a dalších osob podílejících se na vyšetřování trestných činů.
Také téma nacistického holocaustu a politického pronásledování podnítilo diskuze o
potřebě pomáhat obětem a poskytnout jim dostatečné právní záruky. Odborníci nadto často
poukazovali na skutečnost, že v průběhu 20. století došlo ke zhoršení dopadů kriminální
činnosti na její oběti, k čemuž přispěly různé společenské změny mající původ v masové
urbanizaci a mezinárodní migraci. Tyto změny měly za následek znatelné oslabení role širší
rodiny a zmenšení sociální podpory.
Nepříznivou situaci obětí trestných činů se na počátku druhé poloviny 20. století pokoušeli řešit
nejen někteří samostatní aktivisté, jako Margery Fry,5 ale také celé státy ve svých národních
legislativách. Například v roce 1963 přišel Nový Zéland jako první s programem odškodňování
obětí trestných činů. Na mezinárodní úrovni byly konkrétní legislativní kroky v této oblasti
učiněny až o mnoho let později. Nutno podotknout, že i Finsko předběhlo veškeré významnější
mezinárodní aktivity, když v roce 1973 vydalo zákon o náhradě škod z trestné činnosti.

1. 2 Právní záruky dosažené na mezinárodní úrovni
V mezinárodním měřítku se začaly první snahy o zavedení systému pomoci obětem trestných
činů formovat v 50. letech 20. století, kdy se konalo několik kongresů, v rámci nichž byla
vznesena řada požadavků na odškodňování v rámci trestní justice. Prvním významným

Margery Fry byla britská reformátorka, která se v padesátých letech 20. století zasadila o zřizování útulků pro
týrané ženy a podporovala zavedení sytému pro odškodňování obětí.
5
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setkáním bylo však až Mezinárodní viktimologické symposium, konané v roce 1973 v Izraeli,
které vedlo k založení Světové viktimologické společnosti.6
Problematikou obětí trestné činnosti se ke konci 20. století významně zabývala
především Rada Evropy. Pod její záštitou došlo v roce 1983 k přijetí Konvence o kompenzaci
obětí násilného trestného činu státem. Následovala série několika doporučení, z nichž stojí za
zmínku zejména Doporučení o postavení oběti v rámci trestního práva a trestního řízení z roku
1985 a Doporučení o pomoci obětem a prevenci viktimizace z roku 1987.
Na půdě Organizace spojených národů byla mezitím v roce 1985 přijata Deklarace o základních
principech spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a ohledně obětí zneužití moci. Ačkoli
tento dokument není právně závazný, je považován za základní stavební kámen ochrany obětí
po celém světě. Navazují na něj další legislativní akty jiných mezinárodních organizací i
jednotlivých států. Deklarace vyzývá k humánnímu přístupu k obětem a předkládá k tomu
některé konkrétní návrhy. Základními požadavky v oblasti práv obětí jsou podle deklarace
přístup k soudnictví a spravedlivému zacházení, odškodnění, kompenzace a pomoc ve všech
potřebných oblastech, přičemž pojem odškodnění spojuje s finančním vyrovnáním získaným
od samotného pachatele a pojem kompenzace naproti tomu s peněžitou podporou získanou od
státu jako prostředek ultima ratio. Při konkretizaci jednotlivých principů rozlišuje dva typy
oběti; oběť trestného činu a oběť zneužití moci. Pro každý typ oběti pak členským státům ukládá
vhodná opatření.
Obětí trestného činu je deklarací rozuměna osoba, které byla způsobena materiální
škoda, fyzická nebo duševní újma, emocionální strádání nebo škoda na jejích základních
právech jednáním, které je v rozporu s vnitrostátním právem. Osoba je pokládána za oběť "bez
ohledu na to, zda byl pachatel odhalen, zadržen, stíhán nebo odsouzen, a také bez ohledu na
příbuzenský vztah mezi pachatelem a obětí".7 Za oběti mohou být považováni i členové rodiny
nebo další blízké osoby. Všechny tyto osoby vyžadují v této těžké životní situaci šetrný přístup.
Mělo by s nimi proto být zacházeno s patřičnou ohleduplností. Při vyšetřování trestného činu
by také měla být zachovávána jejich lidská důstojnost. Podle J. Van Dijka8 lze vyjmenovat deset

World Society of Victimology je nevládní nezisková organizace založená roku 1979 a prosazující práva obětí
trestných činů. Je zároveň konzultačním místem Ekonomické a sociální rady OSN.
7
čl. 2 Deklarace OSN č. 40/34 z roku 1985
8
VAN DIJK, J. J. M., Benchmarking Legislation on Crime Victims: The UN Victims Declaration of 1985. In:
Victims of Crime and Abuse of Power, Fetstehrift in honor of Irene Mellup. UNODC, 2005, str. 202 a násl.
6
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základních principů, které pro zacházení s obětí zavedla zmiňovaná deklarace. Jsou to
následující principy:
1) S obětmi je třeba zacházet se soucitem a respektem.
2) Oběti mají právo na informace o trestním řízení.
3) Obětem náleží právo vyjádřit své názory, stanoviska a potřeby v průběhu řízení.
4) Oběti mají nárok na bezplatnou právní pomoc.
5) Soukromí a identita oběti podléhá právní ochraně.
6) Oběti mají být chráněny před pomstou a zastrašováním.
7) Obětem má být umožněno účastnit se mimosoudního urovnání sporu (mediace).
8) Oběti mohou žádat odškodnění od pachatele trestného činu.
9) V případě násilného trestného činu náleží oběti právo na odškodnění od státu.
10) Oběti mají právo na sociální pomoc a podporu.
Obětí zneužití moci je naproti tomu míněna osoba, která se stala obětí takového jednání, jež
není podle vnitrostátního práva trestné, ale přitom porušuje některou z mezinárodně
uznávaných norem na ochranu lidských práv. Deklarace ukládá členským státům přijmout
taková opatření, která by zabránila zneužití moci a zabezpečila práva obětí na odškodnění, na
kompenzaci, nezbytnou materiální, lékařskou, psychologickou a sociální pomoc a podporu.
Deklarace také prohlašuje, že by "státy měly zvažovat uzavírání multilaterálních mezinárodních
dohod, týkajících se obětí (...).9 Státy by měly pravidelně posuzovat existující legislativu a praxi
k zajištění jejich způsobilosti reagovat na měnící se podmínky, v případě potřeby přijímat a
uvádět v účinnost zákony zakazující jednání, která představují závažná zneužití politické nebo
hospodářské moci, a zákony, které napomáhají opatřením a mechanizmům zabraňovat takovým
jednáním, a které též rozvíjejí a zabezpečují příslušná práva a prostředky právní ochrany
obětem uvedených ujednání."10
Až v roce 1996 podnikla Komise OSN v tomto směru další kroky, když na svém zasedání přijala
rezoluci vyzývající k vytvoření programů, které by měly za cíl poskytování pestrého spektra
služeb obětem. V roce 1999 byla vydána Příručka OSN na pomoc obětem trestné činnosti, na
jejímž sestavování se od roku 1997 podíleli odborníci z celého světa. Tato příručka měla být
jakýmsi návodem pro vhodnou aplikaci principů vyplývajících z Deklarace OSN z roku 1985.

9

čl. 20 Deklarace OSN č. 40/34 z roku 1985
čl. 21 Deklarace OSN č. 40/34 z roku 1985

10

9

Některé další zásady na ochranu obětí trestných činů bychom nalezli také například ve
Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech,
Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocida, Úmluvě proti mučení a jinému krutému,
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, Úmluvě o právech dítěte a Úmluvě o
odstranění všech forem diskriminace žen.

1. 3 Legislativa Evropské unie
Evropská unie se začala na problematiku obětí trestných činů aktivně zaměřovat až na přelomu
nového tisíciletí. V roce 1998 přijala Rada EU dokument k provedení Amsterodamské smlouvy
nazvaný Akční plán Rady a Komise o nejlepších způsobech provádění ustanovení
Amsterodamské smlouvy o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva, neboli Vídeňský
akční plán. Tento dokument vyzýval k vypracování komparativní studie, která by zhodnotila
možnosti a navrhla způsoby odškodňování obětí trestných činů v rámci Evropské unie.
Poté byla v roce 1999 na toto téma zveřejněna zpráva nesoucí název Oběti trestné
činnosti v EU: Úvahy o normách a opatřeních, jež je třeba přijmout, která kromě požadavku
na zavedení systému odškodňování obětí vytyčovala i další oblasti, ve kterých je obětem v
Evropské unii třeba pomoci. V návaznosti na tuto Zprávu bylo v roce 1999 uspořádáno zasedání
Evropské rady v Tampere, jehož výsledky se promítly v mnoha pozdějších legislativních
počinech Evropské unie. Bylo zde zejména rozhodnuto o vypracování minimálních norem pro
ochranu obětí trestných činů, mezi kterými by nemělo chybět právo oběti na přístup ke
spravedlnosti, na odškodnění a náhradu nákladů spojených s účastí na trestním řízení. Nadto
byly na zasedání podpořeny iniciativy k vytváření veřejných i nevládních programů pomoci
obětem trestných činů a jejich financování z veřejných zdrojů.
S těmito požadavky se zčásti vypořádala Rada EU, když v roce 2001 přijala Rámcové
rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení, které bylo zásadním legislativním aktem v této
oblasti. Toto rámcové rozhodnutí obsahuje poměrně široký rejstřík práv oběti, na druhou stranu
mu lze vytknout, že nezavazuje státy poskytovat finanční pomoc z veřejných zdrojů v případě,
kdy se oběti nepodaří domoci odškodnění od pachatele trestného činu, a neobsahuje ani
požadavek na poskytování sociální pomoci a podpory oběti.
O něco později Evropská komise představila tak zvaný Green Paper pojednávající o
kompenzaci škod z trestné činnosti. Green Paper především zhodnocuje situaci v jednotlivých
členských státech a dochází k závěru, že stále přetrvávají velké rozdíly mezi národními
10

úpravami a obětem je tak odškodňování poskytováno podle výrazně odlišných kritérií.
Doporučením, které z něj plyne, je proto silnější harmonizace napříč Evropskou unií, zejména
pak stanovení minimálních standardů, které by měly být obětem zaručeny v každém
jednotlivém členském státě. Obětem by se podle něj také mělo odškodnění poskytovat nezávisle
na tom, zda ve státě, ve kterém došlo ke spáchání trestného činu, mají trvalé bydliště.
Na tyto úvahy zareagovala Evropská unie v roce 2004 přijetím Směrnice o odškodnění
obětí trestných činů. Pro oblast pomoci obětem trestných činů měla také zásadní význam
Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva,
podporu a ochranu obětí trestného činu z roku 2012. Tato směrnice zcela nahradila Rámcové
rozhodnutí o postavení obětí v trestním řízení a rozšířila jeho úpravu.
Závěrem je důležité ještě zmínit roli Evropského soudního dvora,11 jehož judikatura podpořila
evropskou harmonizaci v oblasti trestního práva. Zásadní bylo v tomto směru rozhodnutí z roku
1981 ve věci Casati, kdy se Evropský soudní dvůr nechal slyšet, že ačkoli je národní trestní
právo nadále ve výlučné kompetenci členských států, musí tyto státy při jeho vytváření
respektovat limity, které jim klade legislativa Evropských společenství. V tomto rozhodnutí
vyjádřil Evropský soudní dvůr myšlenku, že pokud komunitární právo zaručuje určitým
osobám rovné zacházení a základní svobody, nesmí národní předpisy v trestněprávní oblasti
být vůči těmto osobám diskriminační a nesmí jim bránit ve výkonu takto zaručených svobod.12

Nyní nese název Soudní dvůr Evropské unie.
Rozsudek ESD ze dne 11. 11. 1981, sp. zn. 203/80: "In principle, criminal legislation and the rules of criminal
procedure are matters for which the member states are still responsible. However, it is clear from a consistent line
of cases decided by the court, that community law also sets certain limits in that area as regards the control
measures which it permits the member states to maintain in connection with the free movement of goods and
persons. The administrative measures or penalties must not go beyond what is strictly necessary, the control
procedures must not be conceived in such a way as to restrict the freedom required by the treaty and they must
not be accompanied by a penalty which is so disproportionate to the gravity of the infringement that it becomes
an obstacle to the exercise of that freedom."
11
12
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Kapitola 2:

Zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska
Jak již bylo řečeno v úvodu, Finsko stálo u zrodu samotné myšlenky na pomoc obětem trestných
činů a bylo jednou z prvních zemí, které zavedly příslušnou legislativu. Zkušenostmi těchto
průkopnických zemí byly inspirovány první mezinárodní dokumenty týkající se této oblasti,
včetně legislativy Evropské unie. Ta následně zpětně ovlivnila jednotlivé národní právní úpravy
a vedla je k postupné harmonizaci. Co se týče České republiky, ta se začala oblastí pomoci
obětem trestných činů intenzivněji zabývat až v posledních dvaceti letech, a to zejména v reakci
na požadavky kladené Evropskou unií.
V této kapitole se pokusím nastínit, jak probíhalo postupné začleňování úpravy na
pomoc a ochranu obětí trestných činů do národních legislativ obou zkoumaných zemí, což nám
poskytne ucelený pohled na zákonný rámec, v němž se budeme pohybovat. Jednotlivé právní
předpisy, které zde jen stručně zmíním, budu detailně rozebírat v dalších částech této diplomové
práce v souvislosti s konkrétními aspekty práva na ochranu obětí, které upravují.

2. 1 Finsko
Již v prosinci roku 1973 byl ve Finsku přijat zákon o náhradě škod z trestné činnosti, což lze
považovat za první významnější krok směřující ke zlepšení pozice obětí trestných činů. Od té
doby se v souladu s filozofií Evropské unie rejstřík práv obětí ve Finsku stále více rozrůstá. Na
první pohled by se mohlo zdát, že finské trestní právo procesní nabralo mezitím opačný trend.
Na přelomu tisíciletí došlo totiž k rozsáhlé reformě trestního řádu a práva poškozeného se
poněkud zúžila. Musíme však zohlednit skutečnost, že mnohá z práv, která poškozeným podle
trestního řádu dříve náležela, nebyla v praxi vůbec využívána.13 Jde tak spíše o zefektivnění
systému trestní justice než o snahu osekat roli poškozeného v trestním řízení. Nadto lze
konstatovat, že pozice poškozeného ve finském trestním řízení byla tradičně velmi silná ve
srovnání s jinými státy a zůstává taková i po provedené reformě.

např. přednostní právo poškozeného na podání obžaloby (více viz kapitola 5 Postavení poškozeného v trestním
řízení, podkapitola 5. 3 Srovnání trestního řízení v obou státech se zaměřením na postavení poškozeného)
13
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Co se týče trestního práva procesního, nejdůležitějším předpisem v této oblasti je trestní řád z
roku 1997, nelze však opomíjet ani zákon o soudním řízení, který jednotně upravuje pravidla
pro civilní i trestní soudnictví.14 Zákon o soudním řízení obecně upravuje příslušnost soudů,
průběh řízení a pravidla dokazování. Trestní řád se naproti tomu omezuje jen na specifika
trestního řízení a vztah civilního a trestního procesu. Kromě toho v něm nalezneme pravidla
pro uplatňování civilních nároků poškozeným v trestním řízení. Vedle těchto zákonů existuje
ještě speciální zákon upravující trestní vyšetřování, který byl významně novelizován v
souvislosti s přijetím Směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a
ochranu obětí trestného činu z roku 2012. V tomto zákoně nalezneme mimo jiné úpravu toho,
jak má probíhat výslech poškozeného.
Ve Finsku však neexistuje samostatný zákon, který by se komplexně věnoval
problematice obětí trestných činů. Tato problematika je tak upravena v mnoha různých
zákonech. Kromě již zmiňovaných právních předpisů se pomoci obětem trestných činů týká
například také zákon o právní pomoci, který upravuje právo na bezplatnou právní pomoc od
státu. Stát dokonce za tímto účelem vytváří tak zvané Kanceláře právní pomoci, v nichž se
sdružují advokáti, kteří jsou pak státem přidělováni jednotlivým žadatelům o právní pomoc. Ve
Finsku v současné době existuje celkem 23 těchto kanceláří, které zaměstnávají přes 200
advokátů.15
Uzákoněna byla v nedávné době také pravidla pro vedení mediace v trestním řízení, a
to zákonem z roku 2006. Do té doby fungovala trestní mediace na poměrně neformální bázi za
pomoci dobrovolníků, policie i sociálních pracovníků. Pomalý rozvoj myšlenky na mimosoudní
urovnání mezi obětí a pachatelem započal ve Finsku sice již v 80. letech minulého století, běžně
využívaným institutem se však mediace stala až v novém tisíciletí.16

2. 2 Česká republika
Oběti trestného činu se v České republice začala větší pozornost věnovat až po revoluci v 90.
letech 20. století. Předtím lze zmínit jen určitou stoupající tendenci zlepšit postavení
poškozeného v rámci trestního řízení. Poškozenému byla některá práva přiznána již trestním

Ve Finsku neexistují oddělené trestní a civilní soudy (více viz kapitola 5 Postavení poškozeného v trestním
řízení, podkapitola 5. 2 Systém soudnictví v České republice a ve Finsku).
15
https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index/oikeusavustaja/publiclegalaidoffices.html
16
MCCLINTON, F. Support for Crime Victims in a Comparative Perspective. 1998, str. 25
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řádem z roku 1961, nicméně v porovnání s právy obviněného bylo jeho postavení stále velmi
slabé.
Prvním legislativním krokem k nastavení sytému na podporu obětí v České republice bylo
přijetí zákona o peněžité pomoci obětem trestných činů v roce 1997. Tento zákon však
považoval za oběť pouze osobu, které v důsledku trestného činu vznikla újma na zdraví. Dalším
významným předpisem v této oblasti byl pak zákon č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. Tímto zákonem byl mimo jiné zaveden institut
vykázání ze společného obydlí a vytvořena síť intervenčních center. Kromě toho lze zmínit také
typ zákonodárné činnosti, která se soustředila na odškodnění obětí bývalého politického režimu.
V tomto ohledu byl pojem "oběť" používán ve specifickém významu a nemuselo jít ani o oběť
trestného činu. Naopak ve většině případů šlo újmu způsobenou zákonným postupem, který
tehdejší autority uznávaly.
Právní úprava pomoci obětem trestných činů zůstala však nadále roztříštěná do několika
různých zákonů a některé aspekty nebyly upraveny vůbec. České zákony například vůbec
neřešily postup orgánů činných v trestním řízení při jednání s obětí ani právo oběti na poskytnutí
nezbytných informací, ačkoli se toto právo představuje základní předpoklad pro úspěšné
uplatnění jejích nároků.
Ještě před přijetím nového zákona o obětech trestných činů došlo nicméně v roce 2011
k novelizaci trestního řádu a zákona o soudních poplatcích. Poškozenému v trestním řízení bylo
od účinnosti novely trestního řádu17 umožněno žádat v rámci adhezního řízení kromě náhrady
majetkové škody také náhradu nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení. Novela
také usnadnila účast poškozeného při veřejném zasedání o podmíněném propuštění pachatele z
výkonu trestu odnětí svobody. Novela zákona o soudních poplatcích18 zase osvobodila
poškozeného od nutnosti platit jako navrhovatel soudní poplatek v řízení o náhradě škody,
nemajetkové újmy nebo vydání bezdůvodného obohacení, za předpokladu, že byl trestním
soudem odkázán se svým nárokem na civilní soud.
Samotný zákon o obětech trestných činů byl přijat v roce 2012 a nabyl účinnosti k datu
1. srpna 2013. Tento předpis zcela nahradil zákon o peněžité pomoci obětem trestných činů z
roku 1997, ovšem kromě pravidel pro odškodňování obětí obsahuje také úpravu mnoha dalších
oblastí týkajících se pomoci obětem trestných činů. Zejména je zde upraveno právo obětí na
informace a přístup ke službám neziskových organizací. Tento zákon jako první řeší, jakým
17
18

zákon č. 181/2011 Sb.
zákon č. 218/2011 Sb.
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způsobem se mají orgány činné v trestním řízení k oběti chovat, a zvýšenou pozornost věnuje
tak zvaným "zvlášť zranitelným obětem".19 ZOTČ také poměrně významně zasáhl do oblasti
trestního procesního práva. Nejenže zavedl například institut důvěrníka nebo prohlášení o
dopadu trestného činu na život oběti, ale také značně novelizoval trestní řád. Mezi nejdůležitější
změny patří například zavedení předběžných opatření soudu na ochranu poškozeného před
obviněným, což bylo v trestním procesu do té doby neznámým institutem.20
Na tomto místě lze českému zákonodárci vytknout, že v původním textu ZOTČ zcela
opomenul zohlednit nově přijatou Směrnici Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí
minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu z roku 2012.
Implementace zde uvedených práv obětí, kterou měly všechny členské státy Evropské unie
provést do 16. listopadu 2015, tak Česká republika včas nestihla. Některé tyto nedostatky byly
napraveny v dubnu letošního roku, kdy vstoupila v účinnost novela ZOTČ,21 stále však v zákoně
lze najít prostor pro zlepšení. Za nejproblematičtější lze zřejmě označit nedostatečnou
implementaci principu individuálního přístupu k oběti při předávání informací policejním
orgánem a státním zástupcem. Tomu se však budu podrobněji věnovat v kapitole 9
pojednávající o právu oběti na informace.22

§ 2 odst. 4 ZOTČ
více viz kapitola 5 Postavení poškozeného v trestním řízení, podkapitola 5. 6 Instituty na ochranu oběti v pozici
poškozeného a svědka v trestním řízení
21
Došlo například ke zpřesnění definice oběti v § 2 odst. 3 ZOTČ, která sice nebyla v přímém rozporu se směrnicí,
ovšem činila jisté interpretační potíže. Do ustanovení § 8 odst. 3 ZOTČ byla zase vtělena povinnost orgánů činných
v trestním řízení vydat oběti písemné potvrzení o oznámení trestného činu, což je směrnicí výslovně vyžadováno.
Kromě toho byla také pozměněna ustanovení týkající se práva oběti na informace, o čemž blíže pojednává kapitola
9 této práce.
22
viz kapitola 9 Právo na informace, podkapitola 9. 2 Změny v české legislativě po přijetí směrnice z roku 2012
19
20
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Kapitola 3:

Druhy poskytované pomoci
Podoba pomoci, jakou oběť potřebuje v různých fázích svého života po prožitém útoku
pachatele a také v jednotlivých etapách případného trestního řízení, se může velmi lišit.
Abychom zjistili, jaký druh pomoci a v jakém okamžiku je vhodné poskytnout, musíme si
přiblížit, čím obvykle oběť trestného činu prochází.
Primárně u oběti v důsledku trestného činu dochází k procesu tak zvané viktimizace.
Pojem "viktimizace" je v odborných kruzích vykládán různými způsoby. Například J. Zapletal
ji označuje za "proces přeměny potenciální oběti v oběť skutečnou".23 Podle L. Čírtkové se
naproti tomu jedná o "proces poškozování a způsobování újmy, čímž se fakticky z jedince stává
oběť trestného činu".24 Zjednodušeně řečeno jde o proces, při kterém člověku vzniká újma na
jeho přirozených právech.
Důležité ale je uvědomit si, že oběti nevzniká újma jen v okamžiku páchání trestného
činu, ale také v průběhu jeho pozdějšího vyšetřování a navazujícího soudního řízení.
Viktimizaci proto rozlišujeme na primární a sekundární. Primární viktimizace souvisí
bezprostředně se spácháním trestného činu, kdy oběti vždy vzniká určitá prvotní újma jednáním
pachatele. K primární viktimizaci tedy dochází ve chvíli, kdy se jedinec stane obětí trestného
činu. Sekundární viktimizace nastává až později a v řadě případů ani nastat nemusí. Fakticky
jde o prohlubování prvotní újmy v důsledku nešetrného jednání ze strany orgánů činných v
trestním řízení a dalších osob.
Druhotná újma je dokonce českým ZOTČ definována jako zákonný pojem, a to
následovně: "Druhotnou újmou se pro účely tohoto zákona rozumí 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."25 K tomu lze pro zajímavost uvést, že ve finských
zákonech se obecně definice užívaných pojmů neobjevují vůbec a výklad tak zůstává v rukou
státních autorit, které příslušný předpis aplikují, a částečně také autorů odborné literatury. To
je dáno hlavně odlišnou povahou právní kultury ve skandinávských zemích. Co se týče pojmu

ZAPLETAL, J. Kriminologie: 1. díl (obecná část). 1. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 1994, str. 58
ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, str. 203
25
§ 2 odst. 5 ZOTČ
23
24
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"druhotná újma", s tím finské zákony nepracují vůbec, dokonce ani v jeho nedefinované
podobě. Jde však o reálný problém, s nímž je třeba při zacházení s obětí počítat. Jak prvotní
vznik újmy, tak sekundární viktimizace oběti, vyvolávají potřebu oběti tuto újmu napravit a
všechny její škodlivé následky odstranit.
Pomoc obětem trestných činů může být jak laická, tak profesionální. Vzhledem k tomu, že se
ve své práci zabývám výhradně právními aspekty pomoci obětem trestných činů, budu se
věnovat především pomoci profesionálů. Dostupnost odborné pomoci pro oběti není
samozřejmostí a k vytvoření fungujícího systému musí velkou měrou přispět stát, a to nejen v
rámci své zákonodárné činnosti, ale především v praktické realizaci a financování projektů na
pomoc obětem.
Druhy pomoci, o kterých budu v této kapitole pojednávat, nemusí být vždy striktně
využívány pouze obětmi trestných činů. Určité druhy pomoci jsou dostupné i osobám, které se
do definice pojmu "oběť trestného činu"26 nevejdou. Pro účely této práce je však relevantní, že
všechny tyto druhy pomoci mohou být využívány obětmi trestných činů. Přístup obětí k
některým druhům pomoci může nicméně záviset na tom, zda byl pachatel činu vůbec odhalen
a zda započalo jeho trestní stíhání.
Tato kapitola má sloužit pouze k nastínění základních druhů pomoci obětem trestných činů,
které existují jak v České republice, tak ve Finsku. Podrobněji se budu vybranými typy pomoci
a jejich právní úpravou zabývat v navazujících kapitolách této diplomové práce.

