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Úvod 
 

Na osoby, které se staly obětí trestného činu, je v posledních letech upírána stále větší 

pozornost, a to i ze strany zákonodárců. Není tomu tak dávno, co oběť představovala 

pro orgány činné v trestním řízení pouhý důkazní prostředek v podobě svědka, případně 

osobu poškozeného, která uplatňuje svůj nárok na náhradu škody v rámci trestního 

řízení, aniž by bylo uváženo a zároveň zohledněno prožité trauma. Absence dostatečné 

právní úpravy zaručující obětem trestných činů práva na jejich ochranu a zvláštní 

zacházení zmíněné situaci také přispívala. Je proto třeba kvitovat s povděkem, že nejen 

zahraniční legislativa vzala v potaz nedostatečnou právní ochranu obětí trestných činů, 

následkem čehož je možné pozorovat rozsáhlé přijímání právních předpisů, právě za 

účelem zajištění nezbytných práv obětem. Česká republika tuto zahraniční snahu 

reflektuje, o čemž svědčí přijetí samostatného zákona na ochranu obětí trestných činů. 

V relativně krátké době po přijetí byl však tento zákon novelizován, čímž došlo 

k částečnému odstranění některých nedostatků původního znění, a zároveň dalšímu 

posílení postavení a práv obětí, alespoň co se formálního hlediska týče. V praxi však 

stále dochází k nerespektování práv obětí zaručených právními předpisy, a tím pádem i 

k jejich porušování. Jedním z důvodů může být nedostatečná obeznámenost obětí 

s jejich právy, následkem čehož nedochází k jejich vymáhání ze strany obětí. 

 

Cílem této práce je nastínění vývoje ochrany obětí trestných činů spolu s jeho odrazem 

v právním řádu České republiky, především v souvislosti s přijetím zákona na ochranu 

trestných činů. Stěžejní pozornost je v práci věnována nedostatkům původního znění 

zákona a v důsledku toho s tím související nedávnou novelu zákona. Práce by tak měla 

přiblížit, zda došlo ke zlepšení pozice osob, kterým v důsledku spáchaného trestného 

činu náleží status oběti, a zda plní tento trend posilování práv obětí jejich zakotvováním 

v právních předpisech svůj účel. 

 

Úvodní část práce je věnována stručnému leč nezbytnému vymezení a rozlišení 

stěžejních pojmů, jako jsou oběť, poškozený a zvlášť zranitelná oběť. Následně je 

pozornost upřena na historii legislativního vývoje na úrovni jednak mezinárodní, kterou 

představují především dokumenty vydávané orgány Organizace spojených národů (dále 
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jen „OSN“), a jednak na území Evropy, která je tvořena dokumenty Rady Evropy a 

Evropské unie.  Opomenut není ani vývoj právní úpravy dané problematiky v rámci 

České republiky, včetně okolností přijetí zlomového zákona o obětech. Další část práce 

se věnuje jednotlivým nedostatkům zmíněného zákona, které vyšly najevo až při 

praktické aplikaci zákona. Zjistilo se, že přijatá ustanovení na ochranu obětí splnila svůj 

účel spíše formálního hlediska, praktická stránka věci byla už horší. V důsledku toho 

byl zákon o obětech v roce 2017, tedy v poměrně krátké době od přijetí, novelizován ve 

snaze napravit zmíněné nedostatky. Právě nápravě nedostatků původního znění zákona 

je věnována následující kapitola, na níž navazuje část práce pojednávající o novele 

trestního řádu. Ta reflektovala potřebu procesní úpravy ochrany obětí trestných činů 

v návaznosti na přijetí zákona o obětech, který je úpravou hmotněprávní. Tato novela 

zavedla do české právního řádu dosud neznámé instituty jako právo poškozeného učinit 

prohlášení o dopadu spáchaného trestného činu na jeho dosavadní život či předběžná 

opatření v trestním řízení. 

 

V práci není opomenuto ani téma náhrady újmy poškozeného, kdy poškozený uplatňuje 

svůj nárok na náhradu majetkové škody, nemajetkové újmy či navrácení bezdůvodného 

obohacení. Zákon o obětech zavedl právo na peněžitou pomoc, která má oběti pomoci 

finanční kompenzací ze strany státu překonat situaci, v níž se oběť ocitla důsledkem 

trestného činu. 

 

Závěrečná kapitola představuje zjednodušený nástin německé úpravy ochrany obětí 

trestných činů především z procesního hlediska. Autorka zvolila německou úpravu 

z důvodu komparace české legislativy dané problematiky s právním řádem státu, který 

je rovněž jako ten český založen na psaném právu a vychází z kontinentálního právního 

systému. Účelem je porovnat, zda se česká úprava týkající se ochrany obětí přiblížila 

úrovni státu, jehož úprava práv je založena na obdobném principu jako ta česká, u 

kterého však nebyla padesát let potlačována práva jednotlivce komunistickým režimem. 

Cílem dále je zjistit, jak vysokou úroveň německé právní předpisy svým obětem 

poskytují, a zda by bylo vhodné, aby se Česká republika některými instituty případně 

inspirovala. 
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1. Oběť, poškozený, zvlášť zranitelná oběť 
 

První kapitola je věnována nezbytnému vysvětlení relevantních pojmů užívaných v této 

práci, jakou jsou například oběť a poškozený. Pozornost je také věnována rozlišení mezi 

těmito pojmy, jelikož i přes zdánlivou podobnost jejich definic, existuje celá řada 

odlišností, které z těchto pojmů tvoří dva různé koncepty. Jedna podkapitola je dále 

věnována pojmu zvlášť zranitelná oběť, kterou zavedl zákon o ochraně obětí trestných 

činů za účelem zvýšení ochrany osob, které jsou z určitých důvodů zranitelnější 

a náchylnější ke vzniku druhotné újmy než osoby jiné. 

 

1.1. Oběť 

 

Na termín oběť trestného činu je možné nahlížet z mnoha různých hledisek. Daný 

pojem je zkoumán z pohledu rozličných vědních disciplín, mezi něž patří viktimologie, 

kriminologie, kriminalistika, psychologie a další. Předmětem zájmu zmíněných vědních 

oborů se však stal relativně nedávno, konkrétněji ve druhé polovině 20. století, kdy se 

v důsledku světových válek dostává do popředí zájem o otázku obětí, neboť pozornost 

byla dříve upírána spíše na pachatele a samotný trestný čin. S postupujícím zájmem 

o problematiku oběti trestného činu, nastoupila také potřeba definice daného pojmu. 

 

Za jednu ze stěžejních lze považovat definici obsaženou v Deklaraci OSN o základních 

zásadách spravedlnosti pro oběti zločinů a zneužívání moci přijaté Valným 

shromážděním OSN dne 29. 11. 1985.
1
 Ta definuje oběti jako „osoby, kterým byla 

individuálně nebo kolektivně způsobena škoda, včetně fyzické nebo duševní újmy, 

emocionálního strádání, materiální škody nebo značné škody na jejich základních 

právech jednáním nebo opomenutím, které je v rozporu s vnitrostátními zákony 

členských států, včetně těch, které zakazují zneužití moci“
2
. Obětí se dle zmíněné 

                                                 
1
 Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. United Nations, 

General Assembly, 29 November 1985, A/RES/40/34. [online]. [cit. 10. 4. 2018]. Dostupné z: 

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r034.htm. 
2
 Viz čl. 1 Deklarace OSN o základních zásadách spravedlnosti pro oběti zločinů a zneužívání moci. 
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deklarace rozumí osoba „bez ohledu na to, zda byl pachatel odhalen, zadržen, stíhán 

nebo odsouzen, a také bez ohledu na příbuzenský vztah mezi pachatelem a obětí“.
3, 4

 

 

V českém právním řádu byl pojem oběť trestného zákona poprvé vymezen přijetím 

zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, kde se 

obětí rozuměla „fyzická osoba, které v důsledku trestného činu vznikla škoda na zdraví“ 

a též „osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li 

rodičem, manželem nebo dítětem zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila 

v domácnosti, nebo osoba, které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat 

výživu.“
5
 

 

Novou podobu definice s sebou přináší současný zákon o obětech, který stanovuje, že 

„obětí se 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. Byla-li trestným činem způsobena smrt oběti, považuje se za 

oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel nebo 

registrovaný partner nebo druh, je-li osobou blízkou. Je-li těchto osob více, považuje se 

za oběť každá z nich“.
6
 S přijetím nového zákona došlo k rozšíření a zpřesnění 

vymezení pojmu oběti o další osoby, které jsou pozůstalé po oběti, které rovněž pociťují 

újmu, pokud byla osoba jim blízká usmrcena. Osoba blízká není v zákoně o obětech 

vymezena, je třeba proto převzít definici ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „OZ“) a ze zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoník (dále jen „TrZ“), přičemž 

ani v jednom z uvedených právních předpisů není jmenován druh oběti. Zákon 

o obětech ho však za osobu blízkou považuje, respektive je součástí výčtu osob, které 

jsou obětí trestných činů v důsledku smrti zemřelé oběti, za předpokladu, že je osobou 

blízkou. 

 

                                                 
3
 Viz čl. 2 Deklarace OSN o základních zásadách spravedlnosti pro oběti zločinů a zneužívání moci. 

4 
Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní soudnictví. Mezinárodní příručka pomoci obětem o 

využití a aplikaci Deklarace OSN o základních principech spravedlnosti ohledně obětí trestného činu a 

ohledně obětí zneužití moci: návrh, duben 1997. 1. vydání. Praha : Institut pro kriminologii a sociální 

prevenci, 1997, s. 112. 
5
 Viz § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti. 

6
 Viz § 2 odst. 2 a 3 ZoOTČ. 
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Předtím, než začaly být posilovány práva obětí trestných činů především přijímáním 

různých právních předpisů, byla práva oběti jakožto poškozeného upravena především 

z procesního hlediska v trestním řádu. Toto pojetí ovšem nebylo úplně šťastné, jelikož 

ze strany zákona nebyla oběť brána jako subjekt zasluhující zvláštní a citlivější péči. 

Naopak je z pohledu trestního řádu na oběť nahlíženo jednak především jako na objekt 

zájmu orgánů činných v trestním řízení, kdy oběť slouží jakožto nositel důkazů 

a napomáhá k odsouzení pachatele pomocí své výpovědi, a jednak jako na procesní 

subjekt (respektive stranu), jež oplývá určitými právy a povinnostmi.
7
 Obětem tedy bylo 

přisuzováno spíše postavení, které mělo napomoci splnit účel trestního řízení. 

 

V trestním zákoníku ani v trestním řádu se pojem oběť nevyskytuje, nicméně trestní řád 

operuje s pojmem poškozený, který v určitém smyslu s pojmem oběti splývá, jelikož 

poškozený bývá často zároveň obětí trestného činu. 

 

1.2. Poškozený 

 

Podle definice uvedené v zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 

(dále jen „Tř“ nebo „trestní řád“), se poškozeným rozumí ten, „komu bylo trestným 

činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda nebo nemajetková újma, nebo 

ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil“.
8
 A to i v případě, že pachatel 

již škodu zcela nahradil. 

 

Je třeba ovšem odlišit osoby, jež mají pocit, že byly trestným činem morálně či jinak 

poškozeny, avšak vzniklou újmu nezpůsobil pachatel nebo její vznik není v příčinné 

souvislosti s trestným činem.
9
 Poškozeným také nemůže být osoba, která je ve 

společném řízení stíhána jako spoluobviněný.
10

 

 

                                                 
7
 GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. vydání. 

Praha : C. H. Beck, 2014, s. 12. 
8
 Viz § 43 odst. 1 Tř. 

9
 Srov. § 43 odst. 2 Tř. 

10
 Ochrana práv poškozeného. [online]. [cit. 20. 4. 2018]. Dostupné z: 

http://www.nsz.cz/index.php/cs/ohroene-osoby-a-pokozeni/ochrana-prav-pokozeneho. 
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Jak již bylo výše naznačeno, jedná se o termín užívaný v procesním právu trestním, kdy 

poškozený vystupuje jednak jako subjekt, a zároveň jako jedna ze stran trestního řízení, 

přičemž poškozenému zákon přiznává určitá práva na podporu svých zájmů. Mezi tyto 

patří právo činit návrhy na dokazování, nahlížet do spisů, zúčastnit se sjednávání 

dohody o vině a trestu, zúčastnit se hlavního líčení a veřejného zasedání konaného o 

odvolání nebo o schválení dohody o vině a trestu, stejně jako vyjádřit se k věci před 

skončením řízení.
11

 Z výše uvedené zákonné definice taktéž plyne, že poškozeným 

může být jak osoba fyzická, tak právnická. 

