
Abstrakt 
 

Práce se zabývá ochranou obětí trestných činů, především z hlediska formální stránky jejich 

zaručení. Cílem práce je uvést práva obětí náležející těmto osobám na základě právních 

předpisů, s ohledem na nedostatky zákona přijetého za účelem ochrany obětí a jeho následné 

novelizace, spolu s konkrétními dopady na postavení oběti. Práce je za tím účelem rozdělena 

do sedmi kapitol. 

 

První kapitola je věnována nezbytné definici pojmů stěžejních pro tuto práci, jako jsou oběť, 

poškozený a zvlášť zranitelná oběť, jakož i stanovení základních rozlišovacích znaků mezi 

pojmy oběť trestného činu a poškozený. 

 

Druhá kapitola se zabývá legislativnímu vývoji ochrany obětí trestných činů, a to na úrovni 

mezinárodní, evropské i české. Zároveň je v této kapitole stručně shrnut legislativní vývoj 

přijetí prvního samostatného zákona na ochranu obětí na území České republiky. 

 

Ve třetí kapitole jsou uvedeny nejpodstatnější nedostatky původního znění zákona na ochranu 

obětí, které byly tvůrcům zmíněného zákona hojně vytýkány, a které vyšly najevo převážně až 

při praktické aplikaci zákona. Vady tohoto právního předpisu byly takového rázu, že se 

zákonodárce v brzké době rozhodl pro novelizaci zákona. 

 

Čtvrtá kapitola je věnována právě jednotlivým novelizačním změnám, které měly za cíl 

jednak odstranit zmíněné nedostatky původního znění zákona o ochraně obětí trestných činů, 

dále zohlednit praktické poznatky subjektů aplikujících daný zákon a uvést do souladu českou 

právní úpravu s předpisy Evropské unie. 

 

Pátá kapitola přináší pojednání o změně trestního řádu, jehož ustanovení byla novelizována 

v důsledku přijetí zákona o obětech trestných činů. Tato novela s sebou přinesla zavedení 

nových institutů jako například právo poškozeného učinit prohlášení o dopadu spáchaného 

trestného činu na jeho dosavadní život či předběžná opatření v trestním řízení. 

 

V šesté kapitole se autorka práce zabývá náhradou újmy poškozeného v závislosti na tom, zda 

poškozenému vznikla majetková škoda, nemajetková újma či se pachatel trestného činu na 



úkor poškozeného bezdůvodně obohatil. Zmíněno je také nové právo, které zákon o obětech 

přiznává osobám, které se v důsledku trestného činu ocitly v tíživé situaci, a sice právo na 

peněžitou pomoc poskytovanou státem. 

 

Závěrečná kapitola se věnuje německé úpravě práv obětí trestných činů, s důrazem zejména 

na procesní práva obětí. Ke konci kapitoly je uvedena stručná komparace české a německé 

úpravy dané problematiky. 