3. 1 Pomoc psychologická
Událost, jakou je spáchání trestného činu, představuje v psychické rovině pro oběť významný
zlom a může mít dalekosáhlé důsledky pro celý její pozdější život. Z různých výzkumů vyplývá,
že oběti trestného činu většinou není její nejbližší okolí schopno poskytnout účinnou pomoc a
podporu. Rodina, přátelé a další blízké osoby se stávají v kontaktu s obětí bezradnými a ocitají
se v bezvýchodné situaci. Řešení, ke kterému se ve většině případů uchylují, by se dalo
přirovnat k počínání slona v porcelánu. Jediným způsobem, jak s obětí komunikovat, je pro ně
předstírat, že k trestnému činu vůbec nedošlo. Svým chováním ale přispívají k tabuizaci
citlivého tématu prožitých traumat, a zabraňují tak nevědomky oběti vyrovnat se s těžkou
26

více k pojmu "oběť trestného činu" viz kapitola 4 Oběť trestného činu a poškozený trestným činem
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životní situací přirozenou cestou. Reakce okolí mohou tak ještě umocnit negativní dopady
trestného činu na oběť. Často také bývají tyto blízké osoby samy trestným činem natolik
traumatizovány, že potřebují odbornou pomoc k překonání prožitého šoku. L. Čírtková uvádí,
že "typickým příkladem takových nepřímých obětí jsou partneři znásilněných žen. Ačkoliv se
sami nestali obětí, mají značné problémy zpracovat viktimizaci své partnerky."27 Z tohoto
důvodu je někdy třeba zásahu specializovaných subjektů, které pomáhají nejen samotné oběti
překlenout toto nelehké období, ale dokážou také vhodně změnit přístup jejího okolí.
Odbornou psychologickou pomoc lze rozlišit na dvě oblasti; psychologická první
pomoc a terapie akutního traumatu. Prvotní psychologickou pomoc poskytují oběti
bezprostředně po spáchání činu přivolaní psychologové, lékaři či jiní profesionálové, ale také
například příslušníci policie a další členové záchranných složek. Naproti tomu terapeutické
péče se oběti dostává až později a výhradně prostřednictvím specialistů v oboru, tedy
psychologů či psychoterapeutů. Obě tyto formy pomoci směřují k psychické stabilizaci oběti a
k obnovení pocitu kontroly nad vlastním životem a bezpečí.
V praxi lze spatřovat velké nedostatky především ve způsobu poskytování prvotní
psychologické pomoci. Ač by všechny osoby přicházející do kontaktu s obětí měly být pro tuto
úlohu dobře proškoleny, u příslušníků policie to bohužel stále není samozřejmostí. V České
republice bývají zkušenosti obětí s chováním policistů vesměs negativní. O tom svědčí
například výsledky studie J. T. Kääriäinena z roku 2007,28 který v 16 evropských zemích
zkoumal důvěru občanů v policejní aparát. Česká republika skončila v hodnocení ze všech zemí
nejhůře. Naproti tomu ve Finsku se míra veřejné důvěry v polici ukázala být velmi vysoká.
Otázka důvěry v policii však nemá nic společného s kvalitou její práce. Jak průzkum ukazuje,
faktory ovlivňující veřejné mínění je třeba hledat v širším společenském kontextu.
Důvody negativního vnímání Policie České republiky spatřuje například M.
Velikovská29 v tom, že občané nejsou schopni objektivně posoudit práci policistů, neboť nemají
k dispozici dostatek relevantních informací. Z všudypřítomných médií získávají velice
zkreslené zprávy o činnosti policie, což ve společnosti posiluje již zakořeněnou nespokojenost
a nedůvěru ve státní bezpečnostní složky. Tyto společenské nálady může mít do jisté míry na
svědomí i nedávná politická historie naší země, neboť podobně jako Česká republika dopadly

ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů: příručka pro pomáhající profese.
Praha: Grada Publishing, 2007, str. 130
28
KÄÄRIÄINENA, J. T. Trust in the police in 16 European Countries: A Multilevel Analysis. 2007
29
VELIKOVSKÁ, M. Psychologie obětí trestných činů: proces viktimizace, status oběti a jeho význam, prevence
a vyrovnávání se s viktimizací, reálné případy z policejní praxe.. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2016, str. 16-17
27
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ve výzkumu J. T. Kääriäinena i další postkomunistické státy. Nelze však opomíjet, že na postup
české policie si stěžují i samy oběti trestných činů, které musely s policisty osobně jednat. Ze
statistiky Bílého kruhu bezpečí30 vyplývá, že v roce 2013 si na přístup policie stěžovalo téměř
21 % jeho klientů. Vzhledem k tomu, že v roce 2016 se již množství stížností na policii mezi
klienty Bílého kruhu bezpečí snížilo pod 17 %, můžeme se domnívat, že zacházení s obětmi ze
strany policistů se postupně zlepšuje. Není však na místě předbíhat s prognózami. Nadto
bychom k podobným závěrům potřebovali více informací.
Druhotné psychologické pomoci se obětem trestných činů dostává nejčastěji od
neziskových organizací, které nabízejí široké spektrum nejrůznějších služeb. Kromě
psychologické pomoci mohou oběti trestných činů využít právní poradenství, programy sociální
podpory nebo dokonce azylové ubytování. Neziskové organizace mají v oblasti pomoci obětem
trestných činů nezastupitelnou úlohu a jejich nejdůležitější přínos spočívá ve sbírání důležitých
poznatků o chování obětí a jejich potřebách, na základě nichž je možné vhodně uzpůsobovat a
zdokonalovat zavedený systém. Zároveň tyto organizace spolupracují s policií, pořádají školení
pro její příslušníky a poskytují jí součinnost při jednání s obětmi. O roli neziskových organizací
budu podrobněji pojednávat v kapitole 10 této diplomové práce.

3. 2 Pomoc sociální
Sociální pomoc spočívá zejména v nabídnutí určitého spektra služeb, které oběti umožní zapojit
se zpět do běžného života po trestném činu. Jak již bylo řečeno, na vytváření katalogu služeb
se největší měrou podílejí především neziskové organizace, a to jak na národní tak na
mezinárodní úrovni.
Pro účely mezinárodní spolupráce evropských států v oblasti pomoci obětem trestných
činů byla v roce 1990 vytvořena organizace nesoucí název Victim Support Europe. Tato
organizace se snaží o posilování práv obětí a rozvoj kvalitních služeb v celé Evropě. Zasazuje
se také o prosazování legislativních změn v této oblasti a to nejen v rámci Evropské unie, ale i
na mezinárodní úrovni. Victim Support Europe se také snaží zajistit, aby byly oběti
respektovány, měly dostatečně silná práva a aby jejich hlas byl slyšen v průběhu celého
trestního procesu. Mezi členy této organizace patří mimo jiné od roku 1994 finská organizace
Rikosuhripaivystys a od roku 1996 také česká organizace Bílý kruh bezpečí.

30

https://www.bkb.cz/o-nas/statistiky/
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K podpoře rozvoje sociální pomoci pro oběti trestných činů vydala organizace Victim
Support Europe v roce 1998 Deklaraci sociálních práv obětí trestných činů.31 Tato deklarace
řadí mezi základní práva oběti:
1) získat pochopení dopadů trestného činu společností
2) obdržet informace o svých právech a dostupných službách
3) mít přístup ke zdravotní péči
4) obdržet finanční kompenzaci v případě, pokud trestným činem došlo ke ztrátě příjmu
5) mít možnost využití nezbytných opatření k zabezpečení domova
6) získat podporu a ochranu na pracovišti
7) získat podporu a ochranu ve vzdělávacích zařízeních
8) žádat o odškodnění
9) mít přístup k bezplatným službám na podporu obětí
10) mít zajištěnou ochranu soukromí
Zatímco ve Finsku má pomoc obětem trestných činů poměrně dlouhou tradici, což se odráží i
v rozsahu nabídky služeb, které oběti mohou využívat, v České republice je tato oblast stále
nedostatečně rozvinuta. Ze zprávy Probační a mediační služby z roku 201432 vyplývá, že
nesrovnatelně větší množství kvalitních služeb je poskytováno osobám se zdravotním
postižením, seniorům či rodinám s dětmi. Vedle Probační a mediační služby působí v České
republice jedna dominantní nezisková organizace (Bílý kruh bezpečí) a v některých oblastech
pak menší poskytovatelé služeb, kteří se zaměřují na úzce vymezené skupiny osob. Nabídka
služeb nedosahuje stejné úrovně ve všech částech naší republiky. Nerovnoměrné rozmístění
poskytovatelů služeb má za následek velké rozdíly v přístupu jednotlivých obětí k profesionální
péči. V některých místech musí chybějící nabídku od neziskových organizací dohánět svou
činností Probační a mediační služba.
Je zřejmé, že ke zlepšení podmínek péče o oběti trestných činů nestačí pouze přijmout příslušné
legislativní záruky, ale musí dojít i k jejich praktické realizaci. Příkladem toho, jak vzdálená
může být dobrá vůle tvůrců právních předpisů od skutečnosti, je v minulosti vydané rozhodnutí
českého Ministerstva práce a sociálních věcí o zakládání viktimologických poraden, které do
dnešního dne nebylo realizováno.

31
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http://victimsupport.eu/publications/social-rights-of-victims-2/
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3. 3 Pomoc právní
Kromě psychologické a sociální pomoci je třeba oběti trestného činu zajistit také dostatečné
právní záruky. Jako právní pomoc tak můžeme označit jednak samotné ukotvení systému
ochrany a podpory obětí v národní legislativě, jednak konkrétní práva přiznaná oběti a také
právní pomoc ve smyslu poradenství a asistence při uplatňování těchto práv.
Právní poradenství poskytují jak profesionálové, kteří zároveň mohou oběť zastupovat
a činit za ni právní úkony v rámci trestního řízení, tak dobrovolníci angažovaní v organizacích
zaměřených na pomoc obětem. Role právního poradce a často i zástupce v jedné osobě se
poměrně významně liší od role poradce dobrovolníka. Zatímco advokát na oběť trestného činu
pohlíží jako na kteréhokoli jiného ze svých klientů, organizace zřizující bezplatné právní
poradny pro oběti trestných činů se soustředí také na to, aby poradci byli schopni šetrného
přístupu a dokázali reagovat na individuální potřeby oběti.
Vzhledem k tomu, že bezplatné poradenství slouží obětem především k načerpání
maximálního množství potřebných informací, musí být poradce schopen odpovídat na otázky
oběti při zachování dostatečné odbornosti a srozumitelnosti tak, aby tazatel byl schopen
následně podle jeho pokynů samostatně postupovat. K zajištění dostupné právní pomoci pro
oběti trestných činů je tak nutné mimo jiné podporovat aktivity směřující k vytváření těchto
poradenských center a kvalitnímu školení jejich personálu. V praxi bývá právní pomoc součástí
komplexních poradenských služeb poskytovaných obětem specializovanými subjekty, o
kterých bude řeč v jedné ze závěrečných kapitol této práce.

3. 4 Pomoc materiální
V neposlední řadě je zapotřebí poskytnout oběti také pomoc materiální, a to nejen za účelem
nahrazení majetkových škod vzniklých trestnou činností. V některých případech lze i za
nemajetkovou újmu žádat náhradu v penězích. Někdy se oba účely peněžité pomoci vzájemně
prolínají, neboť v důsledku nemajetkové újmy, jako je zranění či psychické útrapy, je zasaženo
také do majetkové sféry oběti. Oběť je například nucena vynaložit značné finanční prostředky
na léčbu nebo v důsledku trestného činu ztratí schopnost vykonávat pracovní činnost a plnit
svou vyživovací povinnost vůči jiným osobám. I tyto nežádoucí následky trestného činu je třeba
co nejvíce zmírnit.
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Ve vyspělých právních státech je v dnešní době zcela vyloučeno, aby si oběť dopomohla
ke svým právům svépomocí. Právě proto, že stát sebral obětem veškeré prostředky, jak se
domoci odplaty a zadostiučinění, převzal tím na sebe zároveň povinnost zajistit nejen
spravedlivé potrestání pachatele, ale také přiměřené odškodnění oběti. Jak bylo podrobněji
popsáno v první kapitole této diplomové práce, druhá z těchto povinností byla vyspělými státy
ještě donedávna více či méně opomíjena. V poslední době byl proto v mnoha státech, včetně
České republiky a Finska, vytvořen propracovaný systém odškodňování, který má zajistit, že
se oběti dostane za vzniklou újmu přiměřené kompenzace. Více o systémech odškodňování
obětí, které fungují v České republice a ve Finsku, bude řečeno v kapitole 6 této diplomové
práce.

3. 5 Ochrana před pachatelem
Kromě psychologické, sociální a materiální pomoci může oběť v některých případech
potřebovat také účinnou formu pomoci, která by zajistila její ochranu před pachatelem trestného
činu. To, zda je oběť stále v nebezpečí před případnými dalšími útoky pachatele, zjišťují
příslušníci policie již při prvním kontaktu s obětí. Pokud hrozí opakování trestného činu nebo
pokud se již pachatel v minulosti dopustil jeho opakování, měl by policista zejména doporučit
oběti, jaké má dodržovat bezpečnostní zásady. A to zvláště tehdy, pokud se jedná o rodinného
příslušníka oběti či jinou osobu jí blízkou.
V České republice mají policisté pro případy domácího násilí k dispozici podrobný
manuál postupu pro zacházení s obětí.33 Kromě toho existují různé právní instituty k zajištění
ochrany, které mohou oběti trestných činů využít. Jsou jimi například předběžná opatření
soudu, programy na ochranu svědků nebo policejní ochrana. Pokud je to nezbytné, může policie
poskytnout oběti jak technickou pomoc (např. vybavení osobním pagerem, kamerami nebo GPS
modulem), tak případně i fyzickou ochranu. O tom, jakou ochranu mohou využívat oběti v
pozici poškozeného či svědka v České republice a ve Finsku, budu podrobněji pojednávat v
kapitole 5 této diplomové práce.34

33

http://domacinasili.cz/files/uploaded/UserFiles/manual%20pro%20prislusniky%20PCR.pdf
viz kapitola 5 Postavení poškozeného v trestním řízení, podkapitola 5. 6 Instituty na ochranu oběti v pozici
poškozeného a svědka v trestním řízení
34
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Účinnou ochranu před pachatelem trestného činu mohou oběti poskytnout také
neziskové organizace, které za tímto účelem vytvářejí krizová centra s možností bezplatného
pobytu, azylové domy a byty s utajenou adresou.
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Kapitola 4:

Oběť trestného činu a poškozený trestným činem
Pro účely této diplomové práce a zejména s ohledem na potřebu užívání pojmů "oběť trestného
činu" a "poškozený trestným činem" v příslušných kapitolách považuji za nezbytné hned na
úvod jasně vymezit jejich terminologické rozdíly. Cílem této analýzy je objasnit, jaké osoby se
považují za poškozené a jaké za oběti trestných činů, což je důležité pro zjištění přesného
rozsahu jejich práv na různé druhy poskytované pomoci. Tato kapitola bude proto věnována
definici obou pojmů v relevantních právních předpisech aplikovatelných na území České
republiky a Finska, včetně předpisů Evropské unie. Z takto nastíněného terminologického
základu pak budu vycházet při používání jednotlivých pojmů v navazujících částech této práce.

4. 1 Pojmosloví užívané ve Finsku a v České republice
Český i finský právní řád shodně rozlišují pojmy "oběť trestného činu"35 a "poškozený trestným
činem".36 Poškozený je pojem striktně procesní, kdežto oběť má spíše hmotněprávní charakter.
Zatímco interpretace pojmu "poškozený trestným činem" neklade v praxi větší problémy, neboť
za poškozeného je zpravidla vždy považována pouze osoba, kterou konkrétní procesní předpis
určitého státu definuje jako stranu trestního řízení a popřípadě také jako osobu způsobilou
uplatňovat nároky na odškodnění vůči pachateli trestného činu v rámci adhezního řízení, pojem
"oběť trestného činu" je pojmem spíše teoretickým, s nímž však pracují některé konkrétní
národní i evropské předpisy.
Kdo přesně je považován za oběť trestného činu tak bude záviset nejen na určení
aplikovatelného právního řádu, ale také na věcné působnosti jednotlivých předpisů. Například
český zákon o obětech trestných činů37 definuje oběť trestného činu v jiném rozsahu než
Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie o postavení obětí v trestním řízení38 či Směrnice
Evropského parlamentu a rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a
ochranu obětí trestného činu.39 Pojem oběti trestného činu tak zůstává z teoretického hlediska

ve finských zákonech na ochranu obětí (např. ACCD) používán pojem "crime victim"
ve finském trestním řádu používán pojem "injured party"
37
§ 2 odst. 2 a 3 ZOTČ
38
čl. 1 písm. a) Rámcového rozhodnutí Rady EU (2001/220/SVV) ze dne 15. března 2001
39
čl. 2 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (2012/29/EU) ze dne 25. října 2012
35
36
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spíše nejasný a zřetelnějšího obsahu bude nabývat vždy pouze v úzké souvislosti s právy a
povinnostmi vyplývajícími z konkrétního právního předpisu.

4. 2 Pojem poškozeného v trestním řízení
Zdá se, že evropská úprava pracuje výhradně s pojmem "oběť trestného činu", a to i v případech,
kdy ve skutečnosti hovoří o právech poškozeného v trestním řízení, což opět vypovídá o jeho
značné významové flexibilitě. Lze se domnívat, že evropská legislativa respektuje právo
každého státu na vlastní legální definici pojmu "poškozený" v rámci vlastních procesně
právních pravidel trestního řízení. Vzhledem k tomu, že termín "oběť" je všeobecně vnímán
spíše jako označení pro jednotlivce, kterému bylo zasaženo do jeho základních lidských práv
bez ohledu na to, zda lze náhradu vzniklé újmy reálně vymáhat od pachatele, je zřejmé, že
potřeba zajištění ochrany práv oběti na celoevropské úrovni se jeví jako odůvodněná, na rozdíl
od snahy zasahovat do procesních pravidel národního soudnictví.
Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie, které upravuje procesní postavení
poškozeného v trestním řízení,40 vztahuje svou věcnou působnost stejně jako směrnice z roku
2012, která jej nahrazuje, na práva oběti trestného činu a nikoli na práva poškozeného v rámci
soudního řízení. Tím je samozřejmě umožněno vztáhnout příslušná ustanovení rovněž na fáze
trestního řízení, které předcházejí řízení vedenému před soudem, ale také na postavení oběti ve
chvíli, kdy je soudní řízení již skončeno a status poškozeného jí z tohoto důvodu pro účely
uplatnění nároku na odškodnění již nenáleží. Rámcové rozhodnutí definuje oběť v čl. 1 písm.
a) následovně: "Pro účely tohoto rámcového rozhodnutí se rozumí "obětí" fyzická osoba, která
utrpěla škodu včetně fyzického či psychického poškození, citovou újmu či hmotnou ztrátu přímo
způsobenou jednáním či opomenutím, jež porušuje trestněprávní předpisy členského státu."
Jak je vidět, na evropské úrovni existuje určitá tendence pojem oběti rozšiřovat. Výše
citované rámcové rozhodnutí obsahuje vůbec první mezinárodně platnou definici tohoto pojmu.
Pro účely samotného trestního řízení lze jistě tuto definici považovat za dostatečnou, avšak se
vzrůstající potřebou posílení práv oběti trestného činu i mimo trestní proces bylo nutné rozšířit
okruh oprávněných osob. Doporučením Rady Evropy o pomoci obětem trestných činů z roku
2006 došlo k rozšíření definice o rodinné příslušníky a osoby závislé na přímé oběti trestného
činu. Širokou definici oběti v důsledku toho obsahuje také směrnice z roku 2012, o které budu
pojednávat níže a která se zaměřuje i na práva oběti mimo rámec trestního řízení. Nyní však
40

Rámcové rozhodnutí Rady EU (2001/220/SVV) ze dne 15. března 2001
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zůstaneme u procesně právního rozměru pojmu oběti trestného činu a s tím souvisejících definic
pojmu "poškozený" vtělených do jednotlivých národních legislativ srovnávaných států.
Poškozeným se dle § 43 odst. 1 českého trestního řádu 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." Ve finském trestním řádu bychom naproti tomu
definici pojmu "poškozený" hledali marně. Pro některé trestné činy podává výklad příslušná
judikatura a odborná literatura, jednotná definice však neexistuje. Lze tedy konstatovat, že se
obsah tohoto pojmu bude měnit v závislosti na povaze spáchaného trestného činu, aniž by k
tomu zákon podával jakékoli další vodítko.
V tomto ohledu se projevuje rozdíl mezi kontinentální povahou právního řádu
existujícího v České republice a právním systémem vytvořeným v nordických zemích.
Používání všezahrnujících právních principů hraje v nordických státech mnohem omezenější
roli než například ve francouzském a německém právu. Namísto toho je hojně využívána
analogie k dostupné zákonné úpravě, a to především v závazkovém právu.41 Zweigert a Kötz
mluví dokonce o "osvěžujícím nordickém nedostatku dogmatu".42 Severské země fungují na
principu soudních precedentů, což jen podporuje jejich vrozenou nelásku ke strohým právním
zásadám a legálním definicím.
Finské trestní právo bylo nicméně historicky značně ovlivněno právem německým a v
nedávné době i právem evropským. Nadto nordické právo jako celek vykazuje v konečném
důsledku více podobných rysů s právem kontinentálním než s právními systémy států common
law. Proto není komparace relevantních právních úprav Finska a České republiky v zásadě
nemožná. Oba státy se jako členové Evropské unie musí vypořádat s potřebou harmonizovat
své právní řády dle požadavků evropských norem. Existuje tedy jednotný právní rámec, ve
kterém se oba státy pohybují. Evropská unie tu tedy vystupuje jako jakýsi prostředník, jehož
úkolem je smazávat rozdíly mezi oběma státy.

V originálním znění: "The use of all–embracing legal principles plays a more limited role in Nordic law than
in, for example, French or German law. Instead, frequent use is made of analogies taken from available legislation,
particularly within the law of obligations." BERNITZ, U. What is Scandinavian Law? Concept, Characteristics,
Future. Stockholm Institute for Scandianvian Law 1957-2010. Stockholm, 2007, str. 19
42
ZWEIGERT, K., KÖTZ, H. An Introduction to Comparative Law. 3rd revised ed., Oxford 1998
41
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4. 3 Pojem oběti trestného činu
Je třeba si uvědomit, že pokud mluvíme o obětech trestných činů, znamená to, že se soustředíme
jen na určitou podmnožinu osob, o nichž lze v běžné řeči hovořit jako o obětech. Obětí v
laickém slova smyslu může totiž být i člověk, jenž utrpěl újmu následkem takového činu, který
aplikovatelný právní řád nepovažuje za trestný. Za oběti bývají považovány i osoby, které
postihla například přírodní katastrofa. Z právního hlediska jsou oběti přesně vymezeným
okruhem osob, a to jednak v závislosti na definici trestné činnosti v relevantním právním řádu,
ale také na definici pojmu "oběť" jako takového.
Český zákon o obětech trestných činů podává legální definici pojmu "oběť trestného činu" ve
svém § 2 odst. 2. Obětí se dle uvedeného ustanovení rozumí "fyzická osoba, které bylo nebo
mělo být trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková nebo nemajetková újma nebo
na jejíž úkor se pachatel trestným činem obohatil." J. Jelínek k tomu doplňuje, že "obětí může
být jen osoba fyzická, nikoliv osoba právnická, neboť právnická osoba není schopna vnímat
svými city útrapy jí způsobené trestným činem a nemůže být ani sekundárně viktimizována.
Právnická osoba může mít postavení poškozeného, avšak nemůže být obětí podle zákona o
obětech trestných činů."43
Finský zákon o náhradě škod z trestné činnosti, který pracuje s pojmem "oběť trestného
činu", opět neobsahuje žádnou jeho definici. V tomto případě však interpretaci pojmu finský
zákonodárce svým občanům i veřejným autoritám značně usnadnil. Vzhledem k tomu, že okruh
osob oprávněných žádat odškodnění z veřejných zdrojů je dle finské právní úpravy podstatně
širší než v českém právu,44 nevystačil by si zde zákon s prostým rozšířením pojmu "oběť
trestného činu" o osoby blízké, jak tomu činí § 2 odst. 3 českého zákona o obětech trestných
činů. Pro každý typ peněžité pomoci je tak v jednotlivých ustanoveních vyjmenován přesný
okruh oprávněných osob.
Jednotnou a jasnou definici naproti tomu nalezneme v již dříve zmiňované Směrnici
Evropského parlamentu a rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a
ochranu obětí trestného činu. Účelem směrnice je zajistit, aby se obětem trestných činů dostalo
vhodných informací, podpory a ochrany a aby se mohly účastnit trestního řízení. Z toho je
patrné, že pojem "oběť" se zde do jisté míry překrývá s pojmem "poškozený" a že působnost
JELÍNEK, J. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013. Komentátor, str. 2829
44
viz kapitola 8 Odškodnění poskytované oběti z veřejných zdrojů
43
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směrnice zasahuje i do procesně právní sféry národních úprav členských států. "Pro účely této
směrnice se rozumí obětí:
i) fyzická osoba, která utrpěla újmu včetně fyzické, duševní či citové újmy či hmotnou
ztrátu, které byly přímo způsobeny trestným činem
ii) rodinný příslušník osoby, jejíž smrt byla přímo způsobena trestným činem, a který v
důsledku smrti této osoby utrpěl újmu." 45
Přestože se směrnice svým obsahem dotýká i průběhu trestního řízení, je zřejmé, že právo
každého členského státu na určení toho, kdo může být stranou trestního řízení a kdo tedy může
být označen jako "poškozený", má být respektováno. Čl. 13 směrnice říká, že "členské státy
zajistí, aby oběti měly přístup k právní pomoci, pokud mají postavení strany v trestním řízení.
Podmínky nebo procesní pravidla umožňující obětem přístup k právní pomoci stanoví
vnitrostátní právní předpisy."
Všechny zmíněné předpisy tedy předpokládají, že jistá forma újmy může vzniknout nejen přímé
oběti trestného činu, ale také osobám, na které má spáchání trestného činu nepřímý vliv.
Nejasnost pojmu "oběť trestného činu" je samozřejmě dána historickým vývojem, který
předcházel přijetí příslušných právních předpisů. Do poloviny minulého století byl účel
trestního řízení chápán v mnohem omezenějším smyslu, než je tomu dnes. Podstatou celého
státem řízeného procesu bylo výhradně potrestání pachatele a oběti byla pozornost věnována
pouze za účelem podání svědecké výpovědi. Práva oběti byla omezena na možnost účasti na
trestním řízení v pozici poškozeného a vymáhání náhrady vzniklé škody. Před zaručením práv
oběti mělo historicky přednost téma ochrany práv a základních svobod osoby pro trestný čin
stíhané.
Až v celkem nedávné době se pozornost i na mezinárodní úrovni obrátila směrem k
oběti a jejím potřebám za účelem minimalizace škodlivých následků trestné činnosti. Jelikož
obecně uznávaný názor na to, jak široká úroveň ochrany by měla být zajištěna osobám
postiženým trestnou činností, se nadále formuje, je pochopitelné, že i pojem oběti trestného
činu zůstává dosud nejasný.
Můžeme pouze konstatovat, že se jedná o pojem, který se do jisté míry překrývá s
pojmem poškozený, ačkoli nejde o pojem jednoznačně významově širší. Podle žádného z
uvedených právních předpisů se nedá za oběť trestného činu označit právnická osoba a naproti
tomu zase nelze označit za poškozeného osobu postiženou trestným činem, které však nenáleží

45

čl. 2 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (2012/29/EU) ze dne 25. října 2012
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postavení strany v trestním řízení. Je proto zřejmé, že oba pojmy kromě úzkého pole, jež mají
významově společné, vymezují rozdílné spektrum oprávněných osob v závislosti na cíli a účelu
příslušné právní úpravy (hmotněprávní či procesně právní).
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Kapitola 5:

Postavení poškozeného v trestním řízení
Aby bylo možné srovnat postavení poškozeného v českém a finském trestním řízení, je nutné
nejprve nastínit průběh řízení v obou zemích a popsat, v čem jsou si podobná a v čem se naopak
liší. Také považuji za vhodné kriticky posoudit, jak se právní systémy obou zemí přizpůsobily
požadavkům vyplývajícím z legislativy Evropské unie a Rady Evropy a jakou roli sehrála
evropská harmonizace v otázce postavení poškozeného a jeho procesních práv. Proto se v
následující kapitole budu věnovat nejprve evropskému právnímu rámci trestního řízení a
systému soudnictví v České republice a ve Finsku, teprve následně přistoupím k popisu
jednotlivých aspektů trestního procesu se zaměřením na roli poškozeného a mechanizmů,
jakými se poškozený může domoci svých nároků vůči pachateli trestného činu. V rámci
zhodnocení institutů, které oba státy zavedly na ochranu poškozeného, budu zkoumat zejména
postavení poškozeného jako oběti trestného činu z hlediska zachování jeho soukromí v případě
nutnosti podání svědecké výpovědi a pravidla, která mají zabránit sekundární viktimizaci. Na
závěr této kapitoly se budu věnovat zvláštním druhům právního zastoupení a jiné pomoci, jež
může poškozený v průběhu trestního řízení využívat.