 

Lze předpokládat, že ve velké většině případů bude osoba poškozeného zároveň obětí 

trestného činu, nicméně není možné usuzovat, že tomu tak bude vždy. Stejně tak nelze 

oba pojmy považovat za synonyma, přestože jsou v literatuře tyto pojmy často 

zaměňovány. Následující podkapitola je věnována určení rozdílů mezi pojmy 

poškozený a oběť trestného činu, pro účely této práce se však pod pojmem poškozený 

vždy rozumí zároveň oběť trestného činu. 

 

1.3. Rozlišení pojmů oběť trestného činu a poškozený 

 

Jak již bylo zmíněno, pojem poškozený se v určitých bodech shoduje s pojmem oběti 

trestné činnosti a mezi těmito pojmy neexistuje přesně stanovená a rozlišitelná hranice. 

Zároveň je mezi nimi ale velká řada odlišností. V případě, že je řeč o poškozeném, 

rozumí se jím zejména subjekt trestního řízení, jemuž náleží práva přiznaná trestním 

řádem, která slouží především k naplnění a dosažení účelu trestního řízení. Použije-li se 

pojem oběť, jde především o zdůraznění skutečnosti, že došlo ke vzniku újmy fyzické 

osobě, vůči níž byl spáchán trestný čin, a že by mělo být s touto osobou zacházeno 

s ohledem na jí způsobenou újmu, která by měla být kompenzována poskytnutou 

pomocí ze strany státu
12

. 

 

                                                 
11

 ŠÁMAL, P. K novelizaci trestního řádu v souvislosti s návrhem zákona o obětech trestných činů. In: 

JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického 

pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 32. 
12

 GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 13. 
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Dále je třeba stanovit, že pojem poškozený je procesněprávní, kdežto pojem oběť 

trestného činu hmotněprávní. Z tohoto rozdělení vyplývá, že zatímco je poškozený, jak 

již bylo řečeno, stranou trestního řízení včetně příslušných práv a povinností, jež mu ze 

zákona náleží, na oběť je nahlíženo jako na subjekt, jemuž přísluší zvýšená ochrana 

a zvláštní péče ze strany státu, není však stranou řízení. 

 

Mezi další rozdíly patří, že zvláštní ochrana je poskytovaná obětem i činu jinak 

trestného, tedy těm, jimž byla způsobena újma osobou trestně neodpovědnou, 

poškozenému nikoliv. Poškozeným může být navíc jen osoba, které byla prokazatelně 

způsobena újma, ať už v podobě ublížení na zdraví, způsobení majetkové škody či 

nemajetkové újmy, případně bezdůvodným obohacením, nemůže jím být ten, kdo se 

pouze cítí v důsledku trestného činu morálně či jinak poškozen
13

. U oběti postačuje 

pouhá možnost vzniku újmy trestným činem. Za oběť trestného činu je tak považována 

i osoba, která se cítí být obětí trestného činu, pokud nevyjde najevo opak, nebo pokud 

se nejedná o zcela zjevné zneužití postavení oběti
14

. Na postavení oběti také nemá vliv, 

zda byl pachatel odsouzen, na rozdíl od postavení poškozeného, který je závislý na 

průběhu trestního řízení, s nímž je nerozlučně spjat. Mimo toto řízení také poškozený 

oproti oběti trestného činu nedisponuje žádnými zvláštními právy. 

 

Jak již bylo výše zmíněno, poškozeným může být fyzická i právnická osoba. Ze 

zákonné definice oběti vyplývá, že jí může být pouze osoba fyzická. Plyne tak i z logiky 

věci, neboť pouze smysly nadaný člověk může pociťovat újmu jemu způsobenou 

a pouze on se může stát obětí sekundární viktimizace
15

. Oproti tomu právnická osoba je 

jen pouhou právní fikcí s absencí citu. Jediná újma, která může vzniknout právnické 

osobě, je újma majetková (materiální). 

 

V případě smrti oběti v důsledku spáchaného trestného činu, jsou za oběť považovány 

i osoby pozůstalé, utrpí-li v důsledku smrti oběti újmu. Stane se tak i v případě, že by 

tyto osoby postavení poškozeného neměly. 

 

                                                 
13

 § 43 odst. 1 a 2 Tř. 
14

 § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 ZoOTČ. 
15
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Rozdíl je patrný také v oblasti řešení možného způsobené újmy. Zatímco poškozenému 

je nahrazována újma, jež vznikla v příčinné souvislosti s trestným činem, u obětí 

trestného činu je kladen důraz i na preventivní ochranu před vznikem druhotné újmy. 

 

Osoba, která je obětí ve smyslu zákona o obětech trestných činů, nemůže z logiky věci 

převést svá práva na jinou osobu. Jinak je tomu u poškozeného, kdy poškozeným může 

být i právní nástupce.
16

 Na druhou stranu je třeba mít na paměti, že obětí mohou být 

i pozůstalé osoby, které se staly obětí v důsledku spáchání trestného činu s následkem 

smrti na osobě jiné (jimi mohou ze zákona být příbuzní v pokolení přímém, sourozenci, 

osvojenci, osvojitelé, manželé, registrovaní partneři či druhové, jsou-li osoby blízké). 

 

1.4. Zvlášť zranitelná oběť 

 

Zákon o ochraně obětí trestných činů zvlášť vymezuje specifickou skupinu osob, jimž 

by měla být věnována zvýšená pozornost a péče jak ze strany státu, tak ze strany orgánů 

činných v trestním řízení, z důvodu jejich zvýšené zranitelnosti a určité 

znevýhodněnosti oproti jiným osobám, které se staly obětí trestného činu. Ačkoliv je 

samozřejmě každá oběť svým způsobem zranitelná a má právo na zvláštní zacházení, na 

některé osoby může mít trestný čin a s ním spojené trestní řízení horší dopad než na 

jiné, ať již s ohledem na nebezpečí způsobení druhotné újmy, či možnost zastrašování 

ze strany pachatele trestného činu. Zákonodárce se z toho důvodu pokusil o vymezení 

osob, pro něž znamená samotná účast v trestním řízení (např. při výslechu) zvyšovaní 

stresu a prohloubení jejich útrap, aby co nejvíce omezil nebezpečí následné možné 

viktimizace. Samotná zranitelnost může být zapříčiněná jak osobou samotné oběti, 

respektive její osobností, charakterem, tak osobou pachatele, povahou nebo typem 

trestného činu. Vliv může mít i životní situace, ve které se oběť zrovna nachází, jakož 

i nepřeberné množství dalších faktorů.
17

 

 

Podle zákona se zvlášť zranitelnou obětí rozumí „dítě, osoba, která je vysokého věku 

nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo psychickým hendikepem nebo smyslovým 

                                                 
16

 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [PSP, tisk 617/0], s. 39. 
17

 JELÍNEK, J. a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha : 

Leges, 2014, s 34. 
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poškozením, pokud tyto skutečnosti mohou vzhledem k okolnostem případu a poměrům 

této osoby bránit jejímu plnému a účelnému uplatnění ve společnosti ve srovnání 

s jejími ostatními členy, oběť trestného činu obchodování s lidmi (§ 168 trestního 

zákoníku) nebo trestného činu teroristického útoku (§ 311 trestního zákoníku), oběť 

trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, trestného činu, který zahrnoval 

nátlak, násilí či pohrůžku násilím, trestného činu spáchaného pro příslušnost 

k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob 

nebo oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 

jestliže je v konkrétním případě zvýšené nebezpečí způsobení druhotné újmy zejména 

s ohledem na její věk, pohlaví, rasu, národnost, sexuální orientaci, náboženské vyznání, 

zdravotní stav, rozumovou vyspělost, schopnost vyjadřovat se, životní situaci, v níž se 

nachází, nebo s ohledem na vztah k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu nebo 

závislost na ní“.
18

 

 

Jedná se o výčet rozšířený novelou zákona o obětech trestných činů, kdy byly nově 

mezi zvlášť zranitelné oběti zařazeny osoby vysokého věku (senioři), aniž by však byla 

zároveň stanovena přesná věková hranice, která by určovala, od jakého věku se oběť 

řadí mezi osobu vysokého věku. Další přidané skupiny osob tvoří oběti teroristických 

útoků, oběti organizovaného zločinu, či trestných činů spáchaných ve prospěch 

organizované zločinecké skupiny a oběti tzv. hate crimes, tedy oběti trestných činů 

z nenávisti spáchaných pro příslušnost k náboženské, rasové či jiné skupině. Dále byly 

nově zařazeny oběti trestného činu zahrnujícího nátlak (mezi ně mohou patřit např. 

oběti domácího násilí). 

 

Po novele zákona o obětech trestných činů došlo nejen k rozšíření okruhu osob, jež 

spadají do kategorie zvlášť zranitelných obětí, zároveň i k přiznání většího množství 

práv těmto obětem. Nově se v zákoně nachází také ustanovení o presumpci zvlášť 

zranitelné osoby, což znamená, že za zvlášť zranitelnou oběť je posuzována osoba, u níž 

jsou pochybnosti, zda má tento status oprávněně či nikoliv. Cílem daného ustanovení je 

zabránit sekundární viktimizaci oběti, za přijatelnější se považuje přiznat postavení 

zvlášť zranitelné oběti i tomu, kdo jí ve skutečnosti není, než ji naopak nepřiznat osobě, 

                                                 
18

 Viz § 2 odst. 4 ZoOTČ. 
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které práva zvlášť zranitelné oběti náleží. Má-li oběť za to, že jí náleží status zvlášť 

zranitelné oběti, a přesto je jí upírán, může zažádat o přezkoumání postupu policejního 

orgánu a státního zástupce podle § 157a Tř. 

 

Obětem, které jsou označeny za zvlášť zranitelné, jsou přiznána určitá práva, která mají 

těmto osobám kompenzovat jejich znevýhodněné postavení. Mezi tato práva náleží 

především právo na bezplatnou odbornou pomoc (§ 5 ZoOTČ), na zesílenou ochranu 

před druhotnou újmou (§ 17 až 20 ZoOTČ), na bezplatnou právní pomoc poskytovanou 

zmocněncem podle § 51a odst. 2 Tř a další práva uvedená v následující podkapitole. 