5. 1 Evropský právní rámec trestního řízení
Na půdě Rady Evropy bylo v roce 1985 vydáno Doporučení o postavení oběti v rámci trestního
práva a trestního procesu. Toto doporučení poukazuje na zanedbávání práv oběti trestného činu
v rámci trestního řízení. Vznáší zejména požadavek na proškolování příslušníků policie, kteří
v předsoudní fázi trestního procesu přicházejí do kontaktu s obětí. Doporučení zároveň apeluje
na členské státy, aby zajistily, že při rozhodování státního zástupce o zastavení trestního stíhání
budou brány v potaz zájmy oběti a že bude náležitě posouzen její nárok na odškodnění. "V
průběhu celého vyšetřování a soudního projednávání trestného činu je třeba s obětí zacházet
takovým způsobem, který náležitě zohlední její osobní situaci a poměry, práva a její důstojnost,
a zamezit tak vzniku tzv. sekundární viktimizace. Děti a osoby mentálně postižené by měly být
vyslýchány v přítomnosti svých rodičů nebo opatrovníků či jiných osob poskytujících jim
náležitou péči."46 Nadto již v tomto dokumentu zazněl požadavek na zahrnutí adhezního řízení
46
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do trestního procesu. Rozhodnutí o nároku oběti může mít namísto toho podobu trestní sankce
nebo jejího doplňku. V každém případě musí soudu náležet právo rozhodnout o
soukromoprávním nároku oběti přímo v trestním řízení. Podle Výboru Rady Evropy je třeba
chránit soukromí oběti, v souvislosti s čímž by měla oběť požívat zvláštní ochrany. Doporučení
však zcela opomíjí právo oběti na vyjádření jejího názoru a postoje.47
Po této první iniciativě v oblasti práv oběti následovalo Doporučení o zjednodušení
trestního řízení z roku 1987, které vyzývá členské státy k rozšíření množství případů, v nichž
je zahájení trestního stíhání podmíněno souhlasem (nebo dokonce návrhem) poškozeného.
Kromě toho podporuje zavedení institutů, kterými se končí trestní řízení dohodou uzavřenou
mezi pachatelem trestného činu a obětí, jako je třeba narovnání.
V rámci Evropské unie vyvrcholily snahy o posílení pozice oběti jako poškozeného trestným
činem přijetím Rámcového rozhodnutí Rady EU o postavení obětí v trestním řízení v roce 2001.
Tímto rozhodnutím byla členským státům uložena povinnost zajistit zvláštní šetrný způsob
zacházení s ohroženými obětmi, zejména má být zabráněno negativním následkům výpovědi
svědka při veřejném soudním jednání. Rozhodnutí zároveň klade důraz na odstranění
komunikačních obtíží týkajících se porozumění nebo účasti oběti v postavení svědka nebo
strany v důležitých etapách trestního řízení. Oběti musí být zajištěn přístup k právnímu
poradenství, a pokud by mohla být stranou trestního řízení, pak i k právní pomoci. Oběť má
právo nejen na ochranu soukromí, ale také na adekvátní ochranu před odplatou a zastrašováním
ze strany pachatele, stejné právo náleží i její rodině. Především je nutné zabránit přímému
kontaktu oběti s pachatelem v budově soudu, ledaže to trestní řízení vyžaduje, a předejít tak
druhotné újmě, kterou by oběť mohla utrpět. Každý členský stát musí kromě toho zajistit, aby
oběť, která je poškozeným v trestním řízení, obdržela náhradu soudních nákladů.
Oproti doporučení Rady Evropy ponechává rámcové rozhodnutí Rady EU členským
státům možnost zamezit poškozenému uplatňovat nárok na odškodnění od pachatele trestného
činu v rámci trestního řízení, pokud mu bude zajištěno právo vymáhat tento nárok jiným
způsobem (například v rámci občanskoprávního řízení). Pachatel má být podporován v tom,
aby oběti poskytl přiměřené odškodnění. V rámci Evropské unie by měla dle tohoto rámcového
rozhodnutí fungovat efektivní spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení v jednotlivých
členských státech, a to do té míry, aby obětem bylo co nejvíce usnadněno přeshraniční
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vymáhání jejich nároků. Za tímto účelem mají být využity prostředky jako telefonní konference
či video konference a oběti musí být umožněno podat trestní oznámení u příslušných orgánů ve
státě, v němž má své bydliště.
Rámcové rozhodnutí z roku 2001 bylo nicméně v roce 2012 nahrazeno Směrnicí, kterou
se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu. Tato směrnice
má za cíl harmonizovat národní režimy ochrany obětí tak, aby ve všech evropských státech byla
obětem přiznána srovnatelná práva v rámci trestního procesu. Směrnice především rozšiřuje
seznam informací, kterých se má oběti v průběhu trestního řízení i mimo něj dostat.48 Kromě
toho, že směrnice konkretizuje a rozvádí práva, která byla obětem přiznána již rámcovým
rozhodnutím z roku 2001, věnuje se také dalším aspektům jejich ochrany. Například ukládá
orgánům činným v trestním řízení vydat oběti písemné potvrzení o podání trestního oznámení,
které má mít oběť možnost podat ve svém rodném jazyce. Poměrně široce je upraveno i právo
oběti na tlumočení a překlad, jež zahrnuje také možnost žádat bezplatné vydání písemného
vyhotovení rozsudku v jazyce, kterému oběť rozumí. Mnohem podrobněji je také upraveno
samotné postavení oběti v trestním řízení. Směrnice neopomíná zmínit ani nutnost šetrného
přístupu k dětským obětem při výslechu a právo na ochranu obětí se zvláštními potřebami.
Důležitým principem, na němž stojí mnohá ustanovení této směrnice, je individuální přístup ke
každé oběti při zohlednění jejích osobních potřeb. Novinkou je i výslovné zakotvení práva oběti
na ochranu před sekundární viktimizací. Na závěr stojí za zmínku, že směrnice přináší obětem
také určité záruky při využívání služeb restorativní justice a ukládá členským státům povinnost
zajistit obětem možnost obrany proti zastavení trestního stíhání.

5. 2 Systém soudnictví v České republice a ve Finsku
Systém soudnictví ve Finsku je značně odlišný od toho českého. Neexistuje zde totiž
specializované trestní soudnictví, ale celá občanskoprávní i trestní agenda je přenechána
obecným soudům se všeobecnou jurisdikcí. Samostatně fungují pouze správní soudy, které se
zabývají spory mezi občany a správními orgány nebo mezi správními orgány navzájem, a tyto
soudy jsou příslušné řešit i odvolání proti rozhodnutím správních orgánů.49

více viz kapitola 9 Právo na informace
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Mezi případy projednávané před obecnými soudy patří mimo jiné i případy související
s námořním právem, patentním právem, trestnými činy spáchanými mladistvými pachateli,
nahrazením uložené pokuty trestem odnětí svobody, vojenskými trestnými činy a trestnými
činy, které v prvním stupni projednávají druhoinstanční soudy, což jsou například trestné činy
spáchané úředními osobami při výkonu jejich veřejné funkce. Jedinými specializovanými
soudy v trestních věcech jsou soud pro řešení ústavních žalob proti voleným funkcionářům50 a
soudy pro vodní právo. Hierarchii finského soudního systému zobrazuje níže připojený
diagram.
SYSTÉM FINSKÉHO SOUDNICTVÍ51
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Naproti tomu v České republice funguje procesně oddělené trestní a civilní soudnictví, ač obě
využívají společnou soustavu soudů a společné administrativní zajištění. V rámci soudů se
vytvářejí specializované trestní a civilní senáty, žádný soudce tak nemůže vyřizovat agendu z
obou těchto oblastí zároveň.
Do jednotné soudní soustavy patří okresní soudy, krajské soudy, vrchní soudy a
Nejvyšší soud České republiky. V trestních věcech jako soudy prvního stupně rozhodují vždy
okresní soudy, nestanoví-li trestní řád jinak. Okresní soudy také vydávají některá rozhodnutí v
přípravném řízení. Krajské soudy rozhodují v prvním stupni o trestných činech, u nichž dolní
hranice trestu odnětí svobody činí nejméně pět let nebo pokud za ně lze uložit výjimečný trest,
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a o dalších zvláště vyjmenovaných trestných činech. Náleží jim také rozhodovat o odvoláních
a stížnostech podaných proti rozhodnutím okresních soudů. Dva vrchní soudy, které sídlí v
Praze a v Olomouci, rozhodují o odvoláních a stížnostech podaných proti prvostupňovým
rozhodnutím krajských soudů. Kromě toho mohou rozhodovat o nařízení některých úkonů v
přípravném řízení. O mimořádných opravných prostředcích, mezi něž řadíme dovolání a
stížnost pro porušení zákona, rozhoduje výhradně Nejvyšší soud České republiky sídlící v Brně.
Dále mu přísluší rozhodovat také o stížnostech proti rozhodnutím vrchních soudů. Soudy
provádějí i další úkony v trestním řízení a jejich příslušnost určují jednotlivá ustanovení
trestního řádu.

5. 3 Srovnání trestního řízení v obou státech se zaměřením na postavení poškozeného
Rozdílů mezi finským a českým trestním řízením existuje velké množství. Pro účely této práce
však považuji za dostatečné zmínit pouze ty nevýznamnější z nich a věnovat se přitom zejména
roli poškozeného. V následujícím srovnání jsou tak shrnuty základní odlišnosti, které vykazují
jednotlivé národní předpisy, a aspekty, v jakých se podobají, ponechávám stranou.
Jeden z nejvýznamnějších rozdílů mezi finským a českým trestním řízením vyvstává ze
skutečnosti, že finské právo nerozlišuje mezi trestnými činy a přestupky, jak tomu činí právo
české. Z tohoto důvodu je ve Finsku i projednání méně závažných protiprávních činů, které
český zákon označuje za přestupky, předmětem trestního řízení.
Méně závažné trestné činy s jasnými skutkovými okolnostmi jsou dle finských zákonů
projednávány ve zjednodušeném řízení, a to buď ve zkráceném trestním řízení anebo v
blokovém řízení.52 Tato řízení probíhají mimo klasické soudní jednání a jsou významná
především svou četností. Dříve spadalo rozhodnutí ve zkráceném řízení do kompetence soudců
nižších stupňů soudní soustavy, v rámci reformy finského soudnictví na přelomu nového
tisíciletí byla však pravomoc k vydání rozhodnutí ve zkráceném řízení přenesena ze soudu na
státního zástupce.53 Obviněný má nicméně právo se proti uložení trestu ve zkráceném řízení
(jímž bývá pokuta) bránit. V takovém případě se případ projedná podle pravidel standardního
trestního řízení. Uložení blokové pokuty je na druhou stranu pravomocí příslušníků policie,54
překládáno jako "summary penal proceedings" a "petty fine proceedings" (PÖYHÖNEN, J. An Introduction to
Finnish Law. Helsinki, 1993. FINNISH LAWYERS‘ PUBLISHING, str. 275)
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avšak pachatel má právo žádat, aby byl jeho případ projednán před soudem. Oba typy řízení
představují obdobu českého přestupkového řízení, které je na rozdíl od nich explicitně vyjmuto
z jurisdikce trestních soudů.
Další významný rozdíl mezi finským a českým trestním řízením představuje role poškozeného
v trestním stíhání pachatele. Ve Finsku je totiž možné, aby za určitých okolností podal obžalobu
u soudu sám poškozený. Jedná se o případy, kdy se státní zástupce rozhodl zastavit trestní
stíhání nebo kdy jiné orgány činné v trestním řízení odmítly stíhání pachatele.55 Došlo-li v
důsledku spáchání trestného činu k usmrcení osoby, pak je k podání obžaloby oprávněn její
pozůstalý manžel či potomek, popřípadě další žijící příbuzní.56 Státní zástupce je povinen
účastnit se řízení před soudem i tehdy, pokud obžalobu sám nepodá.
U některých trestných činů finské předpisy výslovně zakazují podání obžaloby státním
zástupcem, pokud mu nepředchází žádost poškozeného.57 V ostatních případech je podle
obecných pravidel zahájení trestního řízení před soudem povinností státního zástupce.58 Žádosti
poškozeného je třeba u čtyř typů trestných činů:
1) méně závažné trestné činy, u nichž není trestní stíhání nezbytné k ochraně veřejného
pořádku
2) trestné činy, u nichž pouze oběť může potvrdit, zda byl čin skutečně spáchán (např.
neoprávněný vstup do obydlí, pomluva)
3) případy, ve kterých by trestní stíhání mohlo poškodit sociální vztahy mezi poškozeným
a pachatelem (např. trestné činy mezi rodinnými příslušníky)
4) případy, ve kterých by trestní stíhání mohlo poškodit práva poškozeného na ochranu
soukromí nebo jeho jiné zájmy (např. sexuální trestné činy)59
Výjimku z pravidla, že tyto trestné činy je možné stíhat jen na žádost poškozeného, lze učinit,
jestliže byl trestný čin spáchán na dítěti jeho zákonným zástupcem, poručníkem nebo
opatrovníkem.60
V České republice bylo donedávna projednání věci na návrh institutem vyhrazeným
správnímu řízení o přestupcích,61 nyní se již vyžaduje pouze souhlas postižené osoby se
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zahájením řízení o přestupku.62 V trestním procesu je sice možnost stíhání pro některé trestné
činy podmíněna souhlasem poškozeného,63 sám poškozený však nemá právo podat obžalobu
ani její obsah ze své vůle jakkoli ovlivnit. Nutnost souhlasu poškozeného s trestním stíháním je
odůvodněna zejména potřebou ochrany jeho rodinných vztahů.
V obou zemích jsou k uvážení poškozenému přenechány pouze méně závažné trestné
činy, jejichž projednání před soudem by přitom mohlo způsobit poškozenému vážnější újmu,
než primární následky samotného trestného činu. V těchto případech je veřejný zájem na
potrestání pachatele upozaděn ve prospěch hospodárnosti trestního řízení a zájmů poškozeného.
Poškozený ve finském trestním řízení může přijmout velmi aktivní roli. Je však třeba
konstatovat, že pozice poškozeného z hlediska jeho práva na zahájení trestního řízení byla
novelou finského trestního řádu na konci dvacátého století znatelně oslabena. Před touto
novelou svědčilo poškozenému nezávislé a přednostní právo k zahájení trestního stíhání, které
bylo obdobné tomu státního zástupce. V praxi nicméně nezávislé obžaloby podané
poškozenými byly spíše vzácným úkazem. Proto dostal v tomto směru přednost státní zástupce
a poškozenému zůstalo právo podat nezávislou obžalobu pouze v případech, kdy tak neučiní
státní zástupce. Přesto je postavení poškozeného stále poměrně silné v porovnání s českým
trestním řízením. V České republice se poškozený může proti zastavení trestního stíhání bránit
jedině podáním stížnosti.
K dokreslení rozdílů mezi Českou republikou a Finskem ve významnosti postavení
poškozeného v trestním řízení ještě stojí za zmínku skutečnost, že podle dřívějších pravidel
finského trestního řízení mohl dokonce poškozený, který podal obžalobu, sám předvolat
obviněného k soudu prostřednictvím soudního vykonavatele.64 Nyní vydává předvolání k
hlavnímu líčení příslušný soud na žádost státního zástupce nebo poškozeného, který podal
obžalobu. V některých případech je možné, aby předvolání k soudu vydal sám státní zástupce.
Děje se tak tehdy, nařídí-li to soud nebo má-li být vedeno písemné řízení. Poškozenému však
podobné právo nenáleží.65 V České republice je předvolání stran k hlavnímu líčení výlučnou
pravomocí soudu.

§ 79 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
§ 163 TŘ
64
PÖYHÖNEN, J. An Introduction to Finnish Law. Helsinki, 1993. FINNISH LAWYERS‘ PUBLISHING,
str. 271
65
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K tomu, aby se vyjasnilo, kdo může uplatňovat své nároky jako poškozený v průběhu soudního
řízení, slouží zejména předcházející přípravné řízení. Přípravné řízení je fází trestního procesu,
v níž orgány činné v trestním řízení sbírají informace o tom, zda existují dostatečné důvody pro
podání obžaloby proti obviněnému. V teorii existují dva základní modely vztahu mezi
přípravným řízením a hlavním líčením: silný typ přípravného řízení a slabý typ přípravného
řízení.66 V obou zkoumaných státech došlo v důsledku historického vývoje k posunu od jednoho
typu ke druhému. V České republice začalo v poslední době docházet k postupnému opouštění
koncepce silného typu přípravného řízení ve prospěch narůstajícího významu hlavního líčení,
finské trestní právo má naopak tendenci předsoudní fázi řízení více a více posilovat. Už na
počátku roku 1989 vstoupily ve Finsku v účinnost nové zákony, které významně pozměnily
úpravu vyšetřování v přípravném řízení, neboť před provedením reformy se tato oblast řídila
pouze správními předpisy. Následně se přípravné řízení stalo hlavním zdrojem důkazních
materiálů pro soud.
Státní zástupce ve finském trestním procesu musí zaslat všechny záznamy z přípravného
řízení soudu předem spolu s obžalobou a dalšími podklady a ostatní strany řízení, včetně
poškozeného, mají právo obdržet kopii těchto dokumentů. Na základě záznamů z přípravného
řízení se pak ostatní strany řízení mohou rozhodnout, zda při soudním líčení předloží ještě další
důkazy.
Podle dikce nového finského trestního řádu z roku 1997 je možné, aby ve zvláště
složitých případech bylo dle uvážení soudu konáno přípravné jednání ještě před hlavním
líčením a provedeny další potřebné úkony k zajištění hladkého průběhu navazujícího soudního
líčení. Soud si může například vyžádat písemné vyjádření stran řízení, pokud to uzná za
vhodné.67 Kromě toho může ještě před hlavním líčením učinit nezbytné kroky k tomu, aby
zajistil, že všechny potřebné důkazy budou k dispozici ve stejnou dobu při hlavním líčení.68 Jak
již plyne ze samotného názvu, cílem přípravného jednání je tedy zejména dobře připravit
následné hlavní líčení tak, aby proběhlo co nejefektivněji.
V České republice je na fakultativní bázi možno obžalobu soudem předběžně projednat.
Kromě přípravy hlavního líčení má však předběžné projednání obžaloby i další funkce. Podle
J. Jelínka je jeho hlavním cílem "přezkoumat podanou obžalobu z toho hlediska, zda pro další
řízení poskytuje spolehlivý podklad" a za neméně významnou považuje i jeho funkci
odklonnou, což znamená, že soud může trestní stíhání podmíněně zastavit, vést strany k
JELÍNEK, J. Trestní právo procesní. Praha: Vodnář, 2003, str. 499-500
CPA sec 10 (2)
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narovnání či odstoupit od trestního stíhání u mladistvých.69 Předběžné projednání obžaloby
však nemá jakkoli nahrazovat hlavní líčení. Hlavní líčení před soudem představuje skutečné
těžiště trestního procesu, v jehož rámci jsou provedeny všechny rozhodující důkazy.
Ve Finsku se v dnešní době stejně jako v České republice uplatňuje akuzační princip; zahájení
soudního řízení je možné pouze na základě obžaloby, kterou podává státní zástupce. Rozdíl je
však v tom, na kom leží odpovědnost za shromažďování důkazů a vyšetřování skutkových
okolností případu.
Ve Finsku je předkládání důkazů povinností výhradně státního zástupce. Ostatní strany
řízení a soud mají právo, ale nikoli povinnost, dokazování doplňovat. V České republice je sice
role stran v otázce dokazování poměrně výrazná a státnímu zástupci přísluší provádět důkazy,
které podporují obžalobu, avšak § 2 odst. 5 TŘ výslovně stanoví, že je-li státní zástupce před
soudem nečinný, je soud povinen sám doplnit dokazování v rozsahu potřebném pro své
rozhodování. Chybějící skutečnosti a potřebné důkazy si tak, je-li to nezbytné, má soud
vyhledat z vlastní iniciativy, čímž se v českém trestním řízení silně projevuje zásada
vyhledávací. Její uplatnění souvisí s principem zjištění materiální pravdy, který odlišuje povahu
trestního řízení od občanskoprávního, založeného na zásadě formální pravdy. Namísto
důkazního břemene, které by leželo na státním zástupci (tak, jak je tomu ve finském procesu),
musí soud respektovat pouze postup in dubio pro reo.70 Zásady ústnosti, bezprostřednosti a
koncentrace řízení naopak shodně určují charakter trestního řízení v České republice i ve
Finsku.
Průběh hlavního líčení je v zásadě stejný v obou srovnávaných státech a sestává z následujících
čtyř částí:
1) počátek hlavního líčení
2) dokazování
3) závěr hlavního líčení
4) rozhodnutí soudu
V úvodu hlavního líčení vystupuje státní zástupce, který má za úkol přednést obžalobu. Ihned
poté je na poškozeném, aby se vyjádřil, zda hodlá uplatňovat své případné nároky. Poškozený
poskytuje soudu součinnost i v průběhu dokazování, zejména pokud podstupuje výslech jako
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svědek. V závěrečném stadiu hlavního líčení má pak poškozený prostor ještě k tomu, aby
přednesl svou závěrečnou řeč.
Poškozený tak v rámci hlavního líčení může zastávat i více rolí. Kromě uplatňování
svého vlastního nároku v rámci adhezního řízení se podílí na rozkrývání skutkových okolností
trestného činu a do jisté míry má také možnost vyjádřit se k otázce viny obžalovaného. Jak již
bylo řečeno, ve Finsku je možné, aby poškozený dokonce sám podal obžalobu, je tedy zjevné,
že na rozdíl od poškozeného v českém trestním řízení se může vyjadřovat k otázce viny
obžalovaného poměrně zásadním způsobem. V České republice je tento handicap vyvážen
alespoň tím, že poškozenému je umožněno zabývat se otázkou viny obžalovaného ve své
závěrečné řeči a zároveň mu trestní řád přiznává právo na prohlášení o dopadech trestného činu
na jeho další život.71 Takové prohlášení může poškozený, který je obětí trestného činu podle
ZOTČ, učinit v jakékoli fázi trestního řízení. Je-li prohlášení podáno písemně, použije se před
soudem jako listinný důkaz,72 to však nebrání poškozenému učinit také ústní prohlášení v
hlavním líčení.
Vzhledem k tomu, že ve Finsku může poškozený prakticky disponovat celým trestním
řízením, má v případě podání obžaloby poškozeným hlavní líčení svá zvláštní pravidla.
Především je to poškozený, nikoliv státní zástupce, kdo v průběhu hlavního líčení jako první
promlouvá a přednáší jednotlivé body obžaloby. Pokud se k hlavnímu líčení nařízenému na
základě obžaloby podané poškozeným nedostaví ani obžalovaný ani poškozený, řízení se
zastaví.73 Pokud se nedostaví pouze poškozený, může obžalovaný navrhnout, aby soud rozhodl,
že poškozený zcela ztrácí právo na podání obžaloby, a to i do budoucna.74

5. 4 Odklony v trestním řízení a role poškozeného při jejich uplatnění
Poškozený může za určitých okolností dosáhnout uspokojení svého nároku ještě dříve, než
dojde k vyhlášení rozsudku v trestním řízení. K tomuto účelu v České republice slouží instituty
nazývané odklony v trestním řízení, jimiž se rozumí podmíněné zastavení trestního stíhání,
narovnání, podmíněné odložení podání návrhu na potrestání a dohoda o vině a trestu. U
mladistvých lze navíc využít možnosti odstoupení od trestního stíhání. Při využití těchto
institutů je vždy nutné zohlednit nárok poškozeného na náhradu škody. Zásadní význam pro
§ 212a TŘ
§ 43 odst. 4 TŘ
73
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použití odklonů v trestním řízení má stanovisko poškozeného k náhradě škody nebo odčinění
vzniklé újmy.
Ve Finsku sice podobné instituty neexistují, nicméně finský trestní řád přiznává státnímu
zástupci možnost uvážit, zda zastaví trestní řízení v případě, že by se potrestání pachatele jevilo
nepřiměřeným nebo nevhodným s ohledem na dohodu, kterou mezi sebou uzavřeli pachatel
trestného činu a poškozený, na snahu pachatele odstranit důsledky trestného činu, individuální
okolnosti případu, jako například jeho negativní následky pro pachatele, anebo s ohledem na
přijatá sociální opatření a poskytnutou zdravotní péči.75 Tato možnost uvážení, přiznaná
státnímu zástupci finským zákonem, se do jisté míry podobá českému principu oportunity
vyjádřenému v ustanovení § 172 TŘ. Co se týče dohody, jež mezi sebou mohou uzavřít
poškozený a pachatel trestného činu, ta se ve finském trestním procesu neliší od své civilně
procesní formy.76 Finský trestní řád v tomto ohledu výslovně odkazuje77 na obecnou úpravu
soudního řízení,78 která je společná pro trestní i občanskoprávní řízení. Znovu se tak i zde
projevuje silná provázanost finského civilního a trestního soudnictví.
Kromě toho může být podle finského trestního řádu vedeno tak zvané písemné trestní
řízení, což znamená, že soud upustí od konání hlavního líčení a rozhodne na základě písemného
návrhu na potrestání podaného státním zástupcem. Mohlo by se zdát, že se tento typ řízení
podobá českému příkaznímu řízení, nicméně vykazuje značné odlišnosti. Především je
podmínkou pro jeho vedení nejen doznání obviněného, ale také souhlas obou stran trestního
řízení (tzn. obviněného i poškozeného). Takové podmínky české příkazní řízení nemá. Pozice
poškozeného je tak ve finském typu písemného řízení mnohem silnější, neboť může svým
nesouhlasem zamezit jeho vedení. V tom případě bude státní zástupce nucen podat klasickou
obžalobu a soud pak nařídí hlavní líčení.
Opět se tedy potvrzuje, že poškozený ve finském trestním řízení zastává velmi významnou
úlohu. Bez souhlasu poškozeného není vůbec možné vynechat konání hlavního líčení a bez jeho
součinnosti nelze také sjednat jakoukoli dohodu (ve Finsku neexistuje obdoba českého institutu
dohody o vině a trestu). Pokud se navíc státní zástupce rozhodne zcela upustit od trestního
stíhání, má poškozený právo sám podat obžalobu. Celé trestní řízení tak může mít povahu sporu
75
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mezi poškozeným a pachatelem trestného činu. Svým způsobem je tedy na poškozeném, zda
přijme pouze pasivní roli svědka a nechá za sebe případné nároky uplatňovat státním
zástupcem, nebo bude sám aktivně podnikat kroky vedoucí k odsouzení pachatele a vymožení
patřičného odškodnění. Jak již bylo řečeno, podle dřívější úpravy mělo dokonce podání
obžaloby poškozeným ve Finsku přednost před podáním obžaloby státním zástupcem.
Vzhledem k tomu, že se však jednalo o málo využívaný institut, ponechala se poškozenému
možnost podání obžaloby jen v případě, kdy tak neučiní státní zástupce. Lze samozřejmě
polemizovat o tom, zda je vhodné, aby poškozený měl takto silný vliv v otázce viny a trestu.
Finský přístup nicméně nasvědčuje tomu, že trestná činnost není chápána především jako útok
proti státu a jeho hodnotám, ale za neméně významné se považují i osobní zájmy poškozeného
na potrestání pachatele. S touto filozofií musím souhlasit, neboť mám za to, že lépe vyhovuje
potřebám moderní společnosti.

5. 5 Adhezní řízení
V rámci adhezního řízení může poškozený jako strana trestního řízení uplatnit své právo na
náhradu škody, nemajetkové újmy či na vydání bezdůvodného obohacení. Přestože by se tak z
názvu mohlo zdát, netvoří adhezní řízení samostatnou část soudního procesu, ale je jeho
nedílnou součástí. Pojem "adheze" je běžně překládán jako "přilnutí", adhezní řízení mající
povahu občanskoprávního sporu je tedy řízením přilnutým či připojeným k řízení trestnímu. Z
podstaty věci jde tedy o možnost projednání civilního nároku na náhradu škody před trestním
soudem.
V České republice představuje adhezní řízení jedinou formu propojení civilního a trestního
soudnictví, zatímco ve Finsku je spojování obou typů řízení běžným zákonným postupem, který
má zajistit rychlost, hospodárnost a efektivnost soudních procesů, a samotné adhezní řízení
(tedy možnost poškozeného vznést svůj nárok přímo v průběhu trestního řízení) představuje
pouze formálně jednodušší způsob, jak se poškozený může domoci odškodnění. Od reformy
trestního soudnictví ve Finsku je nadto možné, aby se poškozený vůbec neúčastnil hlavního
líčení a jeho nároky namísto něj uplatnil státní zástupce. Státní zástupce tak činí pouze na žádost
poškozeného za podmínek, že mu uplatnění nároku poškozeného nepůsobí větší obtíže a že
samotný nárok není zjevně neopodstatněný.79 Pokud státní zástupce žádosti nevyhoví, musí být
79
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poškozenému umožněno, aby svůj nárok u soudu vznesl sám.80 V České republice za
poškozeného státní zástupce nikdy nárok uplatňovat nemůže.
Účast poškozeného v českém trestním řízení ovšem může být za jistých okolností
soudem autoritativně omezena. Dle ustanovení § 44 odst. 2 TŘ se jedná o případ, kdy je počet
poškozených mimořádně vysoký, a pokud by uplatňovali svá práva samostatně, mohl by tím
být ohrožen rychlý průběh trestního řízení. V takovém případě může předseda senátu nařídit,
aby si poškození zvolili společného zmocněnce, prostřednictvím kterého budou před soudem
jednat. S podobnými případy finský trestní řád sice nepočítá, je však třeba vzít v úvahu, že
finský soud je oprávněn kdykoli v průběhu řízení přikázat uplatňování civilních nároků
odděleně od trestního řízení některým nebo všem poškozeným,81 a tudíž si nemusí zajišťovat
efektivitu řízení pomocí institutu společného zmocněnce. V českém právním režimu může soud
o nároku poškozeného, a tedy i o jeho případném odkázání na občanskoprávní řízení,
rozhodnout pouze tehdy, je-li řízení ukončeno vydáním rozsudku (viz stanovisko Nejvyššího
soudu ČSSR ze dne 22. 2. 1967, sp. zn. Pls 3/6782). Rozhodnutí o náhradě škody, nemajetkové
újmy nebo o vydání bezdůvodného obohacení vykazuje podle autorů komentáře k TŘ "závislost
(…) na meritorním rozhodnutí o podané obžalobě. Z tohoto hlediska závisí podoba výroku o
uplatněném nároku na náhradu škody způsobené trestným činem zejména na výroku o vině a
na tom, zda jde o rozsudek odsuzující nebo zprošťující.83
Lze tedy konstatovat, že výhodou finského trestního soudu je, že si může otázku
účelnosti uplatňování nároku poškozeného v zájmu hospodárnosti trestního řízení vyřešit
kdykoli tak uzná za vhodné,84 a navíc nečelí podobným omezením, která stanoví § 229 TŘ pro
český trestní soud. Pokud chce totiž český soud odkázat poškozeného s jeho nárokem na
občanskoprávní řízení, může tak učinit jen v případech, kdy byl vydán zprošťující rozsudek,
kdy dosavadní dokazování nepřineslo dostatečný podklad pro rozhodnutí o nároku
80
81
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poškozeného nebo jestliže by toto rozhodnutí bylo spojeno s nutností dalšího dokazování, které
by podstatně protáhlo trestní řízení. Pokud to ale výsledky dokazování umožňují, musí soud
rozhodnout alespoň o části nároku poškozeného. Českému trestnímu soudu tak v žádném
případě není ponechána libovůle v otázce, zda bude nebo nebude rozhodovat o nároku
poškozeného.85

5. 6 Instituty na ochranu oběti v pozici poškozeného a svědka v trestním řízení
Zvláštní ochrana oběti v pozici poškozeného či svědka se projevuje již ve fázi předběžného
šetření. Ve Finsku byly vytvořeny speciální postupy pro výslech osob, které jsou nyní obsaženy
v zákoně o trestním vyšetřování86 a v zákoně o soudním řízení.87 V České republice se ochraně
vyslýchaných osob věnuje jednak trestní řád,88 do jisté míry také zákon o soudnictví ve věcech
mládeže,89 ale hlavně zákon o obětech trestných činů.90
Základním principem, který zavádí jak ZOTČ, tak finský zákon o trestním vyšetřování,
je šetrný přístup k vyslýchané oběti a šetření jejích práv. V obou státech jsou pro výslech
určitých skupin osob kladeny zvýšené požadavky na osobu vyšetřovatele. ZOTČ v § 20 odst. 2
stanoví, že zvlášť zranitelné oběti by měly být vyslýchány jen speciálně vyškolenými osobami
a v prostorách pro tento účel přizpůsobených. Finský zákon o trestním vyšetřování zase
vyžaduje, aby zvláště vyškolené osoby prováděly výslech osob mladších než 18 let.91 Pozornost
věnuje česká i finská legislativa také způsobu vyslýchání v intimní oblasti. Podle finské
legislativy například oběť může požádat o to, aby vyšetřování prováděla stále stejná osoba,
nebo aby vyšetřovatel byl stejného pohlaví jako oběť. Podle ZOTČ si oběť může pohlaví
vyšetřovatele zvolit.92 V průběhu vyšetřování má navíc vyslýchaná osoba podle ZOTČ93 i podle
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Krajský soud v Brně k tomu ve svém rozhodnutí ze dne 23. 4. 1963, sp. zn. 2 To 15/63, publikovaném ve Sbírce
soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. R 34/1963 tr., uvádí následující: "Jestliže v adhesním řízení byl
poškozeným náležitě uplatněn nárok na náhradu škody, je soud povinen, jsou-li pro to dostatečné podklady,
současně s výrokem o vině rozhodnout o povinnosti odsouzeného k náhradě způsobené škody a ne odkazovat
poškozeného na řízení ve věcech občanskoprávních."
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finského zákona o trestním vyšetřování94 právo na doprovod důvěrníka (ve finské terminologii
"podporující osoby").
V soudním řízení se pak prvky ochrany projevují zejména v možnosti poškozeného vyhnout se
přímé konfrontaci s pachatelem. Výslech poškozeného lze podle finského zákona o soudním
řízení provést za pomoci technických zařízení, například audiovizuálním přenosem, je-li to
nutné pro ochranu jeho zdraví a života.95 Výpověď poškozeného také může být za určitých
podmínek zaznamenána a následně přehrána jako důkaz v průběhu soudního řízení.96 Jedná se
například o situace, kdy jde o výslech osoby mladší 15 let nebo oběti sexuální trestné činnosti.
V České republice hraje v otázce ochrany soukromí, zdraví a života oběti důležitou roli
především ZOTČ. V něm je zdůrazněno právo oběti na ochranu před hrozícím nebezpečím a
druhotnou újmou. Oběť zejména nemá být vystavena přímému kontaktu s pachatelem, je-li
tomu možné zabránit. Oběť má také právo před soudem nevystupovat nebo být vyslýchána v
nepřítomnosti pachatele.97
Český trestní řád ukládá orgánům činným v trestním řízení, ale také dalším osobám
zúčastněným či nezúčastněným na řízení a sdělovacím prostředkům, povinnost nezveřejňovat
a neposkytovat osobní údaje poškozených.98 Finský zákon o veřejnosti trestního řízení před
obecnými soudy naproti tomu stanoví, že veškeré informace týkající se případu, včetně
identifikačních údajů stran řízení, mají být veřejné. Soud však může rozhodnout o tom, že
identita poškozeného se zachová v tajnosti.99
V souvislosti se spácháním trestného činu příbuzným či jinou osobou blízkou oběti, může
policista v České republice již v počátku celého vyšetřování uplatnit institut vykázání ze
společného obydlí podle § 44 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Toto
ustanovení říká, že "lze-li na základě zjištěných skutečností, zejména s ohledem na
předcházející útoky, důvodně předpokládat, že se osoba dopustí nebezpečného útoku proti
životu, zdraví anebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, je policista
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oprávněn vykázat tuto osobu z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou osobou
(…), jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí". Je-li to nezbytné, může navíc oběť
využít tak zvané krátkodobé ochrany podle § 50 téhož zákona, která sestává jednak z technické
pomoci100 nebo poskytnutí tělesné ochrany. Krátkodobá ochrana může spočívat též v dočasné
změně pobytu osoby nebo poradensko-preventivní činnosti.
Ve Finsku byl za tímto účelem v roce 1998 přijat zvláštní zákon,101 podle nějž může
oběť (byť i potenciální) požádat o vydání omezujícího opatření vůči pachateli či osobě, u níž
lze důvodně předpokládat, že se dopustí trestné činnosti proti životu nebo zdraví žadatele.
Návrh na vydání omezujícího opatření může kromě toho předložit také policie, státní zástupce
nebo orgán sociální péče, pokud mají za to, že je to nezbytné pro ochranu oběti.102 Obsahem
omezujícího opatření může být:
1) zákaz styku a jiného kontaktu s chráněnou osobou
2) zákaz sledování chráněné osoby
3) zákaz zdržovat se ve společném obydlí
4) zákaz zdržovat se v okolí společného obydlí, rekreačního sídla a pracoviště chráněné
osoby nebo jiného takto určeného místa
V rámci trestního řízení také existují v obou zkoumaných zemích zvláštní instituty na ochranu
oběti v pozici svědka. Český trestní řád umožňuje oběti vystupovat jako tak zvaný utajený
svědek103 a zvolit si smyšlené jméno, pod nímž bude před pachatelem a veřejností prezentována.
Její skutečné jméno se pak vede v odděleném spisu a až do konce trestního řízení k němu mají
přístup jen orgány činné v trestním řízení. Oběť samozřejmě v takovém případě vůbec
nepřichází do kontaktu s pachatelem ani jeho obhájcem, aby bylo zajištěno také utajení její
podoby.
V tomto ohledu naše právní úprava předběhla tu finskou o více jak dvacet let. Zatímco
v České republice byl institut utajeného svědka do trestního řádu vtělen již v roce 1993,104 ve
Finsku mohou soudy zajistit ohroženým svědkům anonymitu v trestním řízení teprve od novely
zákona z roku 2016.

viz též kapitola 3 Druhy poskytované pomoci, podkapitola 3. 5 Ochrana před pachatelem
Act on Restraining orders (898/1998) Laki lähestymiskiellosta/Lag om besöksförbud
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Nejvyšší stupeň ochrany v České republice představuje zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní
ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením, který obětem umožňuje trvalou
změnu identity. Oběť může být i s rodinou přestěhována do jiného místa a po nezbytně dlouhou
dobu je jí poskytnuta také fyzická ochrana ze strany příslušníků policie.
Je zajímavé, že ve Finsku dosud podobný program na ochranu svědků zaveden nebyl,
přestože již v roce 2014 předložila vláda parlamentu ke schválení zákon, který by umožňoval
obětem žádat o změnu identity a přestěhování do jiného města v případě rizika dalších útoků.
Podle některých názorů105 tento nedostatek ve finské legislativě významně ovlivňuje motivaci
obětí zapojit se do vyšetřování trestné činnosti.
Co se tedy týče ochrany svědka, je Česká republika ve své legislativě před Finskem
výrazně napřed. Je ovšem třeba zmínit, že podle finského zákona o soudním řízení může být
poškozený vyslýchán jako svědek v trestním řízení pouze tehdy, pokud neuplatňuje žádný
nárok v rámci adhezního řízení.106 Jde nicméně o novinku zavedenou teprve od ledna 2016.
Před novelou zákona nebylo možné poškozeného vyslýchat v pozici svědka v žádném případě.
Je tak možné, že ochrana svědků ve Finsku začala být teprve v nedávané době aktuálním
tématem částečně i z tohoto důvodu.
V České republice je také na rozdíl od Finska možné požádat soud o vydání předběžného
opatření, které má ve své podstatě nahradit jinak nutné vzetí pachatele do vazby. Jde zejména
o nařízení zákazu styku s poškozeným, osobami jemu blízkými a svědky, zákazu vstupu do
společného obydlí obývaného poškozeným a jeho bezprostředního okolí či zákaz zdržovat se
na vymezeném místě.107 V České republice byla možnost vydání předběžného opatření v
trestním řízení zavedena poměrně pozdě, a to sice novelou trestního řádu v souvislosti s přijetím
ZOTČ.
Finský trestní řád naproti tomu s potřebou předběžných opatřeních vůbec nepočítá. Je
to zřejmě dáno tím, že pro účely ochrany oběti před pachatelem vznikl již dříve zákon o
omezujících opatřeních, o němž jsem se zmiňovala výše.
Je potřeba zdůraznit, že pro možnost využití ochrany oběti jako svědka a vydání předběžného
opatření je podmínkou probíhající trestní řízení, zatímco institut vykázání či krátkodobé
ochrany podle zákona o PČR nebo omezující opatření podle zvláštního finského zákona mají
105

U.S. DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION. Trafficking in Persons Report. A/GIS/GPS. 2017, str. 170
CJP chap 17 sec 29
107
§ 88b a násl. TŘ
106

46

mnohem univerzálnější využití. Nejsou totiž vázány na běh trestního řízení ani na kvalifikaci
spáchaného činu. To je velice praktické především z toho důvodu, že na začátku vyšetřování
nemusí být zcela jasné, zda vůbec dojde k zahájení trestního stíhání a zda tak bude oběť moci
využít institutů k ochraně poškozeného či svědka. Je přitom žádoucí, aby oběti bylo možné
zajistit rychlou a efektivní ochranu, která není vázána na splnění dalších podmínek.
V tomto ohledu se finská úprava jeví na jednu stranu praktičtější, neboť zákon o
omezujících opatřeních dává orgánům činným v trestním řízení i dalším osobám možnost žádat
o komplexní ochranu bez nutnosti splnit další podmínky. Na druhou stranu nelze přehlížet
skutečnost, že každému podobnému opatření musí předcházet rozhodnutí soudu. Český institut
vykázání ze společného obydlí a krátkodobé ochrany, který je zcela v rukou příslušníků policie,
tak může být využit velmi operativně, mnohem neformálněji, a tudíž rychleji. Zato jsou však
možnosti Policie České republiky, co se týče rozsahu ochrany, více omezené. Jako ideální by
se tak jevila kombinace finského a českého systému, kdy by oběť či potenciální oběť mohla
využívat celého spektra ochranných opatření při aplikaci minimálního nutného formalismu.

5. 7 Zvláštní druhy právní a jiné pomoci určené poškozenému v trestním řízení
Během roku 1997 a 1998, kdy probíhala novelizace trestního práva ve Finsku, byly vytvořeny
nové formy pomoci poskytované státem poškozenému v trestním řízení.108 Jedná se o instituty
právního poradce a podporující osoby. Právní poradce, jak jej označuje finský trestní řád,
představuje bezplatnou formu právního zastoupení.
V České republice bylo právo na bezplatné právní zastoupení poškozeného vtěleno do
trestního řádu v roce 2002.109 Institut důvěrníka (což je obdoba finského institutu podporující
osoby) byl zakotven až v roce 2013 zákonem o obětech trestných činů. Předtím znal český
trestní řád institut důvěrníka jen v souvislosti s vyloučením veřejnosti v hlavním líčení.110 Jak
uvádí autoři komentáře k ZOTČ, důvěrníci byli pouze jakousi "pojistkou před kabinetní
justicí".111

v originále "the victim advocate" and "victim support person"
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Ve Finsku má být dle zákona jako právní poradce poškozeného vždy ustanoven advokát z
Kanceláře právní pomoci.112 Pouze v případě, že nelze takové zastoupení zajistit, může být jako
právní poradce určen nezávislý advokát, který však musí mít příslušnou licenci.113 O ustanovení
rozhoduje soud jedině z vlastní iniciativy (nikdy tedy na žádost poškozeného) a může tak učinit
již ve fázi přípravného řízení.
V českém trestním řízení nemusí bezplatné právní zastoupení ztělesňovat vždy pouze
advokát. Trestní řád staví na první místo volbu zmocněnce poškozeným 114 a poškozený si k
tomuto účelu může zvolit jakoukoli osobu, splňuje-li požadavky § 50 TŘ.115 Teprve pokud
poškozený sám volbu neprovede, ustanoví mu právního zástupce soud. V takovém případě má
být poškozenému za právního zástupce určen primárně advokát, který je zapsaný v registru
poskytovatelů pomoci obětem trestných činů pro právní pomoc podle zákona o obětech
trestných činů. Není-li to možné nebo účelné, lze zmocněncem ustanovit i jiného advokáta.
Bezplatné právní zastoupení není ani ve Finsku ani v České republice poškozenému
poskytováno automaticky. Podle ustanovení § 51a odst. 1 TŘ má na bezplatné právní
zastoupení nárok
1) poškozený, kterému byla způsobena úmyslným trestným činem těžká újma na zdraví,
nebo který je pozůstalým po oběti, které byla trestným činem způsobena smrt;
2) poškozený, který uplatnil nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy nebo na
vydání bezdůvodného obohacení, není-li zastoupení zmocněncem zjevně nadbytečné;
3) poškozený mladší než osmnáct let a zvlášť zranitelná oběť podle zákona o obětech
trestných činů, nejde-li o trestný čin zanedbání povinné výživy.
Bezplatné právní zastoupení se poskytuje vždy na návrh a navíc musí poškozený v případech
a) a b) osvědčit, že "nemá dostatek prostředků, aby si hradil náklady vzniklé přibráním
zmocněnce".

CPA chap 2 sec 2 (1), v originále "public legal aid attorney" a "advocate", více o Kancelářích právní pomoci
viz kapitola 2 Zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska, podkapitola 2. 1 Finsko
113
CPA chap 2 sec 2, v originále "licenced legal counsel referred to in the Licensed Legal Counsel Act"
114
§ 51a odst. 4 TŘ
115
§ 50 TŘ říká: "(1) Zúčastněná osoba a poškozený se mohou dát zastupovat zmocněncem, kterým může být i
právnická osoba; o tom je třeba je poučit. Zmocněnec poškozeného může být současně důvěrníkem podle zákona
o obětech trestných činů. (2) Je-li zmocněncem zúčastněné osoby nebo poškozeného fyzická osoba, nesmí jím být
osoba, která není plně svéprávná nebo jejíž svéprávnost je omezena; při hlavním líčení a veřejném zasedání
nemůže být zmocněncem ten, kdo je k němu předvolán jako svědek, znalec nebo tlumočník."
112

48

Finský trestní soud ustanovuje bezplatného právního poradce poškozenému trestným
činem pro účely přípravného řízení a navazujícího řízení před soudem jedině z vlastní iniciativy,
a může tak učinit jen v následujících případech:
1) v případě sexuálně orientovaného trestného činu
2) v případě domácího násilí
3) v případě trestného činu namířeného proti životu, zdraví nebo svobodě poškozeného116
Mohlo by se zdát, že finský institut právního poradce je oproti české variantě bezplatného
právního zastoupení jen omezeně využitelný a nezohledňuje majetkové poměry poškozeného,
ale pouze povahu spáchaného činu. To je nutné uvést na pravou míru. Vedle trestněprávního
institutu, který zákon výslovně označuje jako "právní poradce poškozeného" a který je
využitelný jen ve výše vyjmenovaných případech, existuje ve Finsku ještě obecné právo na
bezplatné zastoupení v jakémkoli soudním řízení podle zákona o poskytování právní pomoci.
Podle tohoto zákona je bezplatná právní pomoc poskytována komukoli na základě prokázání
nedostatečných příjmů.117 Tuto formu právní pomoci může samozřejmě využít i poškozený v
trestním řízení. Zákon ovšem stanoví, že pokud k tomu finanční prostředky žadatele o právní
pomoc postačují, musí sám uhradit alespoň část nákladů na právní zastoupení.
Pro zajímavost ještě uvedu, že po zavedení institutu právního poradce finským trestním
řádem, nebyl zcela jasný vztah mezi oběma zákony. Trestní řád totiž ohledně nákladů na
právního poradce poškozeného lakonicky odkazuje na zákon o poskytování právní pomoci, aniž
by řešil otázku, zda má poškozený, jehož majetkové poměry to dovolují, přispívat na náklady
právního poradce. V tomto ohledu přineslo odpověď až rozhodnutí Nejvyššího soudu z roku
2004, podle něhož není poškozený, jemuž byl soudem ustanoven právní poradce, povinen
podílet se na jeho odměňování.118
Náklady na právní zastoupení poskytnuté bezplatně poškozenému jsou vždy placeny státem.
Zpravidla však tyto náklady státu následně hradí odsouzený. Podle finských předpisů je
obviněný, pokud je uznán vinným z trestného činu, pro který bylo vůči němu zahájeno trestní
stíhání, povinen nahradit státu mimo jiné i náklady vynaložené na právního poradce, který byl
ustanoven poškozenému. Výjimkou je pouze situace, kdy byl také obviněnému přiznán nárok
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na bezplatné právní zastoupení s ohledem na jeho nedostatečné majetkové poměry. Pak musí
být rozhodnutí o tomto nároku zohledněno při ukládání povinnosti k náhradě nákladů.
Český trestní řád výslovně neuvádí, v jakém rozsahu má odsouzený státu hradit náklady
vzniklé přiznáním bezplatného právního zastoupení poškozenému. Ustanovení § 155 odst. 5
TŘ pouze stanoví, že "o povinnosti odsouzeného hradit státu náklady vzniklé ustanovením
zmocněnce poškozenému a o jejich výši rozhodne po právní moci rozsudku předseda senátu
soudu prvního stupně i bez návrhu." Autoři komentáře k trestnímu řádu nicméně zastávají
názor, že "postavení odsouzeného má být stejné bez ohledu na to, zda poškozený si sám zvolil
zmocněnce a za podmínek uvedených v § 154 pak uplatnil nárok na náhradu nákladů, včetně
nákladů vzniklých přibráním zmocněnce, nebo zda za poškozeného náklady na zmocněnce
vynaložil stát, protože rozhodl o jeho ustanovení. Stát tedy má nárok na náhradu toho, co
vyplatil ustanovenému zmocněnci za stejných podmínek, jako poškozený, který uplatňuje na
odsouzeném náhradu nákladů, které mu vznikly tím, že sám zaplatil zvolenému zmocněnci
odměnu a náhradu hotových výdajů."119
Právo poškozeného využít bezplatné právní zastoupení nijak nevylučuje možnost, aby si své
právní zastoupení zajistil sám, ať už se bude jednat o služby advokáta či jiného zmocněnce.
Poškozený se také může rozhodnout hájit své zájmy před soudem samostatně, je-li plně
svéprávný.
Podporující osoba a důvěrník jsou zvláštní instituty zavedené na ochranu obětí trestných činů.
Zatímco institut podporující osoby je upraven pouze ve finském trestním řádu, český pojem
"důvěrník" má dvojí rozměr. Jak bylo uvedeno výše, důvěrník může být jednak institutem podle
§ 201 odst. 2 TŘ a jeho přítomnost si poškozený může vyžádat v případě vyloučení veřejnosti
z hlavního líčení, kromě toho je ale nyní právo na doprovod důvěrníkem výslovně přiznáno
také obětem podle zákona o obětech trestných činů.120 K využití tohoto práva nemusí mít oběť
procesní postavení poškozeného v trestním řízení, naproti tomu poškozený musí být považován
za oběť trestného činu podle tohoto zákona, aby mu vzniklo právo na asistenci důvěrníka po
celou dobu trestního řízení.
Podle ustanovení § 21 odst. 2 ZOTČ může důvěrník "být zároveň zmocněncem oběti."
To znamená, že důvěrník může za oběť činit právní úkony v rámci trestního řízení, pokud si jej
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oběť zvolí za svého zmocněnce. V České republice si oběť může svého důvěrníka vybrat sama,
zatímco ve Finsku podporující osobu určuje soud.
Osoba podporující oběť ve finském právním režimu je dobrovolník, který osobně
pomáhá oběti trestného činu. "Podporující osoba může oběti pouze naslouchat nebo s ní
diskutovat o její zkušenosti."121 Co se týče pomoci poskytované v průběhu samotného trestního
řízení, může podporující osoba pomoci oběti s podáním trestního oznámení, návrhu na vydání
soudního zákazu či formulací nároku na odškodnění, nemůže však tyto úkony za oběť přímo
činit.122 Podporující osoba tedy na rozdíl od důvěrníka, který byl zvolen za zmocněnce, nemůže
nikdy oběť v trestním řízení zastupovat. Poskytuje jí výhradně psychickou podporu, případně
také poradenství v procesních záležitostech.
Na kvalifikaci podporující osoby nejsou finskou legislativou kladeny žádné zvláštní nároky. Ve
Finsku existuje organizace nesoucí název Rikosuhripäivystys,123 která se zaměřuje na školení
dobrovolníků, jež jsou poté konkrétním obětem nabízeni jako podporující osoby.124 Osobou
poskytující tímto způsobem oběti podporu může být i sociální pracovník, vhodný přítel či
příbuzný.
Důvěrníkem podle českého zákona může být jakákoli "fyzická osoba způsobilá k
právním úkonům, kterou si oběť zvolí. (…) Důvěrníkem nemůže být osoba, která má v trestním
řízení postavení obviněného, obhájce, svědka, znalce nebo tlumočníka".125 Důvěrníkem se tedy
může stát i člen rodiny, či jiná osoba s blízkým vztahem k oběti.
Podporující osoba má stejně jako právní poradce poškozeného nárok na poskytnutí přiměřené
odměny ze státních zdrojů ve výši dle finského zákona o právní pomoci.126 O této odměně
rozhoduje soud. O přiznání odměny za právní pomoc musí soud vydat rozhodnutí nezávislé na
rozhodnutí vydaném ve věci samé, avšak obě rozhodnutí by měla být vydána současně.127
Důvěrník podle českého práva nemá nárok na náhradu nákladů. Nicméně je-li zároveň
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zmocněncem poškozeného, může poškozený žádat náhradu nákladů na jeho přibrání po
odsouzeném, nebyl-li mu zmocněnec ustanoven bezplatně.128
Na závěr je třeba doplnit, že ani ve Finsku není zcela zapomenuto na oběti trestných činů, které
nemají procesní postavení poškozených. Pokud oběť neuplatňuje v trestním řízení žádné
nároky, ale přitom musí být vyslýchána v přípravném řízení, případně i v navazujícím hlavním
líčení, může jí být taktéž soudem ustanoven právní poradce (pro fázi vyšetřování) a podporující
osoba (pro fázi vyšetřování i následné soudní řízení).129 Není-li v řízení projednáván trestný
čin, který by zakládal právo oběti na právního zástupce a podporující osobu podle finského
trestního řádu, může být oběť přesto oprávněna žádat o bezplatnou právní pomoc dle zvláštního
předpisu.130
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Kapitola 6:

Systém odškodňování oběti
V praxi rozlišujeme tři rozdílné právní režimy pro odškodňování oběti. Za prvé se může oběť
domoci odškodnění od pachatele trestného činu v rámci trestněprávního řízení, na kterém je jí
umožněna pasivní účast. V některých případech je pak oběť oprávněna vznést občanskoprávní
žalobu proti škůdci. Pokud se jí však nepodaří domoci náhrady žádným z předchozích způsobů,
může svůj nárok uplatňovat přímo od státu.131 Získání peněžité pomoci ze státních zdrojů má
subsidiární povahu vůči vymáhání náhrady škody přímo od pachatele trestného činu. To
znamená, že státní pomoc by vždy měla představovat až poslední možné řešení, nelze-li újmu
utrpěnou obětí kompenzovat žádným jiným způsobem. Získaná peněžitá pomoc od státu se ze
stejného důvodu snižuje v případě, kdy je oběti poskytována jakákoli jiná finanční podpora, ať
už ve formě sociálních dávek, pojistného plnění či dobrovolných příspěvků od
soukromoprávních subjektů.
Všechny tři výše uvedené režimy jsou právně zakotveny ve Finsku i v České republice,
jednotlivé národní úpravy však vykazují některé odlišnosti, a to zejména co se týče vzájemné
provázanosti trestního a civilního procesu, či rozsahu peněžité pomoci poskytované se státních
zdrojů.
O každém z výše popsaných režimů odškodňování obětí trestných činů, s výjimkou
občanskoprávního řízení, podrobněji pojednávám v jiných kapitolách své diplomové práce.
Tato kapitola má proto sloužit pouze k poskytnutí uceleného náhledu na systémy odškodňování
zavedené ve srovnávaných státech.