 

Vymezení pojmu zvlášť zranitelné oběti a osob, jež do něj spadají, je relevantní pouze 

pro potřeby aplikace zákona. Nárok na bezplatnou odbornou pomoc, poskytovanou 

akreditovanými subjekty, již zákon přisuzuje zvlášť zranitelným obětem, mají i osoby, 

které zákon v této kategorii nejmenuje, přesto do ní vzhledem k okolnostem patří také.
19

 

 

V předchozím textu byla zmíněna skutečnost, že zákon přiznává zvlášť zranitelným 

obětem, respektive osobám, jež zákon jako zvlášť zranitelné oběti jmenuje, určitá práva, 

jejichž účelem je alespoň částečně ulehčit situaci oběti. Mezi tato práva patří:  

 

 právo na bezplatnou odbornou pomoc (§ 5 odst. 1), 

 právo na zabránění kontaktu s pachatelem, případně osobou podezřelou či osobou, 

proti níž se trestní řízení vede (§17 odst. 2) či omezení výjimek z tohoto práva, 

 právo na výslech osobou stejného nebo opačného pohlaví (§ 19 odst. 1) či omezení 

výjimek z tohoto práva, 

 právo na tlumočníka stejného či opačného pohlaví (§ 19 odst. 2) či omezení 

výjimek z tohoto práva, 

 právo na obzvlášť citlivé provedení výslechu (§ 20 odst. 1), 

 v přípravném řízení právo na provedení výslechu vyškolenou osobou (§ 20 odst. 2), 

                                                 
19

 JELÍNEK, J. a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha : 

Leges, 2014, s 34. 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrrgu3wc
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6nbvfzygmni
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6nbvfzygmmjx
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6nbvfzygmmrq
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzgyyv6mjugexhazrvgfqq
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 omezení opakování výslechu, a v případě, že k opakování výslechu dojde, pak 

právo na opakovaný výslech stejnou osobou (§ 20 odst. 3), 

 na zabránění bezprostředního vizuálního kontaktu s pachatelem (§ 20 odst. 4), 

 a konečně právo na právní pomoc, jež poskytuje zmocněnec bezplatně podle § 51a 

Tř.
20

 

 

                                                 
20

 JELÍNEK, J. a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha : 

Leges, 2014, s. 35-36. 
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2. Legislativa týkající se ochrany obětí trestných činů a její 

vývoj 
 

2.1. Mezinárodní legislativa upravující práva obětí trestných činů 

 

V důsledku neblahých událostí první poloviny 20. století, se různé společenskovědní 

disciplíny začaly zabývat otázkou oběti trestného činu. Spolu s tím, jak rostl zájem 

o osoby, jež se staly obětmi v důsledku spáchaného trestného činu, vyvstala potřeba 

právní úpravy dané problematiky. Jako první zareagovalo Valné shromáždění 

Organizace spojených národů v roce 1985, které tak dalo vzniknout již dříve zmiňované 

Deklaraci základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneužití moci (v 

literatuře též označovaná jako Deklarace OSN o obětech)
21

. Tento dokument, byť není 

právně závazný, se stal stěžejním předpisem upravujícím základní standardy přístupu 

k oběti, na nějž postupem času začaly navazovat další politiky a legislativní činnost 

zabývající se právy obětí trestných činů. Hlavním přínosem Deklarace OSN o obětech 

je kromě zavedení definice oběti také stanovení tzv. minimálního standardu, jenž je 

vyžadován při zacházení s obětí trestného činu. Tím je právo obětí na informace, 

povinnost brát v potaz názor oběti, právo oběti na restituci a kompenzaci způsobené 

škody a povinnost zajistit obětem potřebné služby. Tato a další opatření uvedená 

v Deklaraci OSN o obětech mají sloužit ve prospěch obětí trestných činů, a to na úrovni 

jak mezinárodní, tak vnitrostátní. Jejich cílem je především zlepšit přístup ke 

spravedlnosti a spravedlivému zacházení během trestního řízení, adekvátnímu 

odškodnění či náhradě škody a v neposlední řadě zajištění služeb poskytujícím pomoc 

a podporu těmto obětem. Významným elementem Deklarace OSN o obětech, jež se 

týká všech uvedených práv obětí, je přiznání nároku na odstranění újmy způsobené 

trestnou činností.
22

 

 

Následně přijala v roce 1996 Komise pro prevenci trestné činnosti a trestní justice 

rezoluci, která apelovala na vytvoření programů a služeb pro oběti trestné činnosti, 

                                                 
21

 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 29. 
22

 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 29. 
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a zároveň k vytvoření Příručky o použití a aplikaci Deklarace základních principů 

spravedlnosti pro oběti trestné činnosti a zneužití moci. Tato příručka OSN na pomoc 

obětem trestné činnosti byla přijata v roce 1999 (v České republice o rok později 

Institutem pro kriminologii a sociální prevenci) a jejím hlavním účelem je být jakýmsi 

návodem pro vytváření programů poskytujících služby obětem v oblasti sociální, 

psychologické, emocionální, finanční a další potřebnou podporu a pomoc v průběhu 

trestního řízení.
23

 

 

Mezi další dokumenty, jež obsahují úpravu práv obětí trestných činů, se řadí Úmluva 

OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu z roku 2000 vyhlášená pod 

č. 75/2013 Sb. m. s.
24

, která ukládá smluvním státům přijmout opatření zajišťující 

pomoc a ochranu obětem trestných činů uvedených v Úmluvě, především těm, kterým 

je vyhrožováno nebo které jsou zastrašovány. Součástí Úmluvy je Protokol o prevenci, 

potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména ženami a dětmi, který, jak jeho 

samotný název napovídá, upravuje prevenci, ochranu a pomoc obětem obchodování 

s lidmi, kde je pozornost zaměřena stěžejně na rizikovou skupinu zranitelných obětí, 

tvořenou především ženami a dětmi. 

 

2.2. Legislativní úprava ochrany obětí trestných činů v rámci Evropy 

 

V předchozí kapitole bylo pojednáno o úpravě práv obětí trestných činů na mezinárodní 

úrovni. Zvýšený zájem o ochranu obětí trestných činů, se promítl i v rámci legislativní 

činnosti evropských organizací jako jsou Rada Evropy či Evropská unie, ačkoliv již 

povětšinou existovaly zákony o odškodnění obětí trestné činnosti v rámci jednotlivých 

zemí
25

. Dne 24. 11. 1983 byla přijata Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných 

trestných činů vyhlášená pod č. 141/2000 Sb. m. s.
26

, jeden z prvních dokumentů, které 

                                                 
23

 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 32. 
24

 Sdělení č. 75/2013 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených 

národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu. In: Sbírka mezinárodních smluv. 17. 10. 2013, 

částka 44. 
25

 Mezi státy se samostatnou právní úpravou odškodňování obětí trestných činů náležely Velká Británie, 

Finsko, Irsko, Německo, Nizozemsko, Francie, Švédsko a Rakousko. Po sjednání Úmluvy se přidalo 

Lucembursko, Švýcarsko, Belgie a Portugalsko. 
26

 Sdělení č. 141/2000 Sb. m. s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o 

odškodnění obětí násilných trestných činů. In: Sbírka mezinárodních smluv. 19. 12. 2000, částka 59. 
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řeší problematiku ochrany obětí trestných činů na evropské úrovni. Jak samotný název 

napovídá, jedná se o úpravu odškodňování osob, jež se staly oběťmi v důsledku 

násilných trestných činů. Úmluva závazně stanovuje minimální standard tohoto 

odškodnění, přičemž zohlednila právní úpravu jednotlivých evropských států. Za 

pozornost stojí, že odškodnění oběti je dle Úmluvy vypláceno ze státních prostředků (za 

předpokladu, že odškodnění nelze dosáhnout jinak), což je spolu s určením limitů pro 

mezinárodní spolupráci v dané oblasti považováno za hlavní význam Úmluvy.
27

 Česká 

republika tuto Úmluvu ratifikovala v roce 1999 s účinností o dva roky později, tedy od 

1. ledna 2001. Za zmínku také stojí, že zmíněná Úmluva byla inspirací i pro české 

zákonodárce, konkrétně pro zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci 

obětem trestné činnosti, který byl první úpravou dané problematiky na území České 

republiky. 

 

Po přijetí Úmluvy následovalo vydání několika doporučení Rady Evropy, které měly 

zásadní význam v oblasti ochrany práv obětí trestných činů, přestože se nejednalo 

o právně závazné dokumenty. Jedním z nich je Doporučení Rady Evropy č. R (85) 11 

o postavení obětí v rámci trestního práva a trestního procesu z roku 1985, které 

doporučuje členským státům přezkoumat legislativu i skutečnou praxi, za účelem 

ochrany obětí a jejich zájmů. Cílem by mělo být zvýšení důvěry obětí v trestní řízení a 

zúčastněné orgány a zároveň dosažení následné spolupráce těchto orgánů a oběti.
28

 

 

Další Doporučení Rady Evropy č. R (87) 21 o pomoci obětem trestných činů a prevenci 

viktimizace bylo přijato v roce 1987 a upravuje podporu různých forem pomoci obětem 

trestných činů, které zohlední jejich potřeby, a to především ze strany nestátních 

organizací
29

. To z toho důvodu, že i přes přijatá opatření dochází k viktimizaci obětí 

                                                 
27

 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 44. 
28

 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 46. 
29

 Dané Doporučení bylo nahrazeno v roce 2006 Doporučením Rec (2006) 8 Výboru ministrů členským 

států ohledně pomoci obětem trestných činů. 
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a pomoc poskytovaná ze strany soudů není pro oběti dostatečná.
30

 Ostatní přijatá 

doporučení se práv obětí týkají jen nepřímo.
31

 

 

Zájem a snaha o lepšení postavení obětí trestných činů trvaly i nadále, o čemž svědčí 

přijetí Rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o postavení obětí v trestním řízení 

v roce 2001.
32

 Tento dokument si dal za cíl sjednotit právní i správní předpisy členských 

států v dané problematice, aby se dostalo náležité a srovnatelné ochrany obětem 

trestných činů bez ohledu na státní příslušnost. Dále obětem přiznává různá práva, jako 

je právo na informace, právo rozumět a být pochopen, právo na ochranu v průběhu 

trestního řízení apod. Česká republika měla za to, že česká úprava je natolik v souladu 

se zmíněným rámcovým rozhodnutím, že nepovažovala za nutné jej implementovat 

jakožto celek do českého právního řádu. Dle Komise však takovýto postup nebyl 

správný, a proto opakovaně České republice vytýkala nedostatky v její legislativě, které 

nakonec zákonodárce dle svého vyjádření v důvodové zprávě bral v potaz při přípravě 

zákona o ochraně obětí trestných činů. 

 

Mezi stěžejní dokumenty vydané Evropskou unií upravující problematiku obětí 

trestných činů patří Směrnice Rady o odškodňování obětí trestných činů z roku 2004
33

. 

Tato směrnice stanovuje systém spolupráce mezi členskými státy pro odškodňování 

obětí trestných činů v přeshraničních případech. V případě, že se obětí stane osoba 

trvale žijící nebo obvykle se zdržující na území jednoho členského státu, povinnost 

poskytnout odškodnění má ten členský stát, na jehož území byl trestný čin vůči oběti 

spáchán, přičemž se musí jednat o trestný čin úmyslný a násilný.
34

 Směrnice zároveň 

odkazuje na rozhodnutí Evropského soudního dvora ve věci Ian William Cowan v. 

Trésor public, který dovodil, že součástí svobody pohybu fyzických osob mezi 

                                                 
30

 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 47. 
31

 Jedná se o Doporučení Rady Evropy č. R (87) 18 o zjednodušení trestního řízení a Doporučení Rady 

Evropy č. R (99) 19 týkající se zprostředkování, resp. mediace v trestních věcech. 
32

 Rámcové rozhodnutí Rady ze dne 15. března 2001 o postavení obětí v trestním řízení (2001/220/SVV), 

Úř. věst. L 82, 22. 3. 2001, s. 1-4. 
33

 Směrnice Rady 2004/80/ES ze dne 29. dubna 2004 o odškodňování obětí trestných činů, Úř. věst. L 

261, 6. 8. 2004, s. 15-18. 
34

 RŮŽIČKA, M., PÚRY, F., ZEZULOVÁ, J. Poškozený a adhezní řízení v České republice. Praha : C. 

H. Beck, 2007, s. 57 
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členskými státy je zároveň ochrana těchto osob před újmou na stejné úrovni, jakou 

dotyčný stát zaručuje svým občanům
35

. 

 

Neméně důležitá je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU přijatá v říjnu 

2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného 

činu.
36

 Účinností této směrnice došlo ke zrušení a nahrazení Rámcového rozhodnutí 

z roku 2001. Členským státům byla stanovena povinnost uvést do souladu se směrnicí 

své právní předpisy nejpozději do 16. 11. 2015. V době přijetí směrnice byl projednáván 

zákon o ochraně obětí trestných činů, jehož důvodová zpráva uvádí, že zákon 

zohledňuje a reflektuje ustanovení směrnice, nicméně toto tvrzení neodpovídalo zcela 

úplně skutečnosti. Dalším nedostatkem zákona byla absence odkazu na směrnici v textu 

zákona, přestože je směrnicí tato povinnost výslovně požadována
37

. 

 

2.3. Česká legislativní úprava 

 

Jak zahraniční, tak česká legislativa nezůstala netečná k rozmáhajícímu se trendu úprav 

práv obětí trestných činů. Státy využívaly možnosti volby především mezi dvěma 

přístupy ke změně právní úpravy v dané oblasti. Ta může být měněna jednak 

komplexně, tedy tím způsobem, že dochází k přijetí speciálního zákona na ochranu 

obětí trestných činů. K takovému řešení přistoupily příkladmo Švýcarsko, Rumunsko, 

Kanada, Německo a také Česká republika, která tak učinila přijetím zákona o ochraně 

obětí trestných činů v roce 2013. Druhým možným přístupem, je novelizace stávajících 

právních předpisů, aby byly v souladu s požadovanou úrovní ochrany obětí. Tento 

způsob zvolily například státy jako Slovensko a Rakousko.
38

 

 

                                                 
35

 Rozsudek Soudního dvora ze dne 2. února 1989, Ian William Cowan v. Trésor public, věc 186/87. Pan 

Cowan byl násilně přepaden při svém pobytu v Paříži. Nebyla mu však přiznána náhrada škody, neboť ta 

byla vyplácena pouze francouzským občanům, držitelům trvalého pobytu ve Francii a cizím státním 

příslušníkům státu, který recipročně poskytuje stejná plnění na základě smlouvy s Francií. Soud dovodil, 

že právo na stejné zacházení vyplývá přímo z komunitárního práva a nemůže záviset na existenci 

reciproční smlouvy. 
36

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012 , kterou se zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2001/220/SVV, Úř. věst. L 315, 14. 11. 2012, s. 58-74. 
37

 Čl. 27 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU. 
38

 GŘIVNA, T., ŠÁMAL, P., VÁLKOVÁ, H. a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. 

vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 11. 
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Do přijetí zákona o obětech trestných činů byla česká úprava týkající se ochrany obětí 

nejednotná, její dílčí oblasti bylo možno nalézt ve více zákonech. Jedním z nich byl 

trestní řád, ve kterém byla upravena práva obětí. Jednalo se jak o práva procesní, kdy 

oběť vystupuje jako poškozený, tak o práva, jež nemají procesní charakter, těmi se 

rozumí některá práva přiznávaná obětím jakožto subjektům zvláštní péče poskytované 

státem. Dalším takovým předpisem byl zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

který obětem zaručoval poskytnutí některých sociálních služeb, především sociální 

prevence a sociálního poradenství. Důležitým předpisem, který lze chápat jako 

předchůdce zákona o obětech trestných činů, je zákon o poskytnutí peněžité pomoci 

obětem trestné činnosti, který obětem přiznával právo na odškodnění formou peněžité 

pomoci ze strany státu.
39

  

 

Výše uvedenými zákony byla zaručena jen některá práva obětí trestných činů, 

komplexní úprava chyběla, na rozdíl od poškozeného, jehož práva byla celkem 

uspokojivě upravena trestním řádem. Důvodová zpráva k zákonu upozorňovala na 

nedostatečnou úpravu práva na právní a jinou pomoc, práva na informace a práva na 

ochranu soukromí. Za obdobně neuspokojivou byla shledána úprava práva na ochranu 

oběti před druhotnou újmou, jakož i zcela chybějící specifická úprava státní podpory 

nestátních organizací poskytujících pomoc obětem trestných činů ve vztahu k obětem.
40

 

Standard práv obětí zaručovaný dosavadními právními předpisy byl zákonodárci 

shledán jako nepostačující, což vedlo k přijetí komplexní úpravy v podobě zákona 

o obětech. 

 

2.4. Zákon o ochraně obětí trestných činů 

 

Zákon o ochraně obětí trestných činů byl přijat mimo jiné v důsledku nutnosti 

implementace závazků, které České republice plynuly z dokumentů, jež evropská 

legislativa přijala ve prospěch obětí trestných činů
41

, a zároveň v důsledku potřeby 

                                                 
39

 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [PSP, tisk 617/0], s. 40. 
40

 Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů [PSP, tisk 617/0], s. 40. 
41

 Zejména ze zmiňovaného rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV ze dne 15. 3. 2001 o postavení 

obětí v trestním řízení a z nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. 10. 

2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se 

nahrazuje uvedené rámcové rozhodnutí. 
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splnit požadavek obsažený v Doporučení Rady Evropy Rec (2006) ohledně 

odpovědnosti státu zajistit pro oběti trestné činnosti v potřebném rozsahu systematickou 

pomoc a odpovídající služby. Plyne tak i z důvodové zprávy, která jako stěžejní důvod 

vzniku zákona o obětech uvádí odstranění nedostatků implementace rámcového 

rozhodnutí
42

. Stěžejním motivem přijetí zákona však byla snaha o posílení práv obětí 

trestných činů a sjednocení právní úpravy dané problematiky. 

 

Prvním právním předpisem upravujícím pomoc obětem trestných činů byl mnohokrát 

novelizovaný zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti z roku 1997. 

Tento zákon však vykazoval mnohé nedostatky, jakými byly například nízké částky 

poskytnuté peněžité pomoci, příliš úzké vymezení okruhu obětí, absence dalších 

placených služeb poskytovaných oběti, stejně jako i nedostatečná psychologická 

a sociální péče o oběť trestného činu. Jako diskriminační se jevily podmínky pro 

poskytnutí peněžité pomoci, kvůli nimž někteří movitější poškození neměli na 

peněžitou pomoc od státu nárok. Poškozený, kterému byla přiznána náhrada škody, ať 

již v rámci trestního procesu, či v pozdějším občanskoprávním řízení, byl povinen vrátit 

finanční prostředky, které mu byly poskytnuty státem jakožto peněžitá pomoc, a to do 

pěti let od poskytnutí.
43

 

 

Z výše uvedených důvodů podala vláda v únoru 2012 návrh zákona o obětech trestných 

činů, který byl schválen po téměř ročním projednávání Poslaneckou sněmovnou dne 

18. 12. 2012, následně 30. 1. 2013 Senátem a prezident republiky zákon podepsal dne 

11. 2. 2013, načež došlo k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů dne 25. 2. 2013. Během 

projednávání návrhu zákona na půdě Poslanecké sněmovny, došlo k rozšíření návrhu 

o desítky novelizačních bodů. Naproti tomu opomněl zákonodárce vzít v úvahu v té 

době přijatou směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 

2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného 

činu Kritizována je také nedostatečné řešení koncepční otázky týkající se obětí trestných 

činů, či neodstranění různých nepřesností návrhu zákona. Kritici také často vyzdvihují 

                                                 
42

 JELÍNEK, J. a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha : 

Leges, 2014, s. 12. 
43

 VÁLKOVÁ, H., GŘIVNA, T. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi. 

Trestněprávní revue. 2013, č. 4, s. 83. 
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ustanovení § 53 zákona o obětech, které představuje přechodné ustanovení řešící 

směnečný a šekový platební rozkaz, což je oblast, která s ochranou obětí trestných činů 

nemá absolutně co do činění.
44

  

 

Přijetím tohoto zákona, došlo ke změně dalších zákonů a zároveň částečné derogaci 

zákona o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti
45

. Účinnosti zákon 

nabýval několikafázově. První část zákona nabyla účinnosti relativně záhy po vyhlášení 

dne 1. 4. 2013, a to z toho důvodu, aby subjekty poskytující pomoc obětem měly 

dostatečný čas k registraci. Hlavní část zákona, která upravuje práva obětí, nabyla 

účinnosti 1. 8. 2013. 

 

Český právní řád do přijetí zákona o obětech trestných činů neobsahoval úpravu mnoha 

podstatných otázek, mezi které se řadí např. způsob chování orgánů činných v trestním 

řízení k obětem trestných činů či různé instituty známé v zahraničí – institut důvěrníka 

oběti, či prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její dosavadní život, tzv. victim 

impact statement. Nově zákon reguluje činnost subjektů poskytujících pomoc obětem 

trestných činů, jakož i jejich povinnost akreditovat se pro poskytování pomoci obětem 

trestných činů. Dále zákon o ochraně obětí trestných činů zakotvil do českého právního 

řádu do té doby neexistující práva obětí, jako jsou právo na odbornou pomoc, právo na 

relevantní informace, právo na ochranu soukromí. Mimoto zároveň rozšířil práva 

legislativě již známá, ať již se jedná o speciální výslechová pravidla či odškodňování 

obětí ze strany státu.
46

 Jedním z nejvýznamnějších přínosů je ale sjednocení do té doby 

roztříštěné úpravy ohledně obětí trestných činů. 

 

                                                 
44

 PELC, V. Zákon o obětech trestných činů de lege ferenda. Praha, 2014. 22 s. Studentská vědecká a 

odborná činnost. Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta. Konzultant práce prof. JUDr. Jiří Jelínek, 

CSc., s. 7. 
45

 Přijetím zákona o obětech trestných činů došlo k novelizaci např. následujících zákonů: trestní řád, 

občanský soudní řád, zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku 

trestů, exekuční řád, zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o sociálních službách, insolvenční 

zákon. 
46

 JELÍNEK, J., PELC, V. Zákon o obětech trestných činů - jeho nedostatky a možnosti řešení. Bulletin 

advokacie. 2015, č. 11, s. 19-23. 
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3. Nedostatky zákona o ochraně obětí trestných činů 
 

Přijetí zákona na ochranu obětí trestných činů bylo významným krokem vpřed, co se 

legislativního přístupu k dané problematice týče, neboť do té doby vykazovala právní 

úprava dané problematiky značnou roztříštěnost, a zároveň se jednalo o jakési 

vygradování delší dobu trvajícího a stále se zvyšujícího zájmu o posílení práv obětí 

trestných činů. Přesto se tvůrcům tohoto předpisu nepovedlo při jeho vytváření 

vyvarovat mnoha nedostatků, které vyplynuly na povrch až během aplikace zákona 

v praxi. Zákon byl vystaven kritice především z hlediska nedostatečného naplnění 

původního účelu zákona, a sice zlepšit postavení obětí posílením jejich práv. Některá 

nevhodně formulovaná ustanovení místo toho zapříčinila, že přínosnost zákona je 

v určitých oblastech pro oběti trestných činů prakticky nulová, a naopak dochází 

k mnohdy nesmyslnému byrokratickému zatěžování dotčených orgánů pouze za účelem 

splnění zákonem stanovených povinností, aniž by tím bylo dosaženo příznivého 

výsledku vůči obětem. Dalším důvodem kritiky je nesoulad zákona s předpisy Evropské 

unie, který vedl k nutnosti novelizace zákona v relativně krátkém časovém horizontu po 

jeho účinnosti. 

 

Přijetím zákona o ochraně trestných činů bylo tedy učiněno zadost formálním 

požadavkům, nicméně skutečný přínos osobám, které se staly oběťmi v důsledku 

spáchaných trestných činů, spíše zaostává.  

  

3.1. Rozpor s předpisy EU 

 

Jak již bylo uvedeno, jedním z důvodů vzniku zmíněného zákona, byla potřeba uvést do 

souladu právní úpravu České republiky spolu s postuláty Evropské unie a vyhovět tak 

závazkům, které plynou z rámcového rozhodnutí Rady 2001/220/SVV o postavení oběti 

v trestním řízení, jež měla Česká republika za povinnost implementovat do právního 

řádu.
 
Toto rozhodnutí bylo následně nahrazeno směrnicí 2012/29/EU, která zavádí 

minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestných činů, s nímž byl 

zmíněný zákon v rozporu, což vedlo k nutnosti jeho novelizace do uplynutí transpoziční 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=mv2tgxzsgaytex3mgaydeoi
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lhůty směrnice
47

. Právě tento nesoulad je jedním z hlavních bodů kritiků původního 

znění zákona. V důvodové zprávě totiž bylo opakovaně zmiňováno, že zákon bude 

koncipován v souladu s v té době již existujícím návrhem Směrnice, která nahrazovala 

rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV, ovšem opak byl pravdou. Lze se ztotožnit 

s názorem Kozáka, že potřebě v brzké době zákon novelizovat, se šlo 

vyvarovat dřívějším a pečlivějším promítnutím směrnice 2012/29/EU do zákona
48

. 

Česká republika byla již v letech 2004 a 2009 ve dvou hodnotících zprávách Komise 

Evropských společenství předmětem kritiky ze strany Evropské unie, právě kvůli 

nedostatečnému převzetí závazků vyplývajících z rámcového rozhodnutí Rady 

2001/220/SVV o postavení oběti v trestním řízení, které neimplementovala do svého 

právního řádu, ač tak učinit měla. Je proto pochopitelné určité rozčarování nad tím, že 

zákonodárce nevěnoval při vypracování zákona o obětech trestných činů větší pozornost 

souladu s předpisy Evropské unie. 