6. 1 Vztah trestního a občanskoprávního řízení v České republice a ve Finsku
Odškodnění přímo od pachatele trestného činu může oběť vymáhat primárně z pozice
poškozeného, jakožto strany v probíhajícím trestním řízení. Finské procesní právo nicméně
umožňuje soudu, aby za účelem rychlého projednání věci oddělil vzájemně související trestní
a občanskoprávní řízení nebo je naopak spojil do jediného společného řízení.132 Něco takového
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česká právní úprava nedovoluje. Soudce v českém trestním řízení je nanejvýš oprávněn
odmítnout vydat rozhodnutí ohledně náhrady škody a odkázat poškozeného, aby vznesl své
nároky v rámci řízení občanskoprávního.133
Praktická možnost či nemožnost spojit oba druhy řízení je důsledkem odlišného
konceptu struktury soudnictví v porovnávaných státech. Protože ve Finsku neexistuje oddělené
trestní a civilní soudnictví,134 mohou být obě související řízení snadno spojena v jedno, aniž by
došlo ke zpochybnění pravomoci daného soudu. Naopak v českém soudním systému existuje
přesně stanovená specializace soudců a z nich sestavených senátů, což brání projednání
civilního sporu soudcem či senátem s výhradně trestněprávním zaměřením a naopak. V rámci
českého právního režimu jsou soudci nadáni pravomocí rozhodovat pouze v jim určené oblasti
práva, což má zaručit jejich maximální odbornost pro vymezenou problematiku.
Přesto však lze najít ve finském systému určité výhody. Pokud se například oběť
rozhodne vymáhat náhradu škody v rámci občanskoprávního řízení, ačkoli by v tomto
konkrétním případě bylo účinnější vznést nárok v rámci řízení trestního, může finský soud
jednoduše sloučit obě řízení a zabývat se případem v jeho celistvosti, zatímco český trestní soud
by v takové situaci nemohl rozhodnutí poškozeného nijak ovlivnit, neboť je to právě poškozený,
kdo plně disponuje adhezním řízením.
Navíc může v režimu českého práva dojít k situaci, kdy poškozený podá civilní žalobu
dříve, než je zahájeno trestní řízení. Za takových okolností bude možnost podání návrhu v
trestním řízení záviset na tom, zda civilní soud již ve věci rozhodl či nikoliv. Pokud bylo
soudem rozhodnuto, nebude poškozený moci svůj nárok v rámci trestního řízení z důvodu
překážky rei iudicatae vůbec uplatňovat.135 Jestliže civilní soud doposud nerozhodl, mohou obě
řízení probíhat současně. V trestním právu procesním sice neexistuje překážka zahájeného
řízení, neboli litispendence,136 jako je tomu v civilním procesu,137 avšak dojde-li před
skončením trestního řízení k rozhodnutí o občanskoprávní žalobě, bude trestní soud postupovat
podle § 206 odst. 4 TŘ a o nároku poškozeného nebude rozhodovat nehledě na to, zda došlo k
jeho uspokojení v občanskoprávním řízení.138
§ 229 TŘ
více viz kapitola 5 Postavení poškozeného v trestním řízení, podkapitola 5. 2 Systém soudnictví v České
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Zahájení adhezního řízení naproti tomu brání podání civilní žaloby u soudu, což
potvrzuje i rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 25. 6. 2003, sp. zn. 3
To 489/2003.139 Z tohoto pohledu se může zdát možnost kontroly nad daným případem
vyváženější v rámci finského soudního systému, než je tomu v tom českém.
Možnost oddělit oba druhy řízení mají naproti tomu do určité míry soudy obou těchto států, což
je důležitým nástrojem pro zaručení rychlosti a hospodárnosti trestního řízení. Hlavním
důvodem pro oddělení procesu pro uplatnění nároku na odškodnění od trestního řízení a jeho
přenesení na civilní soudnictví je komplikovanost vyčíslení vzniklé škody, zatímco rozhodnutí
o trestní odpovědnosti pachatele má relativně jasná pravidla.
To však neznamená, že po rozhodnutí o vyloučení nároku poškozeného k samostatnému
řízení zůstávají tato dvě řízení nadále vzájemně nezávislá. Logicky nelze úplně pominout
kauzalitu mezi spáchaným činem a z toho vzniklou újmou. Kdyby nedošlo ke kriminálnímu
jednání, žádná újma by vůbec nevznikla. S touto skutečností se každý ze zkoumaných právních
systémů vypořádal rozdílně. V českém právu lze identifikovat určitou materiální provázanost
obou rozhodnutí. Podle ustanovení § 135 OSŘ je totiž civilní soud vázán rozhodnutím o vině v
trestněprávním řízení. Dle režimu finského práva naproti tomu vykazují obě rozhodnutí
vzájemnou závislost procesní. V případě, že jsou oba typy řízení vedeny odděleně, rozhodnutí
o vině a trestu musí být vydáno před rozhodnutím o náhradě škody v civilním řízení. Pokud by
se trestní soud rozhodl z jakéhokoli důvodu zprostit obžalovaného obvinění, civilní soud přesto
může z vlastní iniciativy přezkoumat daný případ a vydat vlastní nezávislé rozhodnutí.140
Rozhodnutí v trestní věci tak slouží civilnímu soudu především jako vodítko, jak v dané věci
rozhodnout. Přesto musí žalobce v občanskoprávním řízení vyčkat rozhodnutí v trestním řízení,
ačkoli rozhodnutí o vině a trestu v mnohých případech nebude hrát významnou roli.
Navzdory tomu se zdá finský systém poněkud uváženější. Když si představíme situaci,
kdy by v českém občanskoprávním řízení došlo k zamítnutí nároku žalobce (poškozeného) a v
rozlišovat od usnesení, jímž soud podle § 206 odst. 4 TrŘ se zřetelem k § 44 odst. 3 TrŘ vysloví, že poškozený,
jemuž bylo trestným činem ublíženo, nemůže v trestním řízení uplatnit nebo dále uplatnit nárok na náhradu škody.
Takové usnesení nebrání, aby poškozený, jemuž bylo trestným činem ublíženo, vykonával práva příslušející mu
podle § 43 odst. 1 TrŘ."
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nezávisle vedeném řízení trestním by bylo rozhodnuto o vině pachatele, nezbyla by
poškozenému žádná možnost, jak se domáhat svého oprávněného nároku na odškodnění.

6. 2 Vymáhání odškodnění mimosoudní cestou
Doplňkovým způsobem, jak dosáhnout odškodnění přímo od pachatele trestného činu, je
mimosoudní řešení sporů, v rámci něhož může oběť dosáhnout nejen peněžitého vyrovnání, ale
také jiných forem nápravy. K mimosoudnímu řešení sporu lze přistoupit ve vhodných případech
jako k šetrnější alternativě trestního řízení. Oběť i pachatel si po celou dobu zachovávají
kontrolu nad řízením a mohou si jeho průběh uzpůsobit dle vlastních potřeb.
Ve velkém množství případů nicméně právo oběti trestného činu uplatnit svůj nárok před
soudem nebo v rámci mimosoudního řešení sporů nemá velkou relevanci, neboť tímto
způsobem se lze jen zřídka kdy domoci přiměřeného odškodnění od samotného škůdce.
Důvodů je hned několik. Předně je třeba vzít v úvahu, že mnoho pachatelů není vůbec
odhaleno a identifikováno. Většina odhalených pachatelů pak nemá prostředky k nahrazení
způsobené újmy, neboť pachatel i oběť často pocházejí z nízkopříjmové skupiny. A konečně i
za předpokladu, že má pachatel dostatečné prostředky k vyplacení přiznaného odškodnění,
chybí u něj často motivace ke zjednání nápravy a v mnoha případech je obtížné od něj dluh
vymoci. Zejména z těchto důvodů začaly některé státy v druhé polovině dvacátého století
poskytovat obětem trestných činů možnost získat finanční podporu z veřejných zdrojů.
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Kapitola 7:

Uplatňování nároku oběti v rámci trestní mediace
Samostatným typem restitučního řízení je mimosoudní řešení sporu, v rámci kterého se oběť a
pachatel mohou pokusit dosáhnout dohody ohledně formy a rozsahu náhrady vzniklé újmy.
Významným prvkem mimosoudního řešení sporu je přítomnost nezávislé autority, která vede
strany sporu k dosažení oboustranně přijatelného vyrovnání. Nejdůležitější zásadou je
dobrovolnost účasti na řízení. Typ mimosoudního řešení sporu, který představuje alternativní
postup k trestnímu řízení, se nazývá mediace a od své civilněprávní formy se liší především
existencí

specializovaných

veřejnoprávních

subjektů,

které

jej

zprostředkovávají.

Předpokladem trestněprávní mediace je zahájení trestního řízení a označení pachatele jako
obviněného. Mediaci mohou využít pouze oběti, kterým svědčí postavení poškozeného.
V obou legislativách porovnávaných zemí tento způsob mimosoudního řešení sporu mezi obětí
a pachatelem trestného činu existuje. Zatímco však české právo pracuje poměrně striktně s
pojmem "mediace", finská terminologie není tolik sjednocená. Přestože oficiální anglický
překlad finského zákona141 používá pojem "conciliation", neboli konciliace, některé odborné
texty nazývají tento typ řízení mediací.
Rozlišování mezi mediačním a konciliačním řízení nemá v právní teorii zcela jasnou
hranici. Často se oba pojmy považují za synonyma, někdy je konciliace chápána spíše jako
zvláštní typ mediačního řízení, nebo se naopak vykládají oba pojmy rozdílně. Převažuje však
tendence označovat konciliaci za typ řízení, který se vyznačuje pasivní účastí nezávislé autority,
tedy konciliátora, jehož úkolem je zejména zprostředkovat komunikaci mezi stranami sporu.
Mediátorem naproti tomu bývá nazýván zprostředkovatel, který stranám aktivně předkládá
vhodný návrh řešení a i v dalších ohledech je jeho role v řízení o něco významnější. Pokud
bychom podle tohoto teoretického základu měli posuzovat český a finský typ trestního
mimosoudního řešení sporu, museli bychom konstatovat, že se oba svou povahou více blíží
konciliačnímu řízení než mediaci.
Přesto budu pro účely této práce a v zájmu přehlednosti prováděné komparace užívat
pro řízení v obou srovnávaných státech jednotně pojem mediace, a to zejména s ohledem na
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jasně danou českou terminologii a naproti tomu stojící terminologii finskou, která dovoluje
větší flexibilitu.

7. 1 Evropský právní rámec mediace v trestních věcech
Již v roce 1999 bylo vydáno Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy k mediaci v trestních
věcech, které nastavilo základní mantinely mediačního řízení ve všech členských státech včetně
České republiky a Finska. Mediace je zde definována jako "jakýkoliv proces, kterým je oběti a
pachateli umožněno, pokud k tomu dají svobodně souhlas, aktivně se podílet na řešení
záležitostí vyplývajících z trestného činu za pomoci třetí nestranné osoby (mediátora)".
Mezi základní principy mediace podle tohoto doporučení patří zejména její
dobrovolnost a nezávislé postavení v rámci trestního soudnictví. Výše zmíněný dokument
ukládá členským státům dodržovat v průběhu mediace základní procesní záruky, jakými jsou
právo na právní pomoc, tlumočníka nebo právo nezletilých osob na rodičovskou pomoc.
Zároveň by měla být zachována zvláštní pravidla pro ochranu mladistvých. Před zahájením
řízení také musí být vzata v úvahu zjevná nerovnost účastníků s ohledem na faktory, jakými
jsou věk, rozumová vyspělost nebo duševní schopnosti.
Rozhodnutí předat věc k mediaci stejně jako hodnocení dosažených výsledků má být
vyhrazeno orgánům trestního soudnictví a toto rozhodnutí by mělo obsahovat přiměřený časový
limit, v průběhu kterého by příslušné orgány trestního soudnictví měly být informovány o stavu
mediačního řízení. Mediace má být prováděna nestranně, má být založena na skutkové podstatě
případu a na potřebách a přáních stran, mediátor má respektovat důstojnost stran a zajistit, aby
strany spolu jednaly se vzájemnou úctou a respektem.
Co se týče aktivit Evropské unie v oblasti mediace v trestním řízení, zmiňuje se o ní jen velmi
okrajově Rámcové rozhodnutí Rady EU o postavení obětí v trestním řízení z roku 2001. Toto
rozhodnutí ukládá členským státům podporovat mediaci v trestních věcech a zároveň stanoví
požadavek, aby oběť a pachatel trestného činu nebyli omezeni ohledně obsahu výsledného
ujednání.142
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7. 2 Zahrnutí mediace do právních systémů České republiky a Finska
Ačkoli v oblasti poskytování pomoci obětem trestných činů vystupuje Česká republika ve
srovnání s Finskem jako nováček, musíme jí přiznat alespoň jedno prvenství. Možnost mediace
mezi pachatelem trestného činu a poškozeným byla v České republice zavedena již před
koncem dvacátého století, zatímco ve Finsku nabyl zákon o mediaci v trestních a některých
civilních věcech účinnosti až v lednu roku 2006. Již od roku 1996 začala vznikat česká Probační
a mediační služba a proces včleňování trestněprávní mediace do právního řádu vyvrcholil
přijetím zákona o Probační a mediační službě v roce 2000.
Zatímco ale ve Finsku existuje komplexní zákonná úprava mediace, v České republice
byl zvolen poněkud zdrženlivější přístup. Zákon o Probační a mediační službě podává pouze
obecnou definici pojmu mediace, přičemž pověřuje Probační a mediační službu jejím
prováděním. Bližší pravidla pro postup příslušných subjektů však nestanoví. Jejich podrobné
vymezení je přenecháno vnitřním předpisům Probační a mediační služby, pro účely mediace
byl například vytvořen Metodický standard činnosti Probační a mediační služby v oblasti
přípravného řízení a řízení před soudem.
Mediace je v obou zemích bezplatnou službou, jejíž náklady jsou hrazeny ze státních zdrojů.
Ve Finsku je trestněprávní mediace hrazena z vládních fondů a vyplácená částka je každoročně
schvalována vládou. Vychází z předpokládaných nákladů na školení osob podílejících se na
řízení, na úhradu dalších potřeb řízení a na pokrytí výdajů mediačních úřadů. Střediska české
Probační a mediační služby jsou naproti tomu financována ze státního rozpočtu, respektive z
části rozpočtu připadající Ministerstvu spravedlnosti.
Finský zákon o mediaci stanoví, že mediační řízení může být vedeno pouze v případech, u nichž
je to vhodné, přičemž je třeba vzít v potaz povahu a způsob spáchání trestného činu, vztah mezi
pachatelem a obětí a další okolnosti daného případu.143 Nestanovuje žádný věkový limit pro
pachatele ani pro oběti, avšak trestný čin nesmí být řešen v rámci mediace, pokud je oběti méně
než 15 let a existují zvláštní důvody pro její ochranu vzhledem k povaze spáchaného trestného
činu nebo nízkému věku oběti. Mladiství účastníci řízení a jejich zákonní zástupci musí dát svůj
souhlas s vedením mediačního řízení osobně.144
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V České republice podobná omezení ani věková hranice neexistují. Možnost zahájit
mediační řízení je ponechána na uvážení příslušného úředníka Probační a mediační služby.
Ve Finsku nese hlavní odpovědnost za rozvoj mediační služby Ministerstvo sociálních věcí a
zdravotnictví.145 Za tímto účelem vytváří vláda vždy na období tří let poradní výbor pro mediaci
v trestních věcech.146 Jednotlivé orgány místní samosprávy jsou povinny zajistit poskytování
mediačních služeb v zákonem vyžadované formě a jejich dostupnost v celém regionu.147
Mediace může být navržena obviněným z trestného činu, obětí, policejním orgánem nebo
státním zástupcem či jinou autoritou. Pokud se jedná o případ domácího násilí, jsou k navržení
mediačního řízení oprávněni pouze státní zástupce a policie.148 V praxi zajišťují průběh
mediačního řízení mediační úřady. Těmto úřadům jsou podávány návrhy na zahájení mediace
a je v jejich pravomoci rozhodnout, zda je daný případ možné prostřednictvím mediačního
řízení řešit. Pokud úřad usoudí, že je možné v konkrétním případě řízení zahájit, musí učinit
následující kroky:
1) nominovat mediátora;
2) se souhlasem stran shromáždit nezbytné podklady pro řízení od policie či státního
zástupce, soudu nebo jiného účastníka;
3) je-li potřeba, obstarat tlumočníka;
4) po skončení mediačního řízení informovat policii a státního zástupce o průběhu řízení
a jeho výsledcích.149
Česká Probační a mediační služba je oproti tomu omezena v možnosti samostatně rozhodnout
o zahájení mediace, neboť musí jednat buď na přímý pokyn orgánů činných v trestním řízení,
nebo alespoň s jejich souhlasem. Souhlas je třeba získat tehdy, kdy Probační a mediační služba
rozhodne o zahájení řízení na podnět poškozeného či obviněného.150 Na rozdíl od finských
mediačních úřadů má však možnost aktivně případy vhodné k mediaci vyhledávat a učinit
případné kroky vedoucí k zahájení řízení i bez podání jakéhokoli návrhu.
Z pohledu obětí trestných činů je podobně aktivní přístup veřejných orgánů žádoucí,
neboť mnoho z nich si této možnosti není vůbec vědomo či se zdráhají ji využít. Podpora a
nápomoc ze strany Probační a mediační služby tak usnadňuje přístup obětí k mediačnímu řízení.
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Aktivní vyhledávání případů vhodných k mediaci také může napomoci úspěšnému řešení
případů, u kterých by návrh jinak nebyl vůbec podán.
Středisko Probační a mediační služby tedy zahajuje svou činnost na podnět, na pokyn
nebo na základě vytipování případu z vlastní iniciativy. Podnět mohou podat strany trestního
řízení, další zúčastněné osoby, jejich obhájci, zmocněnci, pracovníci orgánů sociálně právní
ochrany dětí, poskytovatelé sociálních služeb a další osoby. O podnětu může Probační a
mediační služba rozhodnout dle vlastního uvážení, jeho podatel nemá právní nárok na zahájení
řízení. Před zahájením řízení musí však Probační a mediační služba o svém úmyslu informovat
dozorového státního zástupce a vyžádat si od něj pokyn k zahájení činnosti ve věci. Pokyn k
zahájení činnosti může středisko Probační a mediační služby obdržet pouze od orgánů činných
v trestním řízení a tento pokyn je pro něj závazný.
Po obdržení souhlasu s vedením mediačního řízení musí středisko Probační a mediační
služby splnit obdobné povinnosti, jako finské mediační úřady. Kromě toho je však úředník
pověřený projednáním daného případu povinen vyhotovit záznam z individuálních konzultací.
V českém režimu je totiž kladen mnohem větší důraz na přípravnou fázi předcházející mediaci,
v rámci níž jsou vedeny individuální rozhovory s obětí a pachatelem trestného činu. Úředník
Probační a mediační služby (pozdější mediátor) má za úkol zmapovat oblast jejich zájmů a
potřeb a uvážlivě navrhnout vzájemné setkání. Zároveň tyto konzultace slouží k tomu, aby
potenciální strany řízení získaly veškeré potřebné informace, které jsou nezbytné pro jejich
rozhodnutí, zda s mediací budou souhlasit či nikoliv.
Výhodou české Probační a mediační služby je, že pokud se nepodaří zprostředkovat
mediaci, může oběti trestného činu nabídnout v rámci trestního řízení jinou formu spolupráce,
zatímco finské mediační úřady nemohou v takovém případě být oběti nijak nápomocny.
Všechny osoby podílející se na průběhu mediačního řízení musí mít odpovídající kvalifikaci.
Český zákon o Probační a mediační službě vyžaduje, aby každý její úředník byl státním
zaměstnancem, měl vysokoškolské vzdělání ve společenskovědní oblasti a složil odbornou
zkoušku vykonanou po absolvování základního kvalifikačního kurzu. Zároveň se musí jednat
o osobu bezúhonnou a svéprávnou. Kromě těchto úředníků se na průběhu mediace mohou
podílet asistenti Probační a mediační služby, u nichž je vyžadováno alespoň středoškolské
vzdělání v daném oboru.151 Podle finského zákona o mediaci může úkony spojené s mediačním
řízením vykonávat i osoba bez jakéhokoli odborného vzdělání, pokud má dobré znalosti o
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mediaci a existují pro to zvláštní důvody. Na samotné mediátory je kladen pouze požadavek
složení odborné zkoušky.152 Ve většině případů se tak mediátory stávají laičtí dobrovolníci,
kteří projdou příslušným školením.
Povinnostmi finského mediátora jsou:
1) svolat jednání stran;
2) řídit mediační řízení nezaujatě a s respektem k oběma stranám;
3) pomoci stranám k nalezení oboustranně přijatelného řešení, které zajistí nápravu
psychické i materiální újmy utrpěné obětí následkem trestného činu;
4) poučit strany o dostupné právní pomoci a jiných vhodných službách;
5) vypracovat dokument, v němž bude nastíněno řešení, na kterém se strany v rámci řízení
shodly a které potvrdí svým podpisem;
6) po skončení mediace předat záznam o průběhu řízení mediačnímu úřadu.153
V České republice mají úředníci Probační a mediační služby mnohem širší pole působnosti.
Jejich činnost se neomezuje na samotnou mediaci, ale mohou oběti i obviněnému napomáhat
po celou dobu trestního řízení. Záznam o průběhu mediace předává úředník Probační a
mediační služby přímo orgánům činným v trestním řízení a dále s nimi spolupracuje. Je tedy
zřejmé, že vyšší úroveň vzdělání a odborné kvalifikace, jakou vyžadují české právní předpisy,
je zcela namístě.
Český systém mimosoudního řešení sporů ztělesňovaný Probační a mediační službou se z
celkového hlediska jeví mnohem komplexnější než systém finský, který je zcela odtržený od
trestního řízení a nabízí oběti omezené možnosti využití. Úředníci české Probační a mediační
služby mohou daleko pružněji reagovat na vývoj situace v průběhu trestního řízení a hledat
účinnou formu pomoci i mimo rámec zprostředkované mediace.
Nadto je třeba poukázat na skutečnost, že se České republice podařilo lépe vyhovět
požadavkům vyplývajícím z doporučení Výboru ministrů Rady Evropy k mediaci v trestních
věcech, co se týče pravomocí ohledně vydání rozhodnutí předat věc k mediaci. Jak bylo výše
uvedeno, finští zákonodárci ponechali toto rozhodnutí zcela v rukou mediačních úřadů.
Probační a mediační služba si naproti tomu musí vždy vyžádat pokyn státního zástupce a

152
153

ConA chap 2 sec 10 (1)
ConA chap 17

62

konečné rozhodnutí o zahájení mediačního řízení je tak zachováno v kompetenci orgánů
trestního soudnictví.

7. 3 Průběh mediačního řízení
Jak již bylo řečeno, mediaci může využít pouze oběť mající postavení poškozeného v
zahájeném trestním řízení. Mediaci je možné vést jak v rámci přípravného řízení, tak i ve stadiu
po podání obžaloby.
Ustanovení § 2 odst. 2 zákona o Probační a mediační službě definuje mediaci jako
"mimosoudní zprostředkování za účelem řešení sporu mezi obviněným a poškozeným a činnost
směřující k urovnání konfliktního stavu vykonávanou v souvislosti s trestním řízením".
Metodický standard činnosti Probační a mediační služby doplňuje tuto zákonnou definici
následovně: „Mediaci lze pro účely trestního řízení definovat jako alternativní metodu řešení
konfliktů, která využívá přítomnosti nestranné třetí osoby – mediátora. Postavení mediátora je
vyvážené k oběma stranám. Je odborníkem na efektivní vyjednávání. Napomáhá stranám
konfliktu dospět k urovnání sporu a nalézt vzájemně přijatelné řešení dané situace. Jeho úkolem
je řídit proces jednání, vytvářet podmínky pro dorozumění účastníků a nalezení řešení, která
zohledňují zájmy obou stran. Mediátor spor neposuzuje, ani nerozhoduje o formě jeho řešení.“
Finský zákon rozumí mediací v trestních věcech "bezplatnou službu, v rámci níž je
obviněnému ze spáchání trestného činu a oběti tohoto trestného činu dána příležitost setkat se
v soukromí za přítomnosti nezávislého mediátora, hovořit o psychické i materiální újmě
způsobené oběti trestným činem a dosáhnout dohody ohledně prostředků nápravy".154
Základním předpokladem úspěšné mediace je předchozí dobrovolný souhlas obou
zúčastněných stran a jejich schopnost porozumět průběhu a účelu řízení. Předtím, než strany
souhlasí se zahájením mediace, je mediátor musí poučit o jejich právech a postavení v
mediačním řízení. Každá strana má právo odvolat svůj souhlas kdykoli v průběhu řízení.
Zároveň by oběma stranami měly být odsouhlaseny základní skutkové okolnosti případu, jenž
pak tvoří základ pro mediaci.