 

3.2. Vymezení účelu zákona 

 

Jako další nedostatek zákona, a to jak původního, tak i novelizovaného znění, může být 

vnímána absence výslovného vymezení účelu zákona
49

. Ta totiž dává široký prostor pro 

interpretaci, ačkoliv jak Jelínek spolu s Pelcem uvádějí, zákony, které upravují 

společenské vztahy novým způsobem, tedy aniž by měly svého předchůdce, by měly 

uvádět účel právní normy alespoň v obecné rovině.  To z důvodu správného výkladu při 

aplikaci zákona a zároveň jako návod k postupu při řešení možných obtížných či 

sporných případů.
50

 Odborníci v čele s výše zmíněnými autory se shodují na tom, že 

hlavním účelem zákona, je snaha o zlepšení postavení oběti jak v průběhu trestního 

řízení, tak mimo něj, stejně jako zajištění citlivého zacházení zejména ze strany orgánů 

činných v trestním řízení. Druhotný účel úpravy pak spatřují ve zlepšení postavení obětí 
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během uplatňování soukromoprávních nároků v trestním řízení (kterými jsou nárok na 

náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení).
51

 

 

3.3. Pojmosloví 

 

Zákon o ochraně obětí trestných činů vykazuje také určité terminologické nepřesnosti. 

Jedním z nich je obsažen v ustanovení § 2 odst. 1 ZoOTČ, jenž označuje za trestný čin 

také čin jinak trestný. Podle trestního zákoníku se činem jinak trestným rozumí čin 

páchaný za okolnosti vylučující protiprávnost nebo čin, u kterého chybí zavinění jako 

podmínka trestní odpovědnosti. Tímto výkladem by však byla za oběť považována 

i osoba, jíž toto označení nepřísluší, například samotný pachatel trestného činu, kterému 

by vznikla újma v důsledku nutné obrany jeho oběti. 

 

Důvodová zpráva k zákonu o obětech trestných činů vysvětluje úmysl zákonodárce tak, 

že zmíněnou formulací mělo dojít k vyřešení situace, kdy se kvůli nedostatku věku nebo 

nepříčetnosti pachatele nebude jednat o trestný čin. Jelikož tak ale není explicitně 

stanoveno v zákoně, pro předejití možným nedorozuměním při aplikaci uvedeného 

ustanovení Jelínek s Pelcem omezují výklad pomocí dvou zásad. První z nich je obecná 

zásada nemo turpitudinem suam allegare potest, tedy že nikdo nemůže mít prospěch 

z vlastního nepoctivého (protiprávního) jednání. Druhá zásada je obsažena přímo 

v zákoně o ochraně obětí trestných činů, konkrétně v § 3 odst. 1, která zakazuje zcela 

zjevné zneužití postavení oběti.
52

 

 

Další nedostatek zákona může být spatřován ve výčtu možných důvodů, na jejichž 

základě by mohla být oběť diskriminována. Zákon o obětech výčet stanovil taxativně, 

tedy podle ustanovení § 3 odst. 3 „oběti přísluší práva podle tohoto zákona bez ohledu 

na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, 

náboženské vyznání, víru či světový názor“.
53

 Problematický je právě onen uzavřený 

výčet, jelikož jím zákonodárce nevyčerpal veškeré možné diskriminační důvody, 
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kterými může být diskriminace na základě majetkových poměrů, sociálního původu aj. 

Ke změně na výčet demonstrativní, jenž by bylo možné následně rozšířit výkladem, by 

přitom postačilo přidání slov charakterizujících, že se jedná pouze o uvedení 

nejčastějších důvodů diskriminace, nikoliv o uzavřený výčet, jako jsou „například“, 

„a podobně“ nebo „zejména“.
54

 

 

3.4. Informační povinnost 

 

Hojně kritizovaným praktickým nedostatkem zákona o obětech trestných činů, se stala 

informační povinnost policejních orgánů a Policie České republiky, zavedená 

ustanovením § 8 ZoOTČ
55

. To udává stanoveným osobám povinnost podat obětem 

trestného činu i bez žádosti zákonem vyjmenované informace bezodkladně při prvním 

kontaktu. Vzhledem k tomu, že takovéto první setkání oběti a Policie ČR (či policejního 

orgánu) často probíhá bezprostředně poté, co byl spáchán trestný čin, oběť je ve stavu 

šoku, otřesená předchozí traumatizující událostí, je stěží představitelné, že bude dotyčná 

oběť schopna vnímat rozsáhlý přísun informací, jakkoliv by tak mělo být činěno pro její 

dobro.  

 

Zákon stanovuje, že informace povinně poskytované obětem trestných činů, musí mít 

písemnou formu. Podoba těchto písemných dokumentů prošla od účinnosti zákona 

některými úpravami, nicméně ani ty nezabránily tomu, že poučení jsou příliš dlouhá 

a de facto doslovným přepisem dotčených paragrafů. Tyto mnohostránkové dokumenty 

jsou obětem předkládány k podpisu, kterým stvrzují, že se jim dostalo náležitého 

poučení. Ústně podané vysvětlení či zodpovězení případného dotazu policejním 

orgánem jsou spíše raritou
56

. Jelínek s Pelcem dokonce zmiňují reálný případ, „kdy 

policejní orgán v případě, v němž figurovaly stovky poškozených (na majetku), nejen že 
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všem poškozeným zasílal poučení o právech oběti, ale také vyžadoval, aby každá 

z těchto obětí podepsala, že poučení převzala a porozuměla mu, neboť to považoval za 

jejich povinnost (vynutitelnou v krajním případě i formou uložení pořádkové pokuty 

podle § 66 odst. 1 tr. řádu) a podmínku dalšího postupu v trestním řízení“
57

. 

Zamýšleného účinku, aby oběti byly poskytnuty informace o všech právech 

a možnostech v souvislosti s jejím právem na informace, tak nebylo dosaženo, ba 

naopak došlo ke zvýšení administrativní zátěže policejních orgánů a bezúčelnému 

nárůstu trestních spisů.  

 

Nepříliš logické a zároveň předčasné je také stanovení povinnosti dotčeným orgánům 

oběti při prvním kontaktu sdělit informaci, „u kterého konkrétního orgánu může podat 

oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, a předat 

oběti kontakt na tento orgán“
58

. To z toho důvodu, že v daný moment nemusí být 

zřejmé, o který orgán se bude jednat z hlediska jak věcného, tak místního. 

 

Další opomenutí autorů zákona se týká osob, jež neovládají český jazyk. Obětí trestného 

činu se podle zákona rozumí každá fyzická osoba, neboť trestný čin může být spáchán 

vůči kterékoliv osobě bez ohledu na její státní příslušnost či jazykovou vybavenost. 

Všem obětem náleží stejná práva, tedy i právo na informace, zakotvené v ustanovení § 7 

ZoOTČ, podle něhož má „oběť v zákonem stanoveném rozsahu právo na přístup 

k informacím, které se týkají věci, v níž se stala obětí trestného činu“. Zákonodárce 

pamatoval na osoby, které se staly obětí trestného činu a zároveň neovládají český jazyk 

v § 12 ZoOTČ, kde jsou uvedeny informace, jež se oběti poskytnou v jazyce, o němž 

oběť prohlásí, že mu rozumí, nebo v úředním jazyce státu, jehož je občanem. V tomto 

výčtu ovšem nefiguruje právo obdržet překlad pravomocného rozhodnutí, tedy 

rozhodnutí, kterým se řízení končí.
59

 

 

Na výše zmíněné nastínění obtíží, jež se vyskytovaly či by se mohly vyskytnout, 

upozorňovalo více autorit, věnujících se dané problematice, a jako řešení navrhovaly 
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zmírnění informační povinnosti, a to tím způsobem, aby stanovené informace nemusely 

oběti být sdělovány naráz při prvním kontaktu s policejním orgánem, nýbrž postupně, 

s ohledem na psychický stav oběti. Zákonodárce tyto návrhy akceptoval a promítnul do 

novely zákona, čímž se více přiblížil původnímu účelu zákona, a sice posílit práva 

obětí, jimž byla trestným činem způsobena újma. 

 

3.5. Novelizace TŘ 

 

Zavedením zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, došlo mimo jiné k novele 

trestního řádu s účinností od 1. 8. 2013, a tím zároveň k jistým obtížím, na něž je 

v literatuře mnohokrát upozorňováno. Orgány činné v trestním řízení jsou od novelizace 

trestního řádu povinny zaslat poškozenému na jeho žádost opis usnesení o trestním 

stíhání
60

, aniž by tato povinnost byla jakkoliv omezena (obdobně jako např. u nahlížení 

do spisu, viz § 65 Tř), a současně z výkladu daného ustanovený vyplývá, že opis 

usnesení musí být poškozenému zaslán bez zbytečného odkladu. Tím by však mohlo 

dojít k situaci, že osoba poškozeného obdrží opis usnesení ještě předtím, než by mohlo 

dojít k jejímu výslechu jakožto svědka. Z usnesení bude totiž poškozený obeznámen 

s informacemi, jako je popis skutku, za který je obviněný trestně stíhán, označení 

samotného trestného činu a v neposlední řadě i o skutečnosti, které odůvodňují závěr 

o důvodnosti trestního stíhání
61

. Může tak být ohrožen cíl trestního stíhání, jímž je zjistit 

skutkový stav bez důvodných pochybností a zásada práva na obhajobu, jak upozorňují 

Jelínek s Pelcem, neboť ustanovení směřuje proti zásadě materiální pravdy a mohlo by 

narušit objektivitu celého řízení. 
62

 

 

Kritizované bylo také ustanovení § 17 ZoOTČ, podle něhož má oběť právo na zabránění 

kontaktu s osobou, kterou označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání 

trestného činu, nebo proti níž se vede trestní řízení, pokud o to oběť požádá. Této 

žádosti jsou příslušné orgány povinny vyhovět, jestliže se jedná o zvlášť zranitelnou 

oběť, a jestliže to zároveň nevylučuje povaha prováděného úkonu. Oběť může toto své 

právo uplatnit v jakékoliv fázi trestního řízení, tedy i během hlavního líčení, v rámci 
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kterého se provádí dokazování. Jak již bylo zmíněno, daný orgán může žádosti, aby 

bylo zabráněno kontaktu poškozeného s pachatelem, nevyhovět, pokud to vylučuje 

povaha úkonu. Takovým úkonem může být například konfrontace (§ 104a Tř), kdy 

z povahy věci je kontakt poškozeného s pachatelem trestného činu nezbytný. Pokud 

však nebude splněno toto kritérium a zároveň poškozený bude zvlášť zranitelnou obětí, 

dané orgány mají povinnost žádosti poškozeného vyhovět i v případě, že se bude jednat 

o bagatelní trestné činy a míra viktimizace popřípadě viktimizace sekundární bude 

minimální až zanedbatelná. Takovým případem bude například osoba mladší 18 let, 

která se automaticky řadí do kategorie zvlášť zranitelných obětí, jež se stala obětí méně 

závažného trestného činu, kterým může být například krádež telefonu či jiné věci 

nikoliv nepatrné hodnoty, kdy ani nemuselo dojít v době činu kontaktu oběti 

s pachatelem. Pak jsou na místě pochybnosti, zda namísto ochrany poškozeného 

nedochází k nedůvodnému omezení práva na obhajobu na straně pachatele.
63

 

 

Sjednocení úpravy ohledně obětí trestných činů se dotklo i úpravy odškodňování těchto 

osob. Poškozený má právo na náhradu škody či nemajetkové újmy, která mu vznikla 

v důsledku spáchaného trestného činu nebo na vydání bezdůvodného obohacení 

získaného trestným činem na úkor poškozeného. Své právo může poškozený uplatnit 

návrhem směřovaným soudu, v němž se bude domáhat, aby soud obžalovanému uložil 

v odsuzujícím rozsudku povinnost k náhradě škody, nemateriální újmy či vydání 

bezdůvodného obohacení
64

. 
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4. Novela zákona o ochraně obětí trestných činů 
 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, zákon o ochraně obětí trestných činů 

prošel v 2017 novelou, jež nabyla účinnosti 1. 4. 2017. Tato novela je zdůvodňována 

důvodovou zprávou především třemi hlavními motivy, mezi něž patří snaha zdokonalit 

implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU z 25. 10. 2012, 

kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestných činů; 

vzít v úvahu poznatky praxe subjektů jako například Probační a mediační služba, 

subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů, příslušné útvary Ministerstva 

spravedlnosti, které aplikují zákon; a také odstranit nedostatky původního znění 

legislativně technického charakteru.
65

 

 

Vyjma úpravy ustanovení týkajících se zvlášť zranitelných obětí, uvedených 

v předchozím textu, mezi něž patří rozšíření kategorie zvlášť zranitelných obětí, řeší 

nová úprava především přiznání více práv obětem trestných činů. Patří sem mimo jiné 

informační povinnost orgánů činných v trestním řízení ve vztahu k obětem trestných 

činů, která se zároveň rozšiřuje o některé nové informace poskytované oběti. Na druhou 

stranu je možné jednotlivé informace poskytovat podle konkrétních potřeb oběti, kdy se 

například oběť dozvídá jednotlivé informace postupně z důvodu jejich lepšího přijetí 

a eliminace možného vzniku šoku. 

 

Oběť má dále nově právo na informaci o zahájení trestního řízení proti pachateli, stejně 

jako o skutku a jeho kvalifikaci. Mezi další novelou zavedená práva obětem, patří právo 

na obdržení potvrzení o podání trestního oznámení 

 

4.1. Změny v ustanovení o obětech 

 

Již bylo výše zmíněno, že novelou zákona došlo k výraznému rozšíření vymezení zvlášť 

zranitelných obětí. Zároveň zákon nově přiznává status oběti i osobám bezprostředně 

dotčených smrtí způsobené trestným činem, přestože se dotyčného následek trestného 
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činu netýká přímo. Pojem oběť tedy byla rozšířena na osoby, jimž měla být či byla 

poskytována výživa zesnulou obětí, přičemž je-li těchto osob více, je za oběť 

považována každá z nich. Ovšem na druhou stranu je nově k přiznání statusu oběti 

potřeba, aby došlo ke vzniku skutečné újmy, čímž dochází k určitému zúžení pojmu. 

 

Mezi zvlášť zranitelné oběti od novely patří: 

 

Osoba vysokého věku 

Právním předpisem není stanovena přesná hranice, od jakého faktického věku by oběť 

spadala do této zvláštní kategorie, bude proto nutné v každém konkrétním případě 

posoudit okolnosti případu, jakož i osobní poměry oběti, tedy zda vyšší věk, respektive 

jeho projevy biologické nebo sociální povahy, jsou důvodem pro zvláštní zacházení. 

V trestní praxi se za osobu vysokého věku považuje příjemce starobního důchodu, 

případně osoba ve věku 60 let, v případě že u ní nedošlo ke vzniku nároku na starobní 

důchod.
66

 

 

Oběť trestného činu teroristického útoku (podle § 311 TrZ) 

V souladu s trendem posledních let spočívajícím v zavádění problematiky terorismu 

a teroristických útoků do právního řádu České republiky, je v zákoně o ochraně obětí 

trestných činů pamatováno na oběti trestného činu teroristického útoku. Jak upozorňují 

Gřivna s Válkovou, novelizací trestního zákoníku účinnou od 1. 2. 2017, došlo ke 

změně § 311 uvedeného zákona spočívající ve vyčlenění některých skutkových podstat, 

což má za následek skutečnost, že některé kategorie obětí teroristických trestných činů 

nespadají zároveň mezi zvlášť zranitelné oběti – např. § 312f Tř – vyhrožování 

teroristickým trestným činem. Řešením takové situace může být zařazení oběti jakožto 

zvlášť zranitelné z nějakého dalšího důvodu např. pod § 2 odst. 4 písm. d) ZoOTČ – 

„oběť trestného činu, který zahrnoval nátlak, násilí či pohrůžku násilím“.
67
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Oběť trestného činu, který zahrnoval nátlak 

Stejně jako v předchozím případě se jedná o implementaci závazku plynoucího z čl. 22 

odst. 3 směrnice. Nátlakem se v tomto ustanovení rozumí i pouhý průvodní jev, nemusí 

se jednat o zákonný znak trestného činu. 

 

Oběť trestného činu spáchaného pro příslušnost k některému národu, rase, etnické 

skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob 

Příčina násilí páchaného na lidech patřících do této skupiny je dána, jak její název 

napovídá, jejich příslušností k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, 

třídě nebo jiné skupině osob. Jedná se o jedny z obětí trestných činů z nenávisti, 

nazývanou oběti hate crimes. Jedny z trestných činů páchaných na těchto osobách, jsou 

především trestné činy uvedené v § 355 a v § 356 TrZ, tedy trestný čin hanobení 

národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a trestný čin podněcování k nenávisti vůči 

skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Dále se bude jednat o trestné činy, 

u kterých je nesnášenlivost vůči osobám uvedeným ve výčtu výše znakem kvalifikované 

skutkové podstaty, např. u trestného činu těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 2 

písm. f) TrZ. Do této kategorie jsou řazeny i oběti jiných trestných činů spáchaných 

z národnostní, rasové, etnické, náboženské, třídní či jiné podobné nenávisti, ačkoliv 

pohnutka ke spáchání takového činu není znakem skutkové podstaty trestného činu. To, 

zda má pohnutka charakter obecné přitěžující okolnosti (§ 42 písm. b) TrZ), nemá vliv 

na to, zda bude oběť posuzována jako zvlášť zranitelná.
68

 

 

Oběť trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny 

Obětem této kategorie hrozí mimo vzniku jiné újmy také nebezpečí zastrašování či 

msty, pročež by bylo vhodné poskytnout těmto obětem zvláštní ochranu. Také v tomto 

případě se jedná o ustanovení zavedené v důsledku závazku plynoucího ze směrnice 

2012/29/EU
.69

 

 

Oběti trestných činů, mezi něž patří osoby vysokého věku a oběti trestných činů 

teroristických útoků, jsou za zvlášť zranitelnou oběť považováni bezvýhradně vždy. 
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U zbylých kategorií je k tomu, aby oběť byla považována za zvlášť zranitelnou, potřeba 

naplnit podmínku věku, pohlaví, rasy, národnosti, sexuální orientace, náboženského 

vyznání, zdravotního stavu, rozumové vyspělosti, schopnosti se vyjadřovat, životní 

situace, v níž se nachází, případně vztahu k osobě podezřelé ze spáchání trestného činu 

nebo závislost na ní, kterážto skutečnost pro oběť představuje zvýšené nebezpečí 

druhotné újmy. 

 

Důvodem pro vznik kategorie zvlášť zranitelných obětí je přiznání zvláštních práv, 

která mají sloužit jako ochrana těmto osobám, jímž hrozí riziko zvýšené újmy. 

 

4.2. Informační povinnost ve vztahu k obětem 

 

Právo na informace patří k nejzákladnějším a nejdůležitějším lidským právům, 

pamatovalo na něj i původní znění zákona o obětech trestných činů, nicméně se 

nejednalo o úplně nejšťastnější úpravu. Ustanovení o právu na informace náležející 

obětem trestných činů patřilo k těm nejvíce kritizovaným, ať již právními teoretiky, tak 

i osobami aplikujícími toto ustanovení v praxi. Důvodem bylo přílišné zahlcení mnohdy 

nadbytečným množství informací, které oběť v daný moment nebyla schopna vnímat, 

pouze za účelem dodržování postupu stanoveným zákonem. Jednalo se o jednu z oblastí 

zmíněného zákona, které vyžadovaly novelizaci. Zároveň bylo potřeba do našeho 

právního řádu začlenit nová práva náležející obětem, požadovaných směrnicí. 

 

Nově jsou tedy informace obětem poskytovány srozumitelným způsobem 

s přihlédnutím k osobě oběti, jakož i jejímu psychickému stavu  v rozsahu, který 

odpovídá konkrétním potřebám oběti, s ohledem na povahu a závažnost trestného 

činu.
70

 Výčet informací, jež jsou policejní orgány povinny oběti poskytnout při prvním 

kontaktu s ní, může být pro člověka, který se ocitl ve stresové situaci zahlcující a 

kontraproduktivní, neboť by nemuselo dojít k naplnění cíle této úpravy, a sice účinně a 

srozumitelně informovat oběť o jejích právech. Mezi tyto informace patří například, u 

kterého konkrétního orgánu může podat oznámení o skutečnostech nasvědčujících 

tomu, že byl spáchán trestný čin. Policejní orgán má zároveň povinnost předat oběti 
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kontakt na tento orgán a sdělit oběti, u kterého konkrétního orgánu získá další 

informace o věci, ve které se stala obětí trestného činu, jaké etapy řízení následují po 

trestním oznámení a jaká je úloha oběti v těchto etapách, jaká další práva má podle 

tohoto zákona, apod. Novelou nejnověji přidané jsou informace, na které nejbližší 

azylové domy, intervenční centra či jiná zařízení sociálních služeb poskytující pobytové 

služby se může oběť obrátit; a informace, na kterého nejbližšího poskytovatele 

zdravotních služeb se může obrátit s žádostí o poskytnutí zdravotních služeb. Veškeré 

tyto informace uvedené v § 8 odst. 1 ZoOTČ, obdrží oběť písemně.
 71

 

 

Orgány uvedené v zákoně, kterým se činí oznámení o spáchání trestného činu, jimiž 

jsou Policie České republiky, policejní orgán či státní zástupce, mají od účinnosti 

novely zákona povinnost písemně potvrdit obdržení tohoto oznámení, přičemž za 

písemné potvrzení je považováno i předání opisu protokolu o podaném oznámení.
72

 

Z dikce zákona navíc vyplývá, že písemné vyhotovení stvrzující přijetí trestního 

oznámení bude potřeba doručit oznamovateli vždy, tedy i v případě, že tak učiní 

telefonickou cestou.
73

 

 

Informace uvedené v předchozím odstavci jsou obětem trestných činů oznamovány 

vždy automaticky při prvním kontaktu. Zákon také rozlišuje kategorii informací, jež 

jsou obětem poskytovány pouze na základě jejich žádosti. Novela rozšířila tuto 

kategorii o další informace, které jsou obětem na požádání sděleny a mezi něž patří 

zpravení o skutku, ze kterého je osoba, proti níž se řízení vede, obviněna, včetně jeho 

právní kvalifikace; o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení před 

soudem; a informace o opatřeních přijatých k zajištění bezpečí oběti.
74

 

 

Obětem přirozeně náleží nejen právo informaci obdržet či si ji vyžádat, nýbrž také 

právo informaci naopak odmítnout. Spolu s novelou zákona bylo do zákona o ochraně 

obětí trestných činů, konkrétně do ustanovení § 13, přiznáno obětem právo učinit 

prohlášení, že nechtějí být informovány, orgány činné v trestním řízení pak v takovém 
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případě oběti informace neposkytnou. Výjimku tvoří situace, kdy jsou některé 

informace nezbytné k řádnému uplatnění práv poškozeného v trestním řízení, jako 

příklad může posloužit např. § 43 odst. 3 Tř, dle něhož má poškozený právo navrhnout, 

aby soud v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit v penězích 

škodu nebo nemajetkovou újmu, jež byla poškozenému trestným činem způsobena, 

nebo vydat bezdůvodné obohacení, které obžalovaný na jeho úkor trestným činem 

získal. V takové situaci jsou informace oběti poskytnuty i proti její vůli. V případě, že 

oběť vysloví nesouhlas s poskytnutím informací, může toto prohlášení vzít kdykoliv 

zpět, o kteréžto skutečnosti musí být zároveň náležitě poučena.
75

 

 

Poslední oblastí, jež byla v rámci informačních práv obětí novelizována, se týká obětí 

neovládajících český jazyk. Takovým osobám jsou nově překládána písemná potvrzení 

přijetí trestního oznámení (§ 8 odst. 3 ZoOTČ), pravomocné rozhodnutí, kterým se 

trestní řízení končí (§ 11 odst. 1 písm. e) ZoOTČ), popřípadě informace, že trestní řízení 

nebylo zahájeno (§ 11 odst. 1 písm. a) ZoOTČ), informace o skutku, ze kterého je 

osoba, proti níž se řízení vede, obviněna, včetně jeho právní kvalifikace (§ 11 odst. 1 

písm. c) ZoOTČ), informace o době a místě konání veřejného projednání věci v řízení 

před soudem (§ 11 odst. 1 písm. d) ZoOTČ). 