ConA chap 1 sec 1 (1), v originálním znění: "a non-chargeable service in which a crime suspect and the victim
of that crime are provided the opportunity to meet confidentially through an independent conciliator, to discuss
the mental and material harm caused to the victim by the crime and, on their own initiative, to agree on measures
to redress the harm"
154
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Aby mediace mohla naplňovat sledovaný cíl, je v této fázi kladen velký důraz na její
nezávislost ve vztahu k trestnímu řízení. Účast v mediaci ani zde učiněná prohlášení tak
nemohou být v žádném případě použity jako důkaz přiznání viny v dalším trestním řízení. V
zakotvení této zásady lze spatřovat jednak snahu motivovat účast pachatelů trestných činů v
mediačním řízení, zároveň je však zcela jistě projevem toho, že mediace je ze své podstaty
zaměřena výhradně na odstranění škodlivých následků trestného činu utrpěných obětí a nikoli
na odhalení všech okolností daného případu a potrestání pachatele.
V centru pozornosti zde tedy na rozdíl od trestního řízení stojí oběť, což významně
působí na vyrovnání jejího historicky nevyváženého postavení v rámci trestního procesu. To je
podpořeno i požadavkem na zachování přísné důvěrnosti celého jednání. Mediace musí vždy
probíhat na místě nepřístupném veřejnosti a obsah rozhovoru mezi obětí a pachatelem trestného
činu nemůže být bez výslovného souhlasu obou stran zaznamenáván. Hrozba sekundární
viktimizace oběti se tak oproti klasickému trestnímu řízení zužuje na vliv přímé konfrontace s
pachatelem trestného činu. Nedovoluje-li však psychický stav oběti opětovné setkání s
pachatelem, pak je pravděpodobné, že zprostředkování mediace nebude v daném případě
uznáno za vhodný prostředek nápravy. Lze tedy konstatovat, že možnost sekundární
viktimizace oběti v rámci mediace se zdá být minimalizována.
Smyslem mediace je umožnit oběti dosáhnout nejen materiální náhrady, ale také mezilidského
narovnání své újmy. Na rozdíl od adhezního řízení v rámci trestního procesu má oběť v průběhu
mediace možnost seznámit pachatele se všemi důsledky jeho činu. Oběť může lépe specifikovat
své potřeby a dosáhnout efektivnější nápravy, která bude více reflektovat její individuální
situaci. Pachatel má navíc možnost vysvětlit okolnosti svého jednání, přijmout odpovědnost a
vhodným způsobem zmírnit nežádoucí následky.
Obě strany mediačního řízení se musí vždy účastnit osobně, k jednání však mohou být přizvány
i další osoby. Podle pravidel finské mediace, jsou všichni účastníci po celou dobu řízení
oprávněni využívat služeb podporujících osob či jiné asistence. Podmínkou však je, že jejich
účast nesmí ohrožovat a rušit hladký průběh jednání. Metodika české Probační a mediační
služby účast dalších osob také připouští, avšak jejich přítomnost při jednání musí být předem
odsouhlasena oběma stranami řízení.
Přestože je obsah výsledné dohody principiálně zcela v rukou stran řízení, je povinností
mediátora zajistit, aby dohoda obsahovala pouze rozumné a přiměřené závazky. Nehledě na
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výsledek mediace, toto řízení není určeno k rozhodnutí o vině a trestu. O vině musí být vždy
rozhodnuto v řízení o obžalobě před příslušným soudem. Výsledek mediačního řízení ovšem
může mít významný dopad na postavení stran v trestním řízení. Úspěšnost mediace může být
důležitým faktorem v případě, kdy se státní zástupce rozhoduje, zda obžalobu podat či nikoliv.
Mediace může například být důvodem pro zastavení přípravného řízení, upuštění od podání
obžaloby, neuložení trestu nebo jeho zmírnění.
Dohoda dosažená v rámci mediace nicméně v žádném případě nezaručuje zastavení
stíhání pachatele trestného činu nebo zmírnění uloženého trestu. Relevance výsledku
mediačního řízení je ponechána zcela na uvážení státního zástupce, který se rozhoduje s
ohledem na všechny okolnosti každého individuálního případu.
Po skončení mediačního řízení musí mediátor vypracovat zprávu o mediaci a jejím výsledku.
Ve zprávě nesmějí být zachyceny obsahy mediačních rozhovorů ani nemá vyjadřovat názor
mediátora na chování stran v průběhu mediace.

7. 4 Statistické údaje o mediaci
V České republice i ve Finsku je mediace hojně využívaným institutem. Pro znázornění níže
přikládám grafy, které ukazují počty zahájených řízení v každém z těchto států v jednotlivých
letech od roku 2007.
V případě Finska se jedná o období od přijetí nového zákona o mediaci. Zajímavostí je, že ve
Finsku se mediací řeší až desetkrát více případů než v České republice, přestože má trestní
mediace v prvním z těchto států mnohem kratší tradici než v tom druhém.
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Na druhou stranu je třeba uznat, že co se týče úspěšnosti mediace, je na tom Česká republika
procentuálně výrazně lépe než Finsko. Níže zachycené údaje z let 2015 a 2016 ukazují, že z
celkového množství mediačních řízení bývá ročně v České republice dosaženo dohody zhruba
v 93% případů. V kontrastu s tím se ve Finsku průměrná úspěšnost mediačních řízení pohybuje
kolem 53%.
Úspěšnost mediace ve Finsku157
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Principiálně by mediací bylo možné řešit každý trestný čin, v praxi je ale mediace zřídkakdy
využívána, pokud jde o závažné trestné činy. To je zcela pochopitelný jev, neboť v takových
případech již oběť bývá natolik traumatizována, že opětovné setkání s pachatelem je s ohledem
na její stav vyloučeno. Typově však v drtivé většině případů půjde o trestnou činnost, při které
vzniká oběti újma na zdraví nebo na majetku.
V níže připojených grafech je znázorněn poměr jednotlivých druhů trestných činů v
celkovém objemu mediačních řízení ve Finsku a v České republice. Data jsou v obou státech
zachycena ve stejném období mezi lety 2014 a 2016. Můžeme vidět, že jak ve Finsku, tak v
České republice poměrně výrazně dominují trestné činy násilné povahy. Neměli bychom ale
určitě přehlédnout, že z finské evidence se dozvídáme, jak velkou část těchto činů tvoří případy
domácího násilí. Osmnáctiprocentní zastoupení činů této kategorie mluví samo za sebe. Druhé
místo pak v obou zemích zaujímají trestné činy proti majetku. Ve Finsku mají v mediaci také
relativně četné zastoupení takové trestné činy, jako je vydírání, pomluva nebo porušování
domovní svobody. V České republice naproti tomu stojí za zmínku například výtržnictví, jehož
četnost dosahuje v celkovém měřítku 13%, nebo padělání a pozměňování platebních
prostředků, což považuji za poměrně překvapivé zjištění.
Druhy trestných činů řešené prostřednictvím mediace ve Finsku159
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Druhy trestných činů řešené prostřednictvím mediace v České republice160
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Není jistě bez zajímavosti, že v České republice tvoří zhruba 20% případů řešených
prostřednictvím mediace trestná činnost mladistvých. Ačkoli u dospělých převažují zejména
dopravní a jiné nehody, při nichž obvyklou kvalifikací spáchaného trestného činu bývá ublížení
na zdraví, mladiství pachatelé v rámci mediace řeší nejčastěji případy vandalismu a majetkové
trestné činnosti. Pro Finsko však údaje o mladistvých pachatelích v oblasti trestní mediace zcela
chybí.
Cílem mediace je zmírnit či úplně vyloučit emoční i materiální újmu utrpěnou obětí trestného
činu. Vzhledem k tomuto účelu neexistují žádná pravidla pro to, jaký má být výsledek
mediačního řízení. Jinými slovy záleží zcela na uvážení účastníků daného řízení, jaký způsob a
rozsah nápravy si ujednají. Z dostupných informací plyne, že nejčastěji se objevuje řešení v
podobě finanční kompenzace. Hojně se ale také lze setkat s prostou omluvou či nápravným
programem pro pachatele, ať už jako samostatnými výsledky mediace nebo kupříkladu ve
spojení s peněžitou náhradou.

160

zdroj: Probační a mediační služba; výkaz zpráv 2007 - 2014, Export dat Probační rejstřík AIS PMS 2015 - 2016
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Bylo by jistě zajímavé na závěr porovnat data týkající se toho, jaké výsledky obvykle mediační
řízení přináší obětem ve sledovaných státech. Bohužel však ani ve Finsku ani v České republice
nejsou vedeny podrobné statistiky zachycující dosažená řešení v rámci trestní mediace.
Údaje zachycené finskými orgány nerozlišují mezi mediací v civilních a trestních
věcech, a proto jsou značně zkreslené. Česká Probační a mediační služba naproti tomu vůbec
nesleduje reálnou podobu výsledku mediace. Jediné relevantní údaje, které se mi podařilo
dohledat, pocházejí z výzkumu z roku 2008, týkajícího se právní pomoci a právních služeb ve
Finsku. Přestože jsou tato data již poněkud zastaralá, poslouží alespoň k hrubé ilustraci četnosti
různých typů řešení dosahovaných v rámci trestní mediace. Níže proto připojuji graf
znázorňující nejčastější způsoby řešení mediace ve Finsku.
V roce 2008 byla ve Finsku peněžitá náhrada zdaleka nejvýznamnějším způsobem
nápravy dosahovaného v rámci mediačního řízení. Z výše zmiňovaného výzkumu také vyplývá,
že v případech domácího násilí byla finanční kompenzace zvolena za vhodný prostředek
vyrovnání zřídkakdy. Namísto toho uzavírali účastníci řízení ve většině případů dohody o
absolvování nápravných programů pachatelem.
Nejčastější způsoby řešení mediace ve Finsku v roce 2008161
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Kapitola 8:

Odškodnění poskytované oběti z veřejných zdrojů
Pokud všechno ostatní selže a oběti trestného činu se nedostane přiměřeného odškodnění od
pachatele v rámci trestního nebo civilního soudního řízení ani prostřednictvím mediace,
přichází na řadu odškodnění od státu. To ovšem ještě donedávna nebylo ani v některých
vyspělých evropských státech samozřejmostí. V dnešní době už je tomu ale jinak. Jak členským
státům Rady Evropy, tak Evropské unie plyne povinnost vytvořit a spravovat národní systém
odškodňování obětí. Pro efektivní fungování těchto systému musí navíc státy mezi sebou do
určité míry spolupracovat. V této kapitole se podíváme, jak se s těmito úkoly vypořádala Česká
republika a Finsko.

8. 1 Evropský právní rámec
Prvním závazným dokumentem v oblasti odškodňování obětí ze státních prostředků byla
Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů přijatá Radou Evropy v roce
1983. Tato úmluva odráží dosavadní zkušenosti jednotlivých evropských států (mezi něž patří
i Finsko) a stanoví minimální standard pro národní legislativy svých členů.
Podle této úmluvy musí všechny smluvní státy zajistit, aby oběť mohla požadovat
odškodnění z veřejných zdrojů v případě, kdy nebude schopna domoci se finanční kompenzace
jiným způsobem. Povinnost se ale vztahuje jen na případy, kdy oběti vznikla újma na zdraví
nebo kdy jí byla způsobena smrt. Nárok na takové odškodnění mohou uplatnit příslušníci všech
smluvních států Rady Evropy, mají-li trvalý pobyt ve státě, v němž došlo ke spáchání trestného
činu.
Odškodnění musí pokrýt kromě léčebných výloh také ušlý zisk a případné náklady na
pohřeb či výživné. Úmluva ale dovoluje smluvním státům určit si vlastní limity pro výplatu
odškodného a stanovit prekluzivní lhůtu pro podání žádosti. Mohou navíc odmítnout odškodné
vyplatit nebo jej snížit, pokud to je spravedlivé s ohledem na chování žadatele během trestného
činu nebo po jeho spáchání nebo s ohledem na jeho majetkové poměry.
Státy jsou však povinny zajistit přístup žadatelů k veškerým informacím o systému
odškodnění. Kromě toho musí v této oblasti navázat vzájemnou spolupráci. Každý smluvní stát
má za tím účelem určit ústřední orgán k přijímání a vyřizování žádostí.
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Legislativní vývoj Evropské unie v této oblasti byl završen přijetím Směrnice o odškodnění
obětí trestných činů v roce 2004. Tato směrnice se věnuje zejména přístupu k odškodnění v
přeshraničních situacích. Členským státům výslovně ukládá, aby zajistili, "že v případě, kdy byl
spáchán úmyslný násilný trestný čin v jiném členském státě nežli v členském státě, ve kterém
má žadatel o odškodnění obvyklé bydliště, má žadatel právo podat žádost orgánu nebo jinému
subjektu v členském státě bydliště".162 Odškodnění ale vyplácí "příslušný orgán členského státu,
na jehož území byl trestný čin spáchán".163
V rámci Evropské unie mají tedy občané tu výhodu, že mohou o odškodnění zažádat i
ve svém domovském státě, čímž se pro ně tento systém stal opět o něco přístupnější. Navíc pro
vznik jejich nároku na odškodnění není podmínkou, aby měli trvalý pobyt ve státě, ve kterém
došlo ke spáchání trestného činu. Mezi členskými státy Evropské unie je v tomto ohledu
vyžadována intenzivnější spolupráce a vyšší míra solidarity než v rámci Rady Evropy.
Směrnice tímto opatřením také reaguje na rozhodnutí ve věci Cowan,164 ve kterém
Evropský soudní dvůr shledal, že zákaz diskriminace vyplývající z komunitárního práva
zahrnuje také právo oběti na odškodnění od toho členského státu, v němž došlo ke spáchání
trestného činu. Podle Evropského soudního dvora je totiž potřeba trvat na tom, že pokud určitá
osoba požívá svobody pohybu, která jí umožňuje bez omezení cestovat do ostatních členských
států, měla by ji v těchto členských státech být také garantována stejná ochrana před následky
trestné činnosti jako jejich vlastním občanům. Členské státy proto nemohou vznik práva na
peněžitou pomoc z veřejných zdrojů podmiňovat občanstvím oběti či jejím trvalým pobytem v
daném státě.165
To samozřejmě předpokládá, že v každém jednotlivém členském státě bude zaveden
národní mechanismus pro odškodňování obětí, který bude možno tímto způsobem využít.
Směrnice proto ukládám těm členským státům, které ještě podobný systém nezavedly například
v rámci plnění závazků vyplývajících z Evropské úmluvy z roku 1983, aby tak neprodleně
učinily.

čl. 1 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004
čl. 2 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004
164
Rozsudek ESD ze dne 2. 2. 1989, sp. zn. 186/87: "The prohibition of discrimination laid down in particular in
Article 7 of the EEC Treaty must be interpreted as meaning that in respect of persons whose freedom to travel to
a Member State, in particular as recipients of services, is guaranteed by Community law that State may not make
the award of State compensation for harm caused in that State to the victim of an assault resulting in physical
injury subject to the condition that he hold a residence permit or be a national of a country which has entered into
a reciprocal agreement with that Member State."
165
bod (2) preambule Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004
162
163
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Je ale třeba zdůraznit, že veškerá evropská úprava se dotýká výhradně úmyslných násilných
trestných činů, čímž stanoví nižší standard, než zavedly obě národní legislativy - finská i česká.
V obou těchto úpravách je okruh osob oprávněných žádat finanční kompenzaci širší, neboť
nevylučuje nároky obětí nedbalostních trestných činů.
Ustanovení § 2 odst. 1 zákona o obětech trestných činů výslovně stanoví, že za trestný
čin se pro účely poskytnutí peněžité pomoci považuje také čin jinak trestný. Tato formulace
může v praxi vyvolávat určité problémy, neboť ze zákona jasně nevyplývá, zda má být tento
pojem vykládán striktně v souvislosti s těmi instituty, u nichž jej přímo používá trestní zákoník
a zákon o soudnictví ve věcech mladistvých nebo podle právní nauky, kde je tento pojem
vykládán o něco šířeji.
TZ označuje za čin jinak trestný případy, kdy pachatel jednal v krajní nouzi, nutné
obraně a při svolení poškozeného, podle ZSVM je činem jinak trestným jednání, u něhož chybí
některý ze základních formálních znaků trestného činu - věk, příčetnost či rozumová a mravní
vyspělost. Nauka má vedle toho za čin jinak trestný také jednání, které by mohlo být trestné
podle TZ, ale kdy je vyloučena trestní odpovědnost z důvodu nedostatku věku nebo příčetnosti.
Činem jinak trestným se také zpravidla rozumí čin spáchaný za okolností vylučujících
protiprávnost nebo čin, u kterého chybí zavinění, jež je podmínkou trestní odpovědnosti.
Ani důvodová zpráva k ZOTČ do této otázky nevnáší větší světlo. Vyjadřuje se totiž v
tom smyslu, že cílem tohoto ustanovení je zaručit obětem odpovídající náhradu utrpěné újmy v
případech, kdy není možné trestně postihnout viníka z důvodu nedostatku věku či
nepříčetnosti.166 J. Jelínek však navrhuje pro účely praxe jisté řešení. Podle něj "základním
východiskem interpretace v konkrétních případech musí být fakt, že vymezení trestného činu v
zákoně o obětech trestných činů má význam zejména pro přiznání statusu oběti. Pro správný
výklad bude nezbytné vycházet také ze zásady zákazu zneužití postavení oběti (srov. § 3 odst. 1
ZOTČ) a z obecné právní zásady stanovující, že nikdo nemůže mít prospěch z vlastního
protiprávního jednání, resp. ze své vlastní nepoctivosti".167
Finský zákon o náhradě škod z trestné činnosti naproti tomu pouze lakonicky prohlašuje, že
kompenzace náleží každému, kdo utrpěl újmu v důsledku spáchání trestného činu, z čehož
následně stanoví konkrétní výjimky. Mezi tyto výjimky patří například dopravní nehody.
Musíme přitom pamatovat na to, že finský právní řád nečiní rozdíly mezi přestupky a trestnými

166
167

Důvodová zpráva k zákonu č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů
JELÍNEK, J. Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou. Praha: Leges, 2013. Komentátor, str. 28
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činy,168 a už proto je spektrum osob oprávněných žádat o kompenzaci znatelně širší než v
českém režimu.

8. 2 Okruh oprávněných osob a rozsah poskytované peněžité pomoci
Finsko přijalo zákon o náhradě škod z trestné činnosti již v prosinci roku 1973. Zákon vstoupil
v platnost dne 1. března 1974 a byl od té doby více než desetkrát novelizován. Naproti tomu v
České republice byl zákon o obětech trestných činů přijat až v roce 2013.
Ani jedna z uvedených právních úprav neřeší náhradu škody způsobenou krádeží nebo jiným
trestně právním jednáním zaměřeným proti majetku poškozeného. Ani Evropská úmluva o
odškodňování obětí násilných trestných činů nebere v úvahu škodu způsobenou tímto druhem
trestné činnosti. Vzhledem k omezeným zdrojům veřejného vlastnictví a také vzhledem ke
skutečnosti, že majetkové trestné činy zpravidla způsobují obětem mnohem méně útrap, byl
upřednostněn princip kompenzace nemajetkové újmy pocházející z násilných trestných činů.
Navzdory tomu je dle účinné finské právní úpravy možné, aby oběť majetkového
trestného činu obdržela státní finanční podporu za předpokladu, že byl trestný čin způsoben
osobou dříve předanou do ústavní péče či jinak omezenou na osobní svobodě pro spáchání
trestného činu zneužívání návykových látek, pro duševní onemocnění či postižení, intoxikaci
nebo z jiného obdobného důvod. K činu však musí dojít ještě po dobu hospitalizace či umístění
v jiném zařízení vně ústavu, po dobu dočasného propuštění nebo po útěku z péče příslušných
orgánů.169
Takový druh náhrady není v režimu českého právního řádu poskytován vůbec, přestože
se zdá být zcela odůvodněné, aby stát odpovídal za činy osoby svěřené úředním rozhodnutím
do jeho péče. Pokud je osoba zbavena svéprávnosti a svěřena do ústavní péče, měl by stát
převzít veškerou odpovědnost v případě, že tato osoba poruší svým chováním platné právní
předpisy.
Stejně tak je finská právní úprava štědřejší, vezmeme-li v potaz okruh osob oprávněných žádat
náhradu z veřejných zdrojů. Jak ve Finsku, tak v České republice je možné, aby o odškodnění
žádaly i jiné osoby než jen přímá oběť trestného činu. Jedná se například o příbuzné, kterým
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Ve finském ACCD je používán pojem "criminal offence", který značí jak přestupky, tak trestné činy.
ACCD chap 8 sec 1
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jsou kompenzovány útrapy spojené se smrtí oběti. Zatímco česká legislativa přiznává právo na
odškodnění pouze nejbližší rodině,170 finská úprava do výčtu oprávněných osob zahrnuje i ty,
které byly oběti zvláště blízké nehledě na neexistenci příbuzenského vztahu.171
Nadto obě právní úpravy zohledňují možnou ztrátu živitele. Příspěvky na výživu dítěte
musí být kompenzovány v případě, že dojde k úmrtí osoby, která je povinna výživné
poskytovat. České právo tuto situaci řeší stanovením paušální částky, která však nebere v úvahu
individuální okolnosti jednotlivých případů.172 Ve Finsku je škoda hrazena do výše
odpovídající objemu finančních prostředků, na které má oprávněná osoba nárok. Tento princip
sice lépe odráží specifika jednotlivých případů, na druhou stranu však může značně zatěžovat
sociální systém státu, neboť není stanoven žádný limit pro vyplácení tohoto druhu
odškodného.173
Zdá se být logické, aby zákon stanovil paušální částku pro vyplácení odškodnění za
útrapy spojené se smrtí blízkého člověka, neboť zde nelze dělat rozdíly v hodnotě lidského
života. Naopak by tomu však mělo být v případě náhrady za ztrátu výživného. Zde by měla být
zohledněna veškerá specifika daného případu a individuální potřeby oprávněné osoby. Nutno
však podotknout, že takový systém představuje jistou administrativní zátěž, což má za následek
zpomalení procesu vyplácení podpory. Jak již bylo řečeno dříve, může tímto způsobem zároveň
dojít k neúměrnému čerpání z veřejných zdrojů. To však lze řešit stanovením horní hranice pro
poskytování náhrady za ztrátu výživného.
Nakonec je třeba zmínit velice benevolentní ustanovení ve finském zákoně o náhradě
škod z trestné činnosti. Kromě výše uvedených osob finské právo dává též možnost uplatnit
nárok na odškodnění zaměstnavateli, který kvůli dočasné či trvalé pracovní neschopnosti
zaměstnance, jenž se stal obětí trestného činu, utrpěl škodu.174
Co se týče lhůty pro podání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci, i ta je dle finského práva
mnohem delší. Oprávněné osoby mohou zažádat o finanční podporu do deseti let od spáchání
trestného činu.175 Naproti tomu česká právní úprava pracuje s pojmy objektivní a subjektivní
lhůta pro podání žádosti. V rámci objektivní lhůty je možné žádat odškodnění do 5 let od
spáchání trestného činu. Subjektivní lhůta pak omezuje toto právo vzhledem k době, po kterou
§ 2 odst. 3 ZOTČ
ACCD chap 6a sec 1
172
§ 28 ZOTČ
173
ACCD chap 5
174
ACCD chap 5a
175
ACCD chap 15
170
171
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je oprávněné osobě známa skutečnost, že ke spáchání činu došlo. Jinak řečeno, žádost lze podat
pouze do určité doby od okamžiku, kdy se oprávněná osoba o trestném činu dozvěděla. Dle
českého práva činí tato lhůta 2 roky.176 Ve srovnání s jednotnou deseti letou lhůtou stanovenou
finským právem se tato úprava zdá být poměrně striktní.

8. 3 Statistické údaje o finanční pomoci vyplácené z veřejných zdrojů
Jak je vidět, postoj zaujatý finskými zákonodárci je k obětem trestných činů a dalším dotčeným
osobám velmi štědrý. Ve srovnání s tím je systém přijatý českým právem do jisté míry
limitovaný. Nelze v tom však spatřovat důsledek rozdílné úrovně kriminality ve zkoumaných
státech. Přestože nesmíme opomíjet velkou míru latence kriminálních činů, počtem násilných
trestných činů nahlášených policii v letech 2008 - 2014 dle oficiální statistiky Eurostatu z
května 2016177 Finsko většinou převyšuje Českou republiku, jak je zřejmé z níže připojených
tabulek zobrazujících množství nahlášených trestných činů z vybraných kategorií.
Počet úmyslných zabití mezi lety 2008 - 2014
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§ 30 odst. 2 ZOTČ
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Crime_and_criminal_justice_statistics/cs
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Počet znásilnění mezi lety 2008 - 2014
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Statistické údaje mají však jistá omezení, neboť konkrétní druhy trestných činů nejsou v
jednotlivých členských státech Evropské unie definovány stejně a shromážděná data zkresluje
i objem nenahlášených trestných činů, který může dosahovat různě vysokých čísel v obou
srovnávaných státech.
Prostý počet zaevidovaných trestných činů však nemůže poskytnout dostatečný podklad k
objektivnímu srovnání úrovně kriminality v obou státech. Finsko se svými téměř 5 500 000
obyvateli představuje zhruba polovinu populace České republiky, která činí přes 10 500 000

77

obyvatel.178 Při srovnávání těchto dvou států je tak vhodné přepočíst počet nahlášených
trestných činů z jednotlivých kategorií na počet obyvatel. Níže proto připojuji tabulku
zobrazující index jednotlivých států, který značí počet nahlášených trestných činů na 100 000
obyvatel. Údaje odpovídají stavu v roce 2014.179

Úmyslné zabití

Země

Muži

Znásilnění

Ženy

Muži

Ženy

Finsko

2.28

1.01

1.16

31.40

ČR

0.64

0.67

0.89

11.78

Lze vypozorovat, že úroveň kriminality v České republice je spíše nižší než ve Finsku, u
některých typů trestných činů je srovnatelná či jen mírně vyšší. Limitovaný systém
odškodňování v České republice nelze tak zdůvodnit nutností poskytovat finanční kompenzaci
většímu počtu obětí. To ostatně potvrzují i níže uvedené tabulky, které znázorňují počty žádostí
o odškodnění ze státních zdrojů podaných obětmi v jednotlivých zemích a celkový objem
vyplacených prostředků.
Česká republika180 - údaje z doby konce účinnosti ZPP a začátku účinnosti ZOTČ181

Rok

Počet podaných žádostí

Vyplacená částka v CZK

2012

165

6 412 037

2013

278

7 629 154

2014

508

11 187 339

2015

586

10 795 329

2016

630

10 749 458

údaje aktuální k 1. 1. 2016 dle statistiky Eurostatu, viz
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tps00001&plugin=1
179
zdroj: Český statistický úřad, viz https://www.czso.cz/csu/czso/soudnictvi-kriminalita-nehody-taaz12rrxc
180
zdroj: Ministerstvo spravedlnosti, viz http://www.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=5871
181
konec účinnosti zákona o poskytování peněžité pomoci nastal 31. 7. 2013, počátek účinnost ZOTČ byl
stanoven na 1. 8. 2013
178
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Finsko182 - údaje od počátku účinnosti zákona o náhradě škod z trestné činnosti183
Rok

Počet podaných žádostí

Vyplacená částka v EUR

2002

5 022

7 300 000

2003

5 543

8 240 000

2004

5 748

7 600 000

2005

5 462

8 900 000

2006

5 235

10 300 000

2007

5 114

10 300 000

2008

5 276

10 400 000

2009

5 447

10 700 000

2010

4 875

12 600 000

2011

5 304

16 100 000

2012

4 891

15 900 000

2013

4 893

15 500 000

2014

4 911

16 100 000

2015

4 851

16 611 000

2016

4 710

16 282 000

Rozdílnost právní úpravy můžeme přičítat zejména odlišnému stupni vyspělosti hospodářství i
právního systému obou zemí, která je dána historickým vývojem. Jestliže bude Česká republika
následovat trend vyspělejších evropských států (včetně Finska), je pravděpodobné, že se systém
odškodňování obětí trestných činů bude nadále rozšiřovat.
Počet žádostí podaných obětmi je ve Finsku za posledních 15 let poměrně konstantní. Objem
vyplacených finančních prostředků se však od roku 2002 přibližně dvojnásobně zvýšil. Bohužel
ve Finsku nejsou statisticky evidovány počty zamítnutých žádostí. Nemůžeme proto srovnat
počet obětí, mezi něž se vyplacená suma v konečném důsledku v každé ze zkoumaných zemí
rozdělí.