 

Oběť, která neovládá český jazyk, může navíc výslovně požádat i o odůvodnění 

pravomocného rozhodnutí, případně jeho stručné shrnutí, samozřejmě za situace, že 

rozhodnutí je odůvodněno. V případě, že byla minimálně podstatná část odůvodnění za 

osobní účasti oběti přetlumočena při vyhlášení pravomocného rozhodnutí a současně 

není překlad potřebný pro zaručení spravedlivého procesu, ztrácí oběť výše uvedené 

právo. Mimo písemností uvedených v § 12 odst. 1 ZoOTČ, může oběť trestného činu 

požádat o překlad i jiných písemností, s tím, že žádost musí odůvodnit, a zároveň 

označit kterou písemnost nebo její část považuje za podstatnou. Obdobně i v tomto 

případě není překladu zapotřebí, pokud byla písemnost či její podstatná část již za 

přítomnosti oběti přetlumočena, a není-li překladu třeba pro zaručení spravedlivého 

procesu.
76
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4.3. Právo na ochranu před druhotnou újmou 

 

Oběť trestného činu měla a má právo v jakémkoliv stadiu trestního řízení, jakož i před 

jeho zahájením, požádat, aby při úkonech, jichž se zúčastní, nedošlo ke kontaktu 

s osobou, kterou oběť označila za pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného 

činu, nebo proti níž se vede trestní řízení.
77

 To vše z pochopitelného důvodu, aby 

u oběti nedošlo k druhotné viktimizaci, a zároveň aby nebyla oběť vystavena možnému 

zastrašování, případně odvetě ze strany pachatele. Stejně působit může pachatel na oběť 

skrze osoby oběti blízké, pročež novelizací zákona bylo přiznáno právo žádat 

o zabránění kontaktu s pachatelem také osobám blízkým oběti.  

 

Vzhledem k tomu, že zákon o ochraně obětí trestných činů neobsahuje výslovnou 

definici osoby blízké, bude třeba si vypomoci definicí obsaženou v jiném právním 

předpisu. Gřivna  a Válková se přiklánějí k formulaci obsažené v § 100 odst. 2 Tř, tedy 

že za osobu blízkou se považuje příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojitel, 

osvojenec, manžel, partner nebo druh anebo jiná osoba v poměru rodinném nebo 

obdobném, jejíž újmu by právem oběť pociťovala jako újmu vlastní
78

. Zákon o ochraně 

obětí trestných činů sice ve výčtu, kdo vše se považuje za oběť, a jež by mohla 

analogicky posloužit jako potřebné vymezení termínu osoby blízké, uvádí: „Byla-li 

trestným činem způsobena smrt oběti, považují se, utrpěli-li v důsledku smrti oběti újmu, 

za oběť též její příbuzný v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel 

nebo registrovaný partner, druh nebo osoba, které oběť ke dni své smrti poskytovala 

nebo byla povinna poskytovat výživu
79

.“ Definice obsažená v trestním řádu připadá 

zmíněným autorům nicméně vhodnější, a autorka této práce se k tomuto názoru rovněž 

přiklání, z toho důvodu, že obsahuje ve svém výčtu navíc „jinou osobu v poměru 

rodinném nebo obdobném“, která naopak v zákoně o obětech trestných činů absentuje, a 

která jistě do kategorie osob blízkých spadá. 
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Ačkoliv je právo zažádat o zamezení kontaktu s pachatelem přiznáno všem obětem 

a osobám obětem blízkým, příslušné orgány takové žádosti nemají povinnost vyhovět. 

Tu mají pouze, pokud se jedná o zvlášť zranitelnou oběť, a zároveň to nevylučuje 

povaha prováděného úkonu. Nastane-li situace, že žádosti zvlášť zranitelné oběti nelze 

vyhovět právě z důvodu, že to vylučuje povaha prováděného úkonu, snaží se zákon 

eliminovat délku tohoto nevyhnutelného setkání pouze na nezbytné minimum, tedy 

pouze na dobu provedení úkonu. Před započetím a po skončení úkonu jsou příslušné 

orgány povinny zajistit, aby se oběť nedostala do kontaktu s osobou, kterou označila za 

pachatele, která je podezřelá ze spáchání trestného činu, nebo proti níž se trestní řízení 

vede.
80

 V praxi se však nadále stává, že toto ustanovení není orgány činnými v trestním 

řízení dodržováno a oběť je vystavena střetnutí s osobou obviněného i mimo dobu 

provádění úkonu, například na chodbě soudu při příchodu do jednací síně. 

 

Další změnou týkající se ochrany před druhotnou újmou je úprava § 20 odst. 2 ZoOTČ. 

Dle tohoto ustanovení provádí výslech zvlášť zranitelných obětí v přípravném řízení 

osoba k tomu speciálně vyškolená, přičemž nově v prostorách pro tento účel 

upravených či přizpůsobených. To z toho důvodu, že samotný výslech představuje pro 

oběť psychickou zátěž, obzvlášť když k takovému úkonu dochází v ponurých 

místnostech, které negativně působí na oběť a prohlubují ještě více prožívané trauma. 

Cílem ustanovení je umožnit obětem výslech v co nejkomfortnějším prostředí a zmírnit 

tak stresovou situaci na co nejnižší možnou míru. Bohužel i v tomto případě je reálná 

situace oproti předepsané úpravě odlišná. Ačkoliv se osoby činné v trestním řízení 

zúčastňují školení ohledně zvlášť šetrného přístupu k obětem, jejich chování je nadále 

mnohdy necitlivé a výslechy oběti probíhají opakovaně a traumatizujícím způsobem. 

 

4.4. Právo na peněžitou pomoc 

 

Novelou zákona o obětech trestných činů byl snížen rozsah peněžité pomoci 

poskytované osobám pozůstalým po oběti a obětem trestného činu proti lidské 

důstojnosti v sexuální oblasti a u dítěte, které je obětí trestného činu týrání svěřené 

osoby (§ 198 TrZ). U první zmíněné kategorie obětí dochází nově k odečtu veškerých 

částek, které oběť obdržela z titulu náhrady škody, od částky, která je paušálně 

                                                 
80

 § 17 odst. 2 ZoOTČ. 
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stanovená v § 28 ZoOTČ pro osoby pozůstalé po oběti
81

. Co se týče druhé kategorie 

obětí, kterým byl snížen rozsah peněžité pomoci, jedná se o oběti trestného činu proti 

lidské důstojnosti v sexuální oblasti a u dítěte, které je obětí trestného činu týrání 

svěřené osoby, u kterýchžto obětí došlo ke vzniku nemajetkové újmy a zároveň 

k využití peněžité pomoci na úhradu ztráty na výdělku a nákladů spojených s léčením 

z titulu způsobení těžké újmy na zdraví podle § 28 odst. 1 písm. b) ZoOTČ. Za splnění 

uvedených podmínek pak oběti z této skupiny nemají nárok na poskytnutí úhrady 

nákladů spojených s poskytnutím odborné psychoterapie a fyzioterapie či jiné odborné 

služby zaměřené na nápravu vzniklé nemajetkové újmy
82

. 

 

Pokud dojde zpětně ke zjištění, že daný subjekt nesplňoval podmínky pro poskytnutí 

peněžité pomoci, případně podmínky pro přiznání v dané výši, může Ministerstvo 

spravedlnosti vydat nové rozhodnutí ve věci, čímž zároveň ruší původní rozhodnutí
83

. 

Toto novelou zavedené ustanovení dává možnost případný přeplatek poskytnutý oběti 

v rámci peněžité pomoci vymoci zpět
84

. 

 

Změnou zákona došlo rovněž k zavedení nového ustanovení § 32a ZoOTČ, čímž bylo 

rozšířeno oprávnění Ministerstva spravedlnosti k tomu, aby využívalo údaje ze 

základního registru a z informačního systému evidence obyvatel pro účely řízení 

o žádosti o poskytnutí peněžité pomoci. Smyslem tohoto paragrafu je umožnit 

ministerstvu důslednější kontrolu splnění podmínek pro přiznání peněžité pomoci, 

zároveň usnadnit doručování a eventuální vymáhání nároku na náhradu škody po 

pachateli. 

 

 

 

                                                 
81

 Pokud jde o zákonem vymezený okruh osob pozůstalých po oběti, která v důsledku trestného činu 

zemřela, nebyla dosud z částek peněžité pomoci odečítána částka, kterou oběť již obdržela před svou 

smrtí z titulu náhrady škody. 
82

 Stejný režim platil před novelizací zákona pro případy tzv. prostého ublížení na zdraví. 
83

 § 30 odst. 6 ZoOTČ. 
84 Ve své podstatě jde z hlediska právního o speciální důvod k provedení nového řízení ve 

smyslu § 101 písm. e) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6nbvfzygmmry
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqgezv6nbvfzygmmry
https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njqgaxhazrrgayq


36 

4.5. Subjekty poskytující pomoc obětem trestných činů 

 

Novela zákona o obětech trestných činů se dotkla i oblasti týkající se subjektů 

poskytujících pomoc obětem trestných činů. Konkrétní změna nastala v § 47 ZoOTČ, 

jenž upravuje právní pomoc poskytovanou bezplatně a dobrovolně advokátem, který 

zažádá Ministerstvo spravedlnosti o zápis do registru poskytovatelů pomoci obětem 

trestných činů. Původní znění: „prohlášení, že advokát souhlasí s poskytováním právní 

pomoci bezplatně obětem vymezeným v § 5 odst. 1 s uvedením rozsahu bezplatné právní 

pomoci“
85

, bylo problematické kvůli absenci bližšího vymezení rozsahu poskytnuté 

bezplatné právní pomoci. Následkem toho docházelo k pro oběť často 

nesrozumitelnému vymezení rozsahu. Advokáti, kterým byl ponechán na uvážení 

způsob stanovení rozsahu poskytnuté bezplatné právní pomoci, tak činili různě – někteří 

počtem hodin, jiní procentuálním vyjádřením rozsahu
86

. Z toho důvodu došlo ke 

sjednocení výpočtu tím, že advokáti mají nově „povinnost stanovit rozsah poskytování 

bezplatné právní pomoci uvedením počtu hodin za kalendářní měsíc“
87

.  

 

Taktéž byla v rámci přechodného ustanovení stanovena doba 3 měsíců od nabytí 

účinnosti novely, do které měli advokáti povinnost požádat o zápis údaje o počtu hodin 

poskytování bezplatné právní pomoci, pokud již takový údaj nebyl v registru 

poskytovatelů pomoci obětem trestných činů zapsán, pod sankcí vyškrtnutí z registru
88

. 

Takto vyškrtnutý advokát může podat znovu žádost o zápis do registru. 

 

Dále byl novelou rozšířen výčet údajů, které jsou v registru poskytovatelů pomoci 

obětem trestných činů o poskytovateli uvedeny, s tím rozdílem, že tyto informace jsou 

poskytovány dobrovolně a Ministerstvo spravedlnosti je v registru uvede pouze na 

žádost poskytovatele. Patří sem kontaktní údaje, jako je telefonní číslo poskytovatele, 

adresa pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj nebo adresa jeho 

                                                 
85

 § 47 odst. 2 písm. b) ZoOTČ ve znění účinném do 31. 3. 2017. 
86

 GŘIVNA, T., VÁLKOVÁ, H. Postavení a práva obětí trestných činů po novele č. 56/2017 Sb. s 

účinností k 1. 4. 2017. Trestněprávní revue. 2017, č. 9, s. 195-201. 
87

 § 47 odst. 2 písm. b) ZoOTČ. 
88

 Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 56/2017 Sb. 
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internetových stránek
89

. Výhodou zveřejnění těchto uvedených údajů je snadnější 

dohledatelnost a rychlejší přístup ke kontaktování pomoci pro oběť. 

 

4.6. Změna trestního řádu 

 

Ustanovení trestního řádu prošla změnou již v souvislosti s účinností zákona o obětech 

trestných činů v roce 2013, a nejinak tomu bylo v důsledku novely zákona o obětech. 

Novelizaci trestního řádu následkem přijetí zákona o obětech trestných činů je v této 

práci věnována samostatná kapitola, autorka však považovala za vhodné uvést změny 

trestního řádu po novele zákona o obětech trestných činů zvlášť v rámci této 

podkapitoly. 