182

zdroj: Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury, viz
http://www.statetreasury.fi/en-US/State_Treasury/Publications_and_statistics/Statistics
183
účinnost od 1. 1. 2006
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V České republice sice počet žádostí podaných obětmi trestných činů oproti
předchozímu desetiletí výrazně vzrostl, přesto se stále pohybuje v poměrně nízkých číslech. Je
třeba vzít v úvahu i skutečnost, že některé podané žádosti se podaří vyřídit až v následujícím
roce a téměř jedna třetina všech žádostí bývá pravidelně zamítnuta.
Jak je vidět z výše uvedených tabulek, i přes současnou tendenci rozšiřovat právní
úpravu ve prospěch obětí, počet žádostí o poskytnutí státní finanční podpory tomu nenarůstá
úměrně. Příčinu lze vidět zejména v praktických obtížích, se kterými se oba státy při
prosazování právní úpravy na ochranu obětí musí potýkat. Násilné trestné činy například často
nebývají obětmi oznámeny policii. V některých případech samotná oběť považuje za
nepravděpodobné či dokonce nemožné obdržet jakékoli odškodnění od pachatele, a tak zůstává
pasivní. V jiných případech zase oběť v důsledku trestného činu trpí duševní poruchou či
depresí, a z tohoto důvodu není schopna domáhat se svého nároku.
Mnoho obětí si také bohužel stále není vědomo možnosti o tento druh odškodnění žádat nebo
postrádají informace o délce lhůty k podání žádosti. Pro tyto a další důvody není odškodnění
přiznáno v případech, kdy by na něj nezpochybnitelně existoval nárok. Proto je nezbytné, aby
se příslušné orgány zaměřily především na zvýšení informovanosti v této oblasti. Zejména by
se pak tyto informace měly rozšiřovat mezi ty sociální skupiny, které jsou náchylné k
viktimizaci. To však bude do budoucna vyžadovat cílené úsilí sociálních pracovníků a
příslušníků policie.
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Kapitola 9:

Právo na informace
Dalo by se říci, že právo na informace je jednou z nejmladších oblastí práva na ochranu obětí
trestných činů. Přestože v teoretické rovině bylo právo oběti na přístup k nezbytným
informacím zdůrazňováno již od zrodu samotné myšlenky na pomoc obětem, do legislativy si
ovšem hledalo svou cestu poměrně obtížně. A to nemluvě o praxi, která výrazně pokulhává za
teorií i současnou legislativou. Pro evropské státy se zlomovým dokumentem v této oblasti stala
Směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného
činu z roku 2012. Přestože k její implementaci mělo dojít již v roce 2015, ne všem členským
státům se dosud podařilo uvést své národní legislativy do souladu s požadavky Evropské unie.
V této kapitole se budu věnovat především zhodnocení toho, jak se s tímto úkolem vypořádala
Česká republika a Finsko.

9. 1 Evropský právní rámec
Prvním významnějším dokumentem Rady Evropy pojednávajícím o právu obětí na informace
se stalo Doporučení o postavení oběti v rámci trestního práva a trestního procesu, které bylo
vydáno v roce 1985. Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů z roku
1983 zavedla předtím jen povinnost smluvních států poskytovat informace o systému
odškodňování, právo na další informace však obětem nepřiznávala.
Doporučení z roku 1985 se zabývá zejména informováním obětí ze strany příslušníků
policie a státního zástupce. "Policie by měla informovat oběť, jak získat potřebnou pomoc a
odškodnění ze strany pachatele a státu, dále by oběti měly být poskytnuty informace o výsledku
policejního vyšetřování a zpracování zprávy státnímu zastupitelství o zranění a ztrátách, které
oběť utrpěla. (…) Oběť by měla být informována o podání obžaloby, o právu podat stížnost
proti rozhodnutí státního zástupce nestíhat pachatele trestného činu, jakož i o právu podat
soukromou žalobu. (…) Obětem trestných činů by měly být dále poskytnuty informace o konání
hlavního líčení a možnosti uplatnit nárok na odškodnění v rámci trestního řízení."184
Doporučení také apeluje na smluvní státy, aby se věnovaly proškolování příslušníků
policie, kteří přicházejí do kontaktu s obětí. Na tento dokument navázalo poté Doporučení o

184

RŮŽIČKA, M. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha: C.H. BECK, 2007, str. 45
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pomoci obětem trestných činů a prevenci viktimizace z roku 1987, které upozorňuje spíše na
potřebu zapojení neziskových organizací do systému pomoci obětem trestných činů a o potřebě
zajistit dostatečnou informovanost obětí se zmiňuje jen okrajově.
Na půdě Evropské unie jsme se v roce 2001 dočkali vydání Rámcového rozhodnutí o postavení
obětí v trestním řízení, které však bylo v roce 2012 nahrazeno směrnicí 2012/29/EU. Již
rámcovým rozhodnutím z roku 2001 bylo oběti trestného činu přiznáno výslovné právo přijímat
informace podstatné pro ochranu svých zájmů, a to pokud možno v obecně srozumitelných
jazycích. Mezi nejdůležitější informace, kterých by se mělo oběti dostat, řadí toto rozhodnutí
zejména údaje o subjektech poskytujících pomoc, informace o tom, kde mohou podat trestní
oznámení, jaká je úloha oběti v trestním řízení, jak může oběť získat ochranu a právní pomoc a
kdy může žádat odškodnění od státu. Obětem, které o to požádají, mají být navíc poskytnuty
informace o výsledku jejich trestního oznámení, o průběhu trestního řízení a o obsahu soudního
rozhodnutí.
Co se týče směrnice z roku 2012, ta přinesla především výrazný posun ve vnímání
potřeby poskytnout oběti co nejrychleji všechny relevantní informace o jejích právech.
Rámcové rozhodnutí z roku 2001 bylo v tomto směru velmi striktní a vyžadovalo od členských
států záruku toho, aby oběti od prvního okamžiku, kdy přijde do kontaktu s orgány činnými v
trestním řízení, byly známy informace podstatné pro ochranu jejích zájmů. Tato úprava však
nezohledňovala individuální potřeby každé jednotlivé oběti, což vedlo ke zbytečnému
formalismu. V praxi totiž začalo docházet k situacím, kdy oběť byla hned při prvním kontaktu
s policií zahrnuta množstvím informací, které v tu chvíli často ani nebyla schopna vnímat a
zaregistrovat. Mnohé z těchto informací pro ni navíc nemusely mít přílišný význam.
V reakci na to byla do směrnice z roku 2012 vtělena formulace, že informace se mají
poskytovat "od prvního kontaktu s příslušným orgánem bez zbytečného prodlení". Z
teoretického hlediska by tak orgánům činným v trestním řízením mělo být umožněno zvolit
mnohem efektivnější přístup při informování oběti. To potvrzuje i čl. 4 odst. 2 této směrnice,
který stanoví, že "rozsah nebo podrobnost informací (…) se mohou lišit v závislosti na
konkrétních potřebách a osobních okolnostech oběti a na druhu či povaze trestného činu. Další
podrobnosti lze poskytnout i v pozdějších fázích v závislosti na potřebách oběti a významu
těchto podrobností v každé fázi řízení."
Samotný výčet informací byl pak spíše zpřesněn a konkretizován. Ve směrnici je nyní
na rozdíl od předchozího rámcového rozhodnutí výslovně uvedeno, že oběti má být poskytnuta
informace o lékařské a psychologické pomoci, o jejím právu na tlumočení a překlad nebo
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kupříkladu o právu žádat náhradu nákladů vzniklých v důsledku účasti na trestním řízení. Navíc
byly rozšířeny i některé požadavky na dostupnost informací o případu v rámci trestního řízení.

9. 2 Změny v české legislativě po přijetí směrnice z roku 2012
V České republice veškeré významnější legislativní změny týkající se práva obětí na informace
souvisí s přijetím zákona o obětech trestných činů. Do té doby zde chyběla jakákoli komplexní
úprava této oblasti. ZOTČ přinesl ucelený katalog informací, které mají být oběti poskytnuty
jednotlivými subjekty.
Některé z těchto informací mají obětem poskytovat orgány činné v trestním řízení,
zejména pak policejní orgán a státní zástupce, jiné informace oběti dostávají od jiných orgánů
veřejné moci, od registrovaných poskytovatelů pomoci obětem trestných činů nebo od
zdravotnických zařízení. Zákon také rozlišuje, jaké informace má oběť dostat automaticky a
jaké si může navíc sama vyžádat s ohledem na své individuální potřeby.
Informace, které jsou zákonem považovány za natolik zásadní, aby k nim oběť měla
zaručen přístup bez jakéhokoli formalismu, jsou především takové, jenž se týkají možnosti
podat trestní oznámení na pachatele, služeb poskytovaných registrovanými subjekty a nároku
na odškodnění od státu. Tyto informace musí dokonce oběť obdržet od orgánů činných v
trestním řízení v písemné podobě. ZOTČ neopomíná ani situace, kdy je obětí osoba jiné
národnosti než české. Obětem, které neovládají český jazyk, je výslovně přiznáno právo
domáhat se sdělení určitých informací v jazyce, kterému rozumí.
ZOTČ nicméně ve své prvotní podobě stačil reagovat pouze na požadavky rámcového
rozhodnutí z roku 2001, které do té doby nebylo implementováno vyhovujícím způsobem. V
souvislosti se směrnicí z roku 2012 navážu na své konstatování nedostatků ZOTČ z druhé
kapitoly této práce.185 Český ZOTČ totiž ve svém původním znění nezohlednil ani princip
zvýšené individualizace přístupu k obětem ani požadovaný rozsah poskytovaných informací.
Určitý krok kupředu v tomto směru přinesla novela ZOTČ 186 z 19. ledna 2017. Pro
ilustraci provedených změn zákona lze uvést nové ustanovení § 12, které zakládá právo oběti
neovládající český jazyk na vydání překladu pravomocného rozhodnutí, kterým se trestní řízení

viz kapitola 2 Zakotvení pomoci obětem v legislativě České republiky a Finska, podkapitola 2. 2 Česká
republika
186
zákon č. 56/2017
185
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končí. Naproti tomu je třeba konstatovat, že nedošlo k potřebné úpravě formulace § 8 odst. 1,
která tak nadále nutí orgán činný v trestním řízení poskytovat informace "jakmile se (…)
dostane do prvního kontaktu s obětí trestného činu". Nicméně došlo alespoň k určitému
zmírnění § 13 ZOTČ, podle něhož může nyní oběť svým prohlášením zamezit, aby jí byly
orgány činnými v trestním řízení předávany informace, o něž nestojí.

9. 3 Změny ve finské legislativě po přijetí směrnice z roku 2012
Ve Finsku došlo po přijetí směrnice 2012/29/EU k mnoha legislativním změnám, z nichž
většina nabyla účinnosti v březnu roku 2016. Návrhy týkající se implementace této směrnice
byly mezi lety 2013 a 2015 připravovány dvěma zvláštními orgány; legislativní pracovní
skupina pověřená ministerstvem spravedlnosti a politický výbor jmenovaný společně třemi
ministerstvy (ministerstvem spravedlnosti, ministerstvem sociálních věcí a ministerstvem
vnitra).
Návrh legislativních změn předložený pracovní skupinou se stal základem vládního návrhu
zákona o změně zákona o trestním vyšetřování a některých dalších souvisejících zákonů ze dne
15. 10. 2015. Novelám se v konečném důsledku nevyhnulo deset různých zákonů a týkaly se
především práva obětí na poskytnutí nezbytných informací, práva na překlad dokumentů a
ochranu. Nejdříve ze všeho byl novelizován trestní řád, aby tak bylo vyhověno požadavkům
vyplývajícím ze směrnice.
Politický výbor se naproti tomu věnoval přípravě nelegislativních opatření. V závěrečné zprávě
výboru nazvané Od právních předpisů k osvědčeným postupům - návrh na zlepšení postavení
obětí se objevily dva typy návrhů:
1) Výbor představil řešení, jak prosazovat provádění cílů směrnice jiným způsobem než
legislativou. Navrhl, aby za tímto účelem byly vytvořeny pracovní skupiny pro rozvoj
různých osvědčených postupů pro zlepšení postavení obětí.
2) Výbor také předložil návrh implementace povinností týkajících se služeb na podporu
obětí. Definoval minimální úroveň, kterou směrnice u podpůrných služeb vyžaduje, a
zabýval se také organizací, financováním a způsobem poskytování těchto služeb.
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Nejdůležitější legislativní změny, týkající se práva oběti na informace, byly však provedeny v
rámci novelizace zákona o trestním vyšetřování. Do zákona se především dostalo jedno zcela
nové ustanovení,187 které ukládá osobám pověřeným vyšetřováním trestného činu, aby oběti
poskytly informace o jejím právu na využití služeb odborných institucí, na právní a jiné
poradenství, na tlumočení a překlad, odškodnění, ochranu, náhradu nákladů řízení a v
neposlední řadě také na informace o průběhu trestního řízení. Orgány činné v trestním řízení
musí také podle novelizovaného zákona bez zbytečného odkladu poskytnout oběti informace v
nezbytném rozsahu s ohledem na okolnosti daného případu, osobní vlastnosti oběti a povahu
spáchaného trestného činu.
Nové znění zákona o trestním vyšetřování188 také ukládá orgánům činným v trestním
řízení vypracovat pro každou oběť individuální posudek s cílem zjistit, zda potřebuje zvláštní
ochranu a péči v průběhu vyšetřování a popřípadě také navazujícího soudního řízení. Posudek
je většinou vyhotoven ve spolupráci s obětí a jsou v něm vzaty v úvahu její osobní vlastnosti,
stav, v jakém se nachází, a také povaha spáchaného trestného činu. Pro tyto účely byl vytvořen
zvláštní formulář, který používají příslušníci finské policie. Ti mají k dispozici také zvláštní
Příručku pro posuzování potřeb ochrany obětí trestných činů. Tato příručka obsahuje instrukce,
jak vypracovat osobní posudek oběti a kdy oběť odkázat na služby neziskových organizací. V
České republice bohužel takto všeobecné metodické pokyny pro příslušníky policie zatím
vytvořeny nebyly, ač by takový krok byl jistě ku prospěchu věci. Jediným podobným
materiálem, který mají čeští policisté k dispozici, je manuál postupu pro zacházení s obětí
domácího násilí.
Ve finském zákoně o trestním vyšetřování také přibylo ustanovení,189 podle něhož musí
orgány činné v trestním řízení předložit vhodně zvolené pomáhající organizaci kontaktní údaje
oběti, pokud je zřejmé, že oběť bude potřebovat využít služby této organizace. Dříve byla
jediným důvodem pro předání údajů povaha spáchaného trestného činu. Lze tedy konstatovat,
že po přijetí směrnice z roku 2012 byla rozšířena také povinnost policie upozorňovat organizace
pomáhající obětem na osoby, které by mohly potřebovat jejich péči. Opět se jedná o institut,
který v českém právním řádu chybí. Zmíněné ustanovení finského zákona považuji za dobrý
podnět de lege ferenda pro Českou republiku.
Kromě toho byla finská legislativa změněna do té míry, že orgány činné v trestním řízení
jsou povinny oznámit oběti na její žádost, zda byl vězeň propuštěn z předběžné vazby nebo
187

CIA chap 4 sec 18
CIA chap 11 sec 9
189
CIA chap 4 sec 10
188
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uprchl. To se však týká pouze případů, kdy došlo ke spáchání zákonem vyjmenovaných
trestných činů; jde zejména o trestnou činnost proti životu, zdraví, osobní svobodě a sexuální
trestné činy.
Díky směrnici z roku 2012 bylo také zvýšeno právo oběti na poskytnutí překladů
soudních dokumentů.
Lze tedy konstatovat, že ve Finsku byla pozornost věnována nejen formálním legislativním
úpravám, ale také implementaci požadavků směrnice přímo do praxe. V tomto ohledu zůstala
Česká republika poněkud pozadu, nehledě na to, že se jí dosud nepodařilo ani vhodně
přizpůsobit relevantní právní úpravu.
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Kapitola 10:

Subjekty poskytující pomoc
V oblasti pomoci obětem trestných činů hrají významnou roli neziskové organizace, které
poskytují obětem různé služby, aby jim tak pomohly překonat jejich zhoršenou životní situaci
v důsledku spáchání trestného činu. Jedná se o velmi neformální oblast pomoci obětem
trestných činů, která jen zřídka podléhá zákonné regulaci. Ve Finsku například dosud žádná
právní úprava těchto služeb zavedena nebyla, což však obětem v tomto státě není z praktického
hlediska nijak na újmu. V České republice byla naproti tomu úprava subjektů podporujících
oběti trestných činů vtělena do ZOTČ. V této kapitole se budu věnovat srovnání obou režimů
(neformálního finského a v nedávné době formalizovaného českého) a otázce efektivnosti jejich
fungování v praxi.

10. 1 Evropský právní rámec
Potřebu vytvářet takové formy pomoci, které jsou zaměřeny na uspokojování potřeb obětí, a
podporovat neziskové organizace v jejich rozvíjení zmiňuje již Doporučení Rady Evropy o
pomoci obětem trestných činů a prevenci viktimizace. Z tohoto doporučení vyplývá, že systém
trestního soudnictví není považován za dostatečný nástroj k nápravě fyzické, psychické,
sociální i finanční újmy utrpěné obětí. Členské státy by tak měly zajistit obětem trestných činů
dostupnost potřebných služeb a zvláštní pozornost by měly věnovat také rozvoji
specializovaných služeb zaměřených na dětské oběti a oběti znásilnění, domácího násilí,
organizovaného zločinu a rasového násilí.
Na půdě Evropské unie se této oblasti prvně věnovalo Rámcového rozhodnutí Rady EU o
postavení obětí v trestním řízení z roku 2001. Toto rozhodnutí nicméně zmiňovalo služby
pomoci obětem spíše okrajově a navíc se soustředilo pouze na jejich poskytování v souvislosti
s vedením trestního řízení. Členské státy mohly za tímto účelem obětem zajistit asistenci
speciálně vyškolených osob v rámci svých veřejných služeb nebo mohly uznat a finančně
podpořit nestátní subjekty poskytující příslušné služby. V rámci trestního řízení měla být
součinnost těchto osob zajištěna zejména při poskytování informací obětem, uspokojování
jejich bezprostředních potřeb, jejich doprovázení k úkonům v trestním řízení a na jejich žádost
též po skončení trestního řízení.
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Směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí
trestného činu z roku 2012 naproti tomu vyžaduje, aby všechny oběti v Evropské unii měly
bezplatný přístup ke službám na jejich podporu. Tyto služby by zároveň měly být zdarma
poskytovány i jejich rodinným příslušníkům.
Mezi služby, které mají být oběti dostupné, patří podle směrnice především právní
poradenství včetně informací o vnitrostátním systému odškodňování, emoční a psychologická
pomoc, praktická pomoc při řešení finančních záležitostí a v neposlední řadě také přístřeší a
podpora pro oběti se zvláštními potřebami, jako jsou oběti sexuálních trestných činů či oběti
násilí. Přístup ke službám by členské státy měly zajistit jak před zahájením trestního řízení, tak
i v jeho průběhu a po jeho skončení. Nejsou-li služby poskytovány nezávislými subjekty, pak
musí jejich dostupnost zajistit stát.
Orgány činné v trestním řízení by měly být podle požadavků směrnice schopny
zprostředkovat služby podpory obětem, které u nich podaly trestní oznámení, ovšem přístup ke
službám by neměl být závislý na tom, zda oběť skutečně přikročila k podání trestního oznámení.
Směrnice zároveň specifikuje, kdo může služby obětem poskytovat. Mohou tak činit veřejné či
nevládní organizace a služby mohou být organizovány na profesionálním nebo dobrovolném
základě.

10. 2 Financování subjektů ze státních zdrojů
V českém zákoně o obětech trestných činů je velká část věnována finanční podpoře subjektů
poskytujících pomoc obětem trestných činů ze státního rozpočtu. O dotaci mohou požádat ty
subjekty, jejichž činnost se zaměřuje na poskytování právních informací a restorativní
programy, kterým je podle pravidel tohoto zákona udělována akreditace. Pro některé jiné formy
pomoci stanoví podmínky a způsob akreditace zákon o sociálních službách190 (psychologické
a sociální poradenství). Také činnost Probační a mediační služby, jejíž součástí je i poskytování
služeb obětem trestných činů, je finančně podporována státem.191
Ve Finsku neexistuje podobné legislativní zakotvení systému finanční podpory pomáhajících
subjektů. To však neznamená, že by bylo na oběti trestných činů v tomto směru zapomenuto.
Ze státních fondů je například podporována největší finská organizace na pomoc obětí

190
191

zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
§ 11 zákona o Probační a mediační službě
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Rikosuhripäivystys, jejíž příjmy tvoří z 21 % státní dotace. Kromě toho ve Finsku působí
asociace provozovatelů herních automatů Raha-automaattiyhdistys, která každoročně
vynakládá velké množství finančních prostředků na podporu neziskových organizací, mimo
jiné i v tomto sektoru. Organizace Rikosuhripäivystys je touto asociací financována dokonce z
69 %.192
Navíc byl za účelem financování poskytovatelů služeb obětem trestných činů ve Finsku
zaveden institut existující již dříve například v Anglii či ve Švédsku a Dánsku. Jedná se o
příplatek pro oběti,193 který jsou povinni platit pachatelé trestných činů. Finský zákon o
příplatku pro oběti byl přijat na jaře roku 2015 a nabyl účinnosti dne 1. 12. 2016. Podle
samotného znění zákona je jeho účelem zvýšit zdroje pro financování služeb poskytovaných
obětem trestných činů. Poplatek je povinen platit každý, kdo je odsouzen za takový trestný čin,
za nějž je možné uložit trest odnětí svobody,194 ne však ten, kdo je mladší 18 let. Navíc musí
příplatek pro oběti platit i odsouzené právnické osoby. Částka je určena paušálně podle povahy
spáchaného trestného činu bez ohledu na to, zda má tento trestný čin nějakou konkrétní oběť, a
činí:
1) 40 EUR pro pachatele trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody nejvýše v
délce 6 měsíců
2) 80 EUR pro pachatele trestného činu, za nějž lze uložit trest odnětí svobody v délce nad
6 měsíců
3) 800 EUR pro právnické osoby
Příplatek je ukládán v rámci trestního řízení a zákon neponechává příslušným autoritám žádný
prostor pro uvážení. Příkaz k zaplacení příplatku je vydáván společně s odsuzujícím rozsudkem
soudu a odvolat se proti němu je možné jen za současného napadení rozhodnutí o uloženém
trestu. Pokud věc není před soudem projednávána, ukládá zaplacení příplatku státní zástupce
nebo policie.
V České republice bývá složení určité částky na pomoc obětem trestných činů spojeno
pouze s využitím odklonů v trestním řízení. Tento příspěvek však nemusí být obviněnému
účtován vždy, a navíc je určen výhradně na peněžitou pomoc obětem, nejsou z něj tedy hrazeny
poskytované služby.

192

AALTONEN, M. SAMS, A. SORJANEN, A-M. Victim Support Service in the EU: An overview and
assessment of victims‘ right in practise. FRANET contractor: Finnish League for Human Rights. Finland, 2014
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překládáno jako "victim surcharge"
194
Ve Finsku není trest odnětí svobody univerzální sankcí.
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10. 3 Subjekty působící ve Finsku
Ve Finsku neexistuje právní úprava týkající se služeb poskytovaných obětem trestných činů ani
způsobu vytváření podporujících subjektů. Poskytovatelé služeb nepotřebují žádnou akreditaci,
ani se povinně neregistrují v žádné evidenci. Absence právní úpravy však neznamená absenci
jakékoli státní kontroly nad subjekty působícími ve Finsku. Ministerstvo spravedlnosti,
Ministerstvo zdraví a sociálních věcí a policejní sekce Ministerstva vnitra mají expertní
zastoupení v představenstvu organizace Rikosuhripäivystys.
Rikosuhripäivystys neboli Victim support Finland je finská národní organizace založená
za účelem poskytování praktického poradenství a psychologické podpory obětem trestných
činů. Tato organizace se zaměřuje na zlepšení společenského postavení obětí cestou
ovlivňování veřejného mínění a prosazování iniciativ na zlepšení stávající právní úpravy.
Victim support Finland je projektem vyvořeným v rámci spolupráce několika finských
organizací195 a využívá mnoho metod na podporu svých klientů. Kromě celonárodní linky
důvěry, která nabízí nejen užitečné rady školených dobrovolníků, ale také psychickou podporu,
se mohou oběti obrátit i na specializovanou telefonickou poradnu, v rámci níž dobrovolníci z
řad právníků poskytují obecné rady zejména ohledně trestního řízení a nároku na odškodnění z
veřejných zdrojů. Victim support Finland také vytváří podpůrné skupiny pro klienty, u nichž
může být prospěšná skupinová terapie.
Dále tato organizace vybírá dobrovolníky, které následně školí jako osobní asistenty pro
oběti trestných činů, jenž mohou napomáhat svým klientům v rámci trestního řízení v postavení
tzv. podporující osoby, o čemž již bylo pojednáváno dříve.196 Tito dobrovolníci jsou pak
schopni hovořit s obětmi o prožitých útrapách, vypomoci jim s podáním trestního oznámení,
vypracováním návrhu na vydání soudního zákazu a s uplatněním práva na odškodnění v rámci
soudního řízení.
Všechny služby zaštiťované organizací Victim support Finland jsou obětem
poskytovány zdarma. Jak bylo uvedeno výše, činnost této organizace je sponzorována
především asociací provozovatelů herních automatů Raha-automaattiyhdistys a dodatečné
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viz kapitola 5 Postavení poškozeného v trestním řízení, podkapitola 5.7 Zvláštní druhy právní a jiné pomoci
určené poškozenému v trestním řízení
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finanční příspěvky přicházejí také od Ministerstva spravedlnosti a některých samosprávných
celků.
Kromě organizace Rikosuhripäivystys, jenž má celostátní působnost a pomáhá všem
obětem bez rozdílu, existují ve Finsku i některé specializované subjekty s úzce vymezeným
zaměřením.
Například Raiskauskriisikeskus Tukinainen neboli Rape Crisis Centre Tukinainen je
národní nezisková organizace, která poskytuje pomoc a rady ženám, které byly sexuálně
napadeny a zneužity.197 Centrum Tukinainen především doplňuje veřejné sociální a zdravotní
služby. Nadto se snaží ovlivňovat příslušné autority a zákonodárce, aby bylo dosaženo
dostatečné prevence násilných činů páchaných na ženách, a ve spolupráci s nimi zajišťuje
školení odborníků. Tukinainen provozuje dvě oddělené telefonické linky pro své klienty,
přičemž první z nich nabízí důvěrnou konzultaci konkrétního případu a druhá slouží k
bezplatnému právnímu poradenství v oblasti sexuálního obtěžování, zneužívání a dalších
sexuálních trestných činů. Pokud klient zavolá na poradenskou linku, může si zároveň domluvit
osobní konzultaci s právníkem.
Tukinainen může oběti také poskytnout bezplatné právní zastoupení, a to v rámci
civilního i trestního procesu. Nejčastěji bývá této možnosti využíváno při rozvodových
řízeních. Všechny služby poskytované centrem Tukinainen jsou opět pro oběti bezplatné a na
financování jeho aktivit se výrazně podílí asociace provozovatelů herních automatů Rahaautomaattiyhdistys.
Na závěr stojí za zmínku, že na jaře roku 2004 vytvořilo centrum Tukinainen ve spolupráci s
organizací Ensi- ja turvakotien liitto198 projekt, v rámci kterého je poskytována právní pomoc
v souvislosti s domácím násilím. Při realizaci projektu byla vytvořena speciální telefonní linka
a obětem bylo nabízeno i právní zastoupení. Po dobu trvání tohoto projektu zastupoval vybraný
právník přes 60 žen s rozličnými právními problémy. Mnohé z těchto žen nesplňovaly
podmínky pro poskytnutí bezplatné právní pomoci, ale při reálném množství jednotlivých
řízení, které musely absolvovat (ochranná nařízení, trestní řízení, rozvodové řízení, řízení o péči
o dítě), by konečné náklady značně převýšily jejich finanční možnosti. Limit bezplatného
právního zastoupení v těchto věcech byl stanoven na 100 hodin, přesto se v některých případech
(zvláště pokud se jednalo o spory související s péčí o dítě) tento limit ukázal jako nedostatečný.
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Spory ohledně péče o nezletilé děti často představují velkou ekonomickou zátěž pro strany
sporu (rodiče). Klienti využívající služby v rámci tohoto projektu obzvláště ocenili možnost
konzultace právníka, který rozumí dynamicky se rozvíjejícímu právu domácího násilí.199
Projekt byl ukončen v roce 2008.

10. 4 Subjekty působící v České republice
Všechny subjekty nabízející určité formy pomoci v České republice mohou potřebné osoby
vyhledat pomocí veřejně dostupného registru, který je veden online.200 V tomto registru jsou
povinně zapisovány všechny subjekty akreditované na základě zákona o obětech trestných činů
a střediska Probační a mediační služby. Kromě subjektů poskytujících služby sociálního a
psychologického poradenství se do registru mohou na základě vlastní žádosti zapsat i advokáti.
Obětem by tímto způsobem měl být zaručen snadný přístup k informacím o poskytovatelích
odborné pomoci, a zejména o tom, jaký druh služby poskytují, v jakém rozsahu a na kterých
místech v republice.
K provedení ZOTČ201 vydalo Ministerstvo spravedlnosti vyhlášku č. 119/2013 Sb., o
standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů. Standardy
kvality jsou podle ZOTČ "souborem kritérií jejichž prostřednictvím je definována úroveň
kvality poskytování jednotlivých služeb poskytovaných obětem v oblasti personálního a
provozního zabezpečení a v oblasti vztahů mezi akreditovaným subjektem a obětí, které je
služba poskytována."202 Kontrolu plnění standardů kvality u akreditovaných subjektů má podle
zákona provádět hodnotící komise zřízená Ministerstvem spravedlnosti. Při nesplnění těchto
standardů může Ministerstvo spravedlnosti ukládat subjektům opatření k odstranění nedostatků
zjištěných při kontrole.
V České republice je největší organizací působící v oblasti pomoci obětem trestných činů Bílý
kruh bezpečí, jenž poskytuje kromě právního poradenství také psychologickou a sociální
pomoc. Bílý kruh bezpečí je jedním z akreditovaných subjektů podle ZOTČ a nabízí poměrně
komplexní služby. Oběti se mohou obrátit nejen na bezplatné nonstop linky, ale mohou také
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navštívit jednu z devíti specializovaných poraden. Kromě toho Bílý kruh bezpečí určuje tak
zvané klíčové sociální pracovníky pro zvlášť zranitelné oběti a pozůstalé, kteří v konkrétních
příapdech pomáhají obětem řešit nastalou situaci. Bílý kruh bezpečí také přispívá ke zlepšení
postavení obětí v České republice předkládáním podnětů k zákonodárným iniciativám a věnuje
se osvětové činnosti.
I v České republice existují určité specializované subjekty, které se soustředí pouze na
vymezený okruh obětí trestných činů. Největší pozornost věnují tyto menší organizace zejména
obětem domácího násilí a sexuální trestné činnosti. Příkladem lze uvést neziskovou organizaci
ROSA, která se specializuje na pomoc ženám, jež se staly obětmi domácího násilí, nebo
organizaci Persefona vzniklou odloučením programu proti domácímu násilí Ligy lidských práv.
Oběti domácího násilí mohou navíc využívat služeb intervenčních center, která musí podle
zákona o sociálních službách203 zřizovat každý kraj v České republice. Intervenční centra
poskytují sociálně terapeutické služby, ale také pomoc při uplatňování práv a při obstarávání
osobních záležitostí.
Musím nicméně zopakovat to, co již bylo uvedeno v kapitole 3 této práce, a sice že
nabídka služeb podporujících subjektů není stejně bohatá na celém území České republiky.204
V některých oblastech je nedostatek služeb nabízených soukromými subjekty nahrazován
činností Probační a mediační služby, což však nelze považovat za dostatečné. Ani dobře míněná
iniciativa Ministerstva práce a sociálních věcí k vytvoření viktimologických poraden nebyla do
dnešního dne realizována.
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Kapitola 11:

Úvahy de lege ferenda
Na závěr své diplomové práce přistupuji k celkovému zhodnocení právní úpravy pomoci
obětem trestných činů v obou zkoumaných zemích. Po provedené komparaci je zjevné, že ač
oba právní režimy poskytují právní záruky obětem trestných činů na vysoké úrovni,
ponechávají stále určitý prostor pro zlepšení.

11. 1 Česká republika
Můžeme konstatovat, že právní úprava pomoci obětem trestných činů se v posledních několika
letech dostala v České republice na poměrně dobrou úroveň. Samozřejmě je stále co zlepšovat,
avšak na prvním místě je jistě třeba pozitivně zhodnotit dosavadní legislativní vývoj v této
oblasti. Zákon o obětech trestných činů již mnohem lépe vyhovuje mezinárodním, a hlavně
evropským, standardům ochrany obětí. Přesto lze polemizovat o tom, zda bylo vhodné zvolit
úpravu této oblasti vytvořením zvláštního zákona a zda by nebylo více ku prospěchu věci
začlenit nová práva obětí do již existujících zákonů. K této otázce mám poněkud rozporuplný
postoj. Na jednu stranu mám za to, že samostatná úprava některých nových procesních práv
oběti se takto zdá být vytržená z kontextu dosud ucelené úpravy trestního řízení, nicméně ZOTČ
mnohá z těchto práv činí univerzálními a přiznává je i obětem, které se trestního řízení vůbec
neúčastní (např. právo na informace o trestním řízení podle § 11 ZOTČ). Kromě toho přináší
ZOTČ i zcela nové oblasti úpravy, které doposud zákon neznal, jako je podpora subjektů
poskytujících pomoc obětem trestných činů. Musím konstatovat, že po čase stráveném studiem
finské legislativy k této problematice považuji českou úpravu za lépe přehlednou, a proto i s
ohledem na vše výše uvedené uzavírám, že volba zvláštního zákona pro úpravu práv obětí
trestných činů byla vhodným řešením.
Největším problémem současné české právní úpravy pomoci obětem trestných činů je podle
mého názoru především její pomalé uvádění do praxe. V tomto směru musím negativně
zhodnotit zejména postup policejních orgánů při vyšetřování trestných činů, který je k obětem
stále v mnoha případech velmi nešetrný. Další překážkou v naplňování zákonem vytyčených
cílů je omezené množství služeb poskytovaných obětem v České republice, které v některých
oblastech musí svou činností dohánět Probační a mediační služba. Bylo by vhodné, aby se stát
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na obě tyto praktické překážky pro aplikaci současné legislativy zaměřil a podpořil nejen
programy vzdělávání pracovníků přicházejících do kontaktu s obětí, ale také rozvoj projektů
přinášejících obětem potřebné služby. Sekundární viktimizaci považuji za stále málo
zohledňovaný jev, ačkoli obětem často přináší větší trauma než samotné spáchání trestného
činu.
Co se týče nedostatků právní úpravy, můžeme na prvním místě České republice vytknout stále
přetrvávající zpoždění s implementací směrnice, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva,
podporu a ochranu obětí trestného činu, z roku 2012. O tomto problému však již bylo řečeno
dost v předchozích kapitolách, a proto se nyní budu věnovat jiným aspektům právní ochrany
obětí, ve kterých spatřuji prostor pro zlepšení.
Jak jsem již zmiňovala v kapitole 9 této diplomové práce, 205 považuji za dobrý příklad
pro Českou republiku ono ustanovení finského zákona o trestním vyšetřování, podle něhož musí
orgány činné v trestním řízení předložit vhodně zvolené pomáhající organizaci kontaktní údaje
oběti, pokud je zřejmé, že oběť bude potřebovat využít služby této organizace.
Mohlo by se zdát, že je nasnadě de lege ferenda uzákonit pravidla pro vedení
mediačního řízení, která jsou dosud upravena pouze vnitřními předpisy Probační a mediační
služby. Praxe však ukázala, že dosavadní částečně neformální systém trestní mediace je
nastavený velmi dobře a funkčně. Osobně bych i v jiných oblastech práva upřednostnila
podobný méně formální systém, který ale dobře funguje v praxi, před propracovanou
legislativou, již se nedaří uvést v život. Bylo by však prospěšné, pokud by trestní mediace byla
v České republice více propagována a podařilo se tak zvýšit počet případů, které se jejím
prostřednictvím řeší. Na druhou stranu je třeba přiznat, že vysoká úspěšnost mediačních řízení
v České republice ukazuje, že jsou případy doporučované k mediaci vhodně vybírány.
Pokud mám hodnotit systém českého soudnictví, v rámci nějž se oběť trestného činu
může domáhat odškodnění od pachatele, pak musím říci, že jej ve srovnání s Finskem považuji
za málo efektivní. Ztotožňuji se s přístupem finského zákonodárce, kterým jednak dal soudci v
trestněprávním řízení smysluplnou kontrolu nad uplatňováním občanskoprávního nároku
poškozeným, a jednak i přes četné novelizace udržuje postavení poškozeného v trestním
procesu velmi silné. Pro začátek by postačovalo, pokud by byla soudcům v českém trestním
řízení přiznána možnost odkázat poškozeného s celým jeho nárokem na občanskoprávní řízení

viz kapitola 9 Právo na informace, podkapitola 9. 3 Změny ve finské legislativě po přijetí směrnice z roku
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ještě před vynesením rozsudku ve věci. S ohledem na to, jak zdlouhavá jsou soudní řízení v
České republice, považuji za naprosto nepřiměřené, aby byl poškozený nucen čekat do konce
trestního řízení, než se dozví, zda o jeho nároku soudce rozhodne nebo zda má zahájit řízení u
civilního soudu. Vzhledem k zásadě, podle níž se soukromé právo uplatňuje nezávisle na právu
veřejném,206 by nebyla ani nevyřešená otázka viny pachatele překážkou vedení
občanskoprávního řízení. V tomto ohledu se naopak zdá nelogické, že ve finském právním
režimu musí občanskoprávní soud, jsou-li řízení vedena odděleně, počkat s rozhodnutím o
nároku poškozeného do chvíle, kdy je vydáno rozhodnutí o vině obžalovaného, ačkoli i při
zprošťujícím rozsudku může rozhodnout ve prospěch nároku poškozeného. V obecné rovině
pak ještě doplním, že se kloním k rozšíření práv poškozeného v českém trestním řízení.
Příkladem uvedu, že nepovažuji za správné, aby byl opomíjen postoj poškozeného k otázce
viny a trestu, neboť je to právě on, kdo utrpěl újmu. Institut prohlášení o dopadech trestné
činnosti na život oběti je sice krokem vpřed, avšak není podle mého názoru dostatečným
nástrojem v rukou poškozeného. Zlepšení situace by jistě napomohlo, pokud by poškozenému
náleželo právo odvolat se alespoň proti zprošťujícímu rozsudku. Také mám za to, že z hlediska
potřeby ochrany oběti trestného činu by neměla být upozaděna role poškozeného při sjednávání
dohody o vině a trestu, ale měla by naopak existovat podmínka výslovného souhlasu
poškozeného s jejím obsahem.

11. 2 Finsko
Co se týče praktické aplikace zákonné úpravy, můžeme jedině konstatovat, že Finsko je oproti
České republice velmi napřed. V právní úpravě samotné však najdeme místa, ke kterým lze mít
připomínky de lege ferenda.
Ačkoli Finsko obecně zaujímá velmi vstřícný přístup k oběti, která v trestním řízení
vystupuje v roli poškozeného, ochranu oběti v pozici svědka považuji naproti tomu za
nedostatečnou. Dosud nebyl vytvořen účinný program, který by svědkům umožňoval trvalou
změnu identity a přemístění bydliště v případech, kdy je to nezbytné pro jejich ochranu před
pachatelem trestného činu. Přijetí příslušné legislativy považuji za potřebné i s ohledem na
možné posílení motivace obětí ke spolupráci při rozkrývání organizovaného zločinu.
Ve Finské úpravě trestního procesu velmi pozitivně vnímám silnou roli poškozeného v
otázce stíhání pachatele, která přibližuje trestní řízení klasickému typu sporného procesu, s
206
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jakým se setkáváme v občanskoprávních věcech. Velmi dobře je řešena i provázanost civilního
a trestního procesu v souvislosti s uplatňováním nároku poškozeného. Nicméně jak jsem uvedla
výše, požadavek na to, aby civilní soud rozhodl o nároku poškozeného až poté, co je vydán
rozsudek v trestním řízení, považuji za nelogický a zcela zbytečný. Mimo to také nepovažuji
za vhodné, aby otázka zveřejnění osobních údajů poškozeného byla předmětem soudního
uvážení. V tomto ohledu považuji českou úpravu za mnohem šetrnější k osobě poškozeného,
neboť zákon bez výjimky ukládá orgánům činným v trestním řízení a dalším osobám tyto údaje
nezveřejňovat ani dále neposkytovat.
Další prostor pro zlepšení vidím zejména u trestní mediace, která je málo provázaná s
trestním řízením, v čemž lze spatřovat i důvod její procentuálně horší úspěšnosti ve srovnání s
Českou republikou. Podle mého názoru není ideální, že ve Finsku rozhodnutí o zahájení
mediačního řízení vyslovují výhradně mediační úřady bez jakékoli součinnosti s orgány
činnými v trestním řízení. Existuje zde sice následná informační povinnost mediátora vůči
státnímu zástupci o průběhu mediace, nicméně orgány činné v trestním řízení, které mají o
okolnostech případu mnohem lepší přehled, nemají žádný prostor k tomu, aby se vyjádřily ke
vhodnosti vedení mediačního řízení ještě před jeho zahájením (v případě kdy sami vedení
mediačního řízení nenavrhly). Za upozornění stojí také to, že i podle doporučení Výboru
ministrů Rady Evropy k mediaci v trestních věcech by konečné slovo při rozhodování o vedení
mediačního řízení měly mít orgány činné v trestním řízení. Domnívám se také, že finské
mediační úřady by měly mít možnost aktivně vyhledávat případy vhodné k mediaci. Podle
současné právní úpravy může být mediační řízení zahájeno pouze na návrh oprávněné osoby,
což z hlediska efektivního fungování trestní mediace považuji za velmi omezující.
Na závěr ještě doplním, že systém státního financování subjektů pomáhajících obětem
trestných činů, jaký existuje ve Finsku, považuji za poněkud podhodnocený. Většinu
peněžitých prostředků zajišťuje neziskovým organizacím na jejich fungování asociace
provozovatelů herních automatů Raha-automaattiyhdistys. Podle mého názoru by si však tyto
subjekty zasloužily větší podporu ze strany státu, a to nejen proto, že se ve Finsku stát velmi
významě podílí na jejich existenci, ale především proto, že na rozdíl od České republiky
nenabízí obětem žádnou alternativu v podobě vlastní organizační složky plnící tuto funkci.207
Za krok správným směrem proto považuji zavedení příplatku pro oběti, který je ukládán všem
odsouzeným od prosince minulého roku.208
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V ČR nabízí služby obětem Probační a mediační služba.
více viz kapitola 10 Subjekty poskytující pomoc, podkapitola 10. 2 Financování subjektů ze státních zdrojů
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Závěr
Provedená komparace legislativ České republiky a Finska v oblasti pomoci obětem trestných
činů ukázala, že národní úpravy obou těchto zemí jsou ve zkoumaném odvětví na velmi vysoké
úrovni. Oba státy také poměrně dobře plní své mezinárodněprávní závazky vyplývající z
členství v Evropské unii, Radě Evropy a v Organizaci spojených národů. Nicméně, jak již bylo
řečeno na více místech této diplomové práce, v České republice stále přetrvávají určité
nedostatky v implementování směrnice 2012/29/EU.
Na obou zkoumaných národních úpravách je citelně znát vliv Evropské unie. Je zjevné,
že harmonizace probíhající napříč všemi členskými státy srovnává úroveň ochrany obětí
trestných činů v Evropě. V české i finské legislativě nalezneme mnoho podobných institutů,
což usnadňuje jejich vzájemné srovnání. Musím konstatovat, že výsledek této komparace je pro
Českou republiku veskrze pozitivní.
Ačkoli celá tato práce začíná konstatováním, že ochrana obětí má ve Finsku mnohem delší
tradici než v České republice, je třeba přiznat České republice v závodě s Finskem i některá
prvenství. Konkrétně jde o rozvoj trestní mediace a fungování programu na ochranu svědků.
Co se týče trestní mediace, musím ocenit zejména přístup české Probační a mediační
služby, která v tomto směru vykazuje velmi dobré výsledky své činnosti. Jak bylo
demonstrováno na grafech zahrnutých v kapitole 7 této práce, úspěšnost českých mediačních
řízení je dosti vysoká. Je proto škoda, že počet mediačních řízení probíhajících každoročně v
České republice představuje jen zlomek toho co ve Finsku. V trestní mediaci spatřuji velký
potenciál v otázce zefektivnění trestního řízení. Přehlcenému českému soudnictví by větší
využití tohoto institutu mohlo značně ulehčit. Zajímavostí však je, že ve Finsku tvoří podstatnou
část mediačních řízení případy spojené s domácím násilím, což není ani v jiných evropských
státech mimo Českou republiku příliš obvyklé. Naopak lze říci, že případy domácího násilí se
obecně k mediaci příliš nedoporučují z důvodu velmi nerovného postavení mezi pachatelem a
obětí trestného činu a malého potenciálu k dosažení oboustranně přijatelného řešení. Kvůli
neexistenci podrobnějších statistik se můžeme pouze dohadovat, kolik procent z neúspěšných
finských mediačních řízení tvoří případy domácího násilí, dá se ovšem přepokládat, že jejich
úspěšnost je spíše malá.
Kromě trestní mediace má Česká republika oproti Finsku náskok i v otázce ochrany
obětí jako svědků v trestním řízení. Ve Finsku nebyl dosud vytvořen fungující program na
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ochranu svědků, který by jim v nezbytných případech umožňoval trvalou změnu identity a
popřípadě též bydliště. To lze považovat za velký nedostatek finské právní úpravy, který je i v
odborných kruzích často kritizován.
Nesmíme ale opomenout některé důležité prvky ochrany obětí trestných činů, které existují ve
Finsku a které by pro Českou republiku mohly být dobrým příkladem.
Za nejvýznamnější pozitivum finské právní úpravy považuji silnou roli poškozeného v
trestním řízení. Filozofie, podle které je trestná činnost stále chápána jako útok na hodnoty státu,
by podle mého názoru měla být v dnešní době již překonána. Kloním se spíše k přiblížení
principů trestního řízení civilnímu procesu, aby se tak poškozený stal jeho plnohodnotným
aktérem.
Dalším podnětem pro Českou republiku by mohla být snadná dostupnost subjektů
podporujících oběti ve Finsku a rozsah jimi poskytovaných služeb. V České republice stále leží
tato úloha zčásti na Probační a mediační službě, což nelze považovat za ideální stav.
A v neposlední řadě musím vyzdvihnout také snahu finských orgánů o uvedení zákona
v život. To, jakým způsobem se Finsko zaměřuje nejen na nezbytnou transpozici mezinárodních
požadavků do své legislativy, ale také na účinnou implementaci přijaté právní úpravy přímo do
praxe, by mohlo být inspirací pro Českou republiku. Mezi aktivitami finského státu z
posledních let lze pochválit zejména vytvoření metodické příručky, která obsahuje podrobné
instrukce pro příslušníky policie přicházející do kontaktu s obětmi. Mám za to, že podobně
praktický přístup by slušel i českému právnímu prostředí.
Naproti tomu rozdíly existující mezi Českou republikou a Finskem ve štědrosti systému
odškodňování z veřejných zdrojů je třeba chápat jako důsledek odlišného hospodářského
vývoje a míry vyspělosti obou států, nikoli jako nedostatek právní úpravy. Velkorysý sociální
systém je jistě žádoucí metou pro české oběti, její dosažení však závisí i na dalším vývoji
ekonomiky našeho státu.
Cílem této diplomové práce bylo především provést podrobnou komparaci právních úprav obou
zkoumaných zemí a zjistit, zda současná legislativa České republiky poskytuje obětem
trestných činů srovnatelnou úroveň ochrany jako legislativa finská, která se opírá o mnohaletou
tradici. Z výsledků provedené komparace jasně vyplývá, že obě země poskytují obětem
trestných činů vysoký standard ochrany.
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Tato práce také u jednotlivých aspektů ochrany ilustruje, jakým způsobem se oba státy
vypořádaly s mezinárodními požadavky. Kapitola 11 navíc přináší konkrétní návrhy de lege
ferenda, které ukazují, že zatímco Finsko se může do budoucna zaměřit na přijetí některých
potřebných legislativních změn, Česká republika by měla spíše zapracovat na aplikaci současné
právní úpravy do praxe.
Mám tedy za to, že všech cílů vytyčených v úvodu mé diplomové práce bylo dosaženo.
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ABSTRAKT
Cílem této práce je poskytnout ucelené srovnání legislativy České republiky a Finska upravující
pomoc poskytovanou obětem trestných činů. Důraz je kladen zejména na analýzu příslušné
zákonné úpravy obou států, nicméně práce obsahuje i historický kontext dané problematiky
včetně rozboru mezinárodních požadavků na úrovni Rady Evropy, Evropské unie, ale také
Organizace spojených národů. Na závěr komparace je provedeno zhodnocení úrovně ochrany
oběti a předloženy konkrétní návrhy de lege ferenda pro každý z obou států. První kapitola se
věnuje historickému a mezinárodnímu kontextu pomoci obětem trestných činů, a to od
starověku až do současnosti. Druhá kapitola pojednává o zakotvení pomoci obětem v legislativě
České republiky a Finska. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé druhy poskytované pomoci, se
kterými se lze v praxi setkat bez ohledu na to, zda mají relevantní právní zakotvení. Čtvrtá
kapitola vysvětluje pojem oběti a poškozeného trestným činem, a to zejména s ohledem na
nutnost jejich rozlišování a užívání v dalších kapitolách této práce. Pátá kapitola rozebírá
postavení poškozeného v trestním řízení včetně možností, jak dosáhnout uspokojení jeho
nároků. Šestá kapitola poskytuje uvozující výklad k systému odškodňování oběti. Sedmá
kapitola pojednává o uplatňování nároku oběti v rámci trestní mediace jakožto alternativním
postupu k trestnímu řízení. Poskytnuta je zde rovněž detailní statistická analýza týkající se
úspěšnosti mediace a jednotlivých druhů trestných činů řešených v rámci mediace. Osmá
kapitola se zaobírá odškodněním poskytovaným oběti z veřejných zdrojů, přičemž znovu
nechybí ani statistická data z obou porovnávaných zemí. Devátá kapitola analyzuje právo na
informace, a to se zaměřením na souladnost národních úprav s požadavky vyplývajícími
z legislativy Evropské unie. Předposlední desátá kapitola popisuje právní zakotvení služeb na
podporu obětí trestných činů a přináší přehled jednotlivých subjektů působících v České
republice a ve Finsku. Poslední jedenáctá kapitola předkládá pro obě porovnávané země
příslušné návrhy de lege ferenda. V závěru práce jsou shrnuty klíčové poznatky a vyhodnoceno
dosažení cílů vytyčených v úvodu diplomové práce.
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ABSTRACT
The goal of this thesis is to provide a comprehensive comparison of national legislations
governing assistance provided to crime victims in both the Czech Republic and Finland.
Although emphasis has been placed on analysis of the respective legal regulations of both
countries, it also places the issue into historical context while analyzing international
requirements laid down by the Council of Europe, the European Union and the United Nations.
At the end of the thesis, the level of victim protection in both countries is assessed and particular
de lege ferenda proposals are submitted. The first chapter offers historical and international
insight into the assistance of victims of crime and details how this field has evolved over the
last hundred years. The second chapter describes the development of protective legislation in
the Czech Republic and Finland. In chapter 3, the different types of assistance provided to
victims in practice, regardless of the existence of relevant regulations, are analyzed. The fourth
chapter explains the legal terms “victim” and “injured party”, with a view toward their use in
subsequent chapters of this thesis. Chapter 5 discusses the position of the injured party in
criminal proceedings, including the feasibility of achieving their rightful claims while the sixth
chapter provides an introductory explanation of the victim compensation systems that currently
exist in the Czech Republic and Finland. The seventh chapter deals with criminal mediation as
an alternative process to criminal proceedings. It also contains detailed statistical analysis of
the possible outcomes of mediation as well as the types of crimes usually solved through
mediation. The eighth chapter deals with the compensation provided to victims from public
sources and again includes statistical data from both countries. Chapter 9 analyzes the right to
information with a focus on compliance of national regulations with the requirements of
European legislation. The tenth chapter describes the legal aspects of the functioning of victim
support services and provides an overview of private entities operating in the Czech Republic
and Finland. The eleventh and final chapter presents the relevant proposals de lege ferenda for
both countries under review. At the conclusion of the thesis, key findings are summarized and
the achievement of the goals set forth in the introduction is evaluated.
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