 

Mezi první výraznou změnu patří rozšíření bezplatné právní pomoci poskytované 

zmocněncem na všechny zvlášť zranitelné oběti, aniž by bylo třeba dosvědčit 

nedostatek finančních prostředků na úhradu nákladů vzniknuvších přibráním 

zmocněnce. Do účinnosti nové úpravy náleželo právo na poskytnutí bezplatné právní 

pomoci zmocněncem bez splnění jakýchkoliv dalších požadavků pouze nezletilým 

poškozeným, tedy poškozeným mladším 18 let, a poškozeným v důsledku trestného 

činu zanedbání povinné výživy (§ 196 TrZ). Novela rozšířila okruh osob s tímto právem 

na všechny oběti klasifikované jako zvlášť zranitelné. Tyto oběti mají právo na 

bezplatnou právní pomoc přímo ze zákona, tedy bez nutnosti soudního rozhodnutí. 

Zmíněné právo nastává v momentě uplatnění nároku na zaplacení odměny a náhrady 

hotových výdajů zmocněncem
90

. Soud rozhoduje o ustanovení zmocněnce zvlášť 

zranitelné oběti v přípravném řízení, pouze pokud zmocněnec není touto osobou zvolen 

a současně o jeho ustanovení oběť soud sama požádá. Zároveň posuzuje, zda daná 

osoba splňuje předpoklady zvlášť zranitelné oběti, přičemž je třeba mít na paměti 

ustanovení 3 odst. 1 ZoOTČ, které presumuje status oběti, a dále že v pochybnostech je 

oběť považována za zvlášť zranitelnou. Soud i bez návrhu rozhodne o zproštění 

povinnosti ustanoveného zmocněnce, vyjde-li najevo že oběti nenáleží status zvlášť 

zranitelná
91

. 
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 § 48 odst. 3 ZoOTČ. 
90

 Analogicky § 151 odst. 6 Tř. 
91

 Postup podle § 51a odst. 5 Tř. 
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Další změnou, jíž prošel trestní řád důsledkem novelizace zákona o obětech trestných 

činů, je nová povinnost vyrozumět svědka ohledně opatření, která byla přijata za účelem 

zajištění jeho bezpečí, pokud byl obviněný nebo odsouzený propuštěn nebo uprchl 

a zároveň existuje důvodná obava, že následkem toho hrozí svědkovi nebezpečí. 

 

Poslední úprava trestního řádu se týkala problematiky zvláštního způsobu vedení 

výslechů osob mladších 18 let, přičemž změna se týkala posunutí věkové hranice 

z původních 15 let na nynějších zmíněných 18 let.  Tato změna se promítla do 

ustanovení § 158 odst. 9, § 164 odst. 1, § 183a odst. 2 a 3, § 215 odst. 2 Tř.  

 

4.7. Změna ostatních zákonů 

 

Kromě změny trestního řádu, o níž je pojednáno v předchozí podkapitole, došlo 

novelizací zákona o obětech trestných činů ke změně dalších dvou zákonů, a to zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví. 

 

Důvodem úpravy zákona o sociálních službách byla kolize s ustanovením článku 9 

směrnice. Dle zmíněného zákona bylo poskytování určitých služeb podmíněno 

oprávněným pobytem na území České republiky. Směrnice však zmiňuje různé sociální 

služby poskytované oběti, aniž by ta musela mít na území členského státu trvalý pobyt, 

či splňovat jiné podmínky pro poskytnutí těchto služeb. 

 

Novelou zákona o pojišťovnictví byly zavedeny výjimky, za jakých okolností jsou 

pojišťovny zproštěny povinné mlčenlivosti, a to z následujícího důvodu. Jak již bylo 

zmíněno v textu výše, oběti může být na základě zákona snížena či nepřiznána peněžitá 

pomoc, pokud využila jiných prostředků, čímž může být uplatnění nároku na náhradu 

škody či nemajetkové újmy buď přímo na pachateli, nebo na jiné osobě, jež má 

povinnost škodu nahradit. Takovou osobou může být právě pojišťovna (u újmy 

způsobené dopravné nehodou či pracovním úrazem). Jakmile je obětí podána žádost 

o peněžitou pomoc, Ministerstvo spravedlnosti zjišťuje, zda byl nárok na náhradu škody 

uplatněn vůči pojišťovně. Než došlo k novele zákona, pojišťovny s poukazem na 

povinnost mlčenlivosti odmítaly podat ministerstvu jakékoliv informace. S účinností 
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nové úpravy jsou již pojišťovny zproštěny mlčenlivosti v tom případě, že ministerstvo 

písemně požádá o údaje, jež jsou relevantní pro účely řízení o žádosti o poskytnutí 

peněžité pomoci.
92
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5. Novela trestního řádu v souvislosti s přijetím zákona 

č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů 
 

V souvislosti se zvýšeným zájmem veřejnosti o ochranu práv obětí trestných činů, bylo 

třeba prohloubit mimo jiné práva procesní. Následkem toho došlo spolu s přijetím 

zákona o obětech k novelizaci trestního řádu, čímž byla posílena práva oběti, která 

začala vystupovat více jako subjekt, jenž si zaslouží zvláštní péči. Jedná se o reflexi 

nastupujícího trendu restorativní justice
93

 a trendu posilování práv obětí trestných činů. 

 

Jelínek dělí změny trestního řízení do tří skupin. První z nich jsou změny bezprostředně 

související s přijatým zákonem o obětech trestných činů. Jedná se např. o právo 

poškozeného učinit prohlášení o dopadu spáchaného trestného činu na jeho dosavadní 

život či institut důvěrníka.  

 

Další skupinu představují změny, které souvisejí s ochranou poškozeného – oběti 

trestného činu před sekundární nebo opakovanou viktimizací, zastrašováním, pomstou 

a emocionální újmou, jež by poškozenému hrozila v pozici svědka. Patří sem především 

změna ustanovení o výslechu poškozeného jako svědka v trestním řízení a nový institut 

předběžných opatření v trestním řízení. 

 

Třetí skupinu tvoří změny trestního řádu, které rozšiřují dosavadní procesní práva 

poškozeného. Vyrovnávají tak postavení poškozeného s postavením obviněného 

v rámci trestního řízení. Jako příklad lze uvést oprávnění poškozeného seznámit se 

s výsledky vyšetřování a učinit návrh na jeho doplnění.
94

 

 

5.1. Předběžná opatření 

 

Předběžným opatřením se rozumí institut mající za úkol prozatímně upravit poměry 

nebo vztahy obviněného s obětí či jiným poškozeným, z důvodu zabránění 

v pokračování trestné činnosti obviněného nebo z důvodu odstranění její příčiny či 
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podmínky.
95, 96

 Jeho smyslem je ochrana oběti a osob jí blízkých (především před 

domácím násilím a stalkingem), zabránění obviněnému v páchání trestné činnosti 

a zajištění účinného provedení trestního řízení
97

. Do doby zavedení předběžných 

opatření bylo možné, při současném splnění podmínek pro nařízení vazby, vazbu 

nahradit slibem obviněného, zárukou zájmového sdružení občanů nebo důvěryhodné 

osoby, dohledem probačního úředníka či peněžitou zárukou. Právě chybějící alternativa 

vazby jakožto nejzazšího zajišťovacího prostředku, vedla k zavedení předběžných 

institutů na ochranu osob, pro něž by pobyt obviněného na svobodě mohl představovat 

nebezpečí. Předběžné opatření je možné uložit pouze obviněnému (obžalovanému) 

a činí tak soud či státní zástupce (ten pouze o některých předběžných opatřeních 

v přípravném řízení). 

 

Trestní řád zavedl taxativní výčet předběžných opatření, které lze obviněnému uložit 

v průběhu trestního řízení, tedy v rozmezí od zahájení trestního stíhání do právní moci 

rozsudku nebo jiného rozhodnutí, kterým se řízení končí. Patří sem: 

 

 zákaz styku s poškozeným, osobami jemu blízkými nebo s jinými osobami, 

zejména svědky (zákaz styku s určitými osobami viz § 88d Tř), 

 zákaz vstoupit do společného obydlí obývaného poškozeným a jeho 

bezprostředního okolí a zdržovat se v takovém obydlí (zákaz vstupu do obydlí viz 

§ 88e Tř), 

 zákaz návštěv nevhodného prostředí, sportovních, kulturních a jiných 

společenských akcí a styku s určitými osobami (viz § 88f Tř), 

 zákaz zdržovat se na konkrétně vymezeném místě (viz § 88g Tř), 

 zákaz vycestování do zahraničí (viz § 88h Tř), 

 zákaz držet a přechovávat věci, které mohou sloužit k páchání trestné činnosti (viz 

§ 88i Tř), 
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 zákaz užívat, držet nebo přechovávat alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky 

(viz § 88j Tř), 

 zákaz hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek (zákaz her a sázek viz § 

88k Tř), 

 zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti, jejíž povaha umožňuje opakování 

nebo pokračování v trestné činnosti (zákaz výkonu konkrétně vymezené činnosti 

viz § 88l Tř).
98

 

 

Ač jsou předběžná opatření méně závažným zásahem do osobní svobody než vazba, 

představují i tak citelný zásah do svobody obviněného, je proto možné uložit je za 

následujících přesně stanovených podmínek: 

 

 musí být zahájeno trestní stíhání, 

 zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že skutek, pro který bylo zahájeno trestní 

stíhání, byl spáchán, má všechny znaky trestného činu a že jej spáchal obviněný 

(důvodnost trestního stíhání), 

 existuje důvodná obava, že obviněný bude opakovat trestnou činnost, pro kterou je 

stíhán, anebo dokoná trestný čin, o který se pokusil nebo který připravoval nebo 

kterým hrozil, 

 uložení opatření vyžaduje potřeba ochrany zájmů (zejména života, zdraví, svobody 

a lidské důstojnosti) poškozeného, který je fyzickou osobou, osob mu blízkých 

nebo ochrany zájmů společnosti, a 

 účelu předběžného opatření nelze dosáhnout jinak.
99

 

 

Předběžná opatření mohou být ukládána jak samostatně, tak vedle sebe. Trvají, dokud to 

vyžaduje jejich účel, nejdéle do právní moci rozhodnutí, kterým se končí řízení. 

 

  

                                                 
98

 JELÍNEK, J. a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha : 

Leges, 2014, s. 251-252. 
99

 JELÍNEK, J. a kolektiv. Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. 2. vydání. Praha : 

Leges, 2014, s. 252. 



43 

5.2. Úprava práv poškozeného a svědka 

 

S účinností zákona o obětech trestných činů došlo zároveň k rozšíření základních zásad 

trestního řízení, obsažených v § 2 Tř. Nově byl doplněn odstavec 15 – „orgány činné 

v trestním řízení jsou povinny v každém období řízení umožnit poškozenému plné 

uplatnění jeho práv, o kterých je třeba ho podle zákona vhodným způsobem 

a srozumitelně poučit, aby mohl dosáhnout uspokojení svých nároků; řízení musí vést 

s potřebnou ohleduplností k poškozenému a při šetření jeho osobnosti“. Tímto 

odstavcem je vyjádřena zásada zvláštního šetrného přístupu k poškozenému
100

. Tento 

šetrný přístup nespočívá pouze v povinnosti orgánů činných v trestním řízení dbát 

ochrany osobnosti poškozeného z hlediska dodržování zákonem stanovených práv 

a povinností poškozeného. Je třeba také vzít při uplatňování těchto práv a povinností 

v potaz individualitu osobnosti poškozeného jako takovou a zamezit vzniku sekundární 

viktimizace. 

 

Novelizací došlo zároveň k zavedení nových práv poškozeného a svědka. Poškozenému 

bylo přiznáno právo být poučen o možnosti uplatnit nárok na náhradu škody, 

nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení, a o povinnosti 

doložit důvod a výši uplatňovaného nároku (§ 43 odst. 3 Tř). V původním vládním 

návrhu tato poučovací práva uvedena nebyla, stalo se tak až během projednávání zákona 

v Poslanecké sněmovně
101

. 

 

Dalším institutem zavedeným zákonem o obětech trestných činů je již zmiňovaný tzv. 

victim impact statment, který v českém právním řádu doposud chyběl. Jedná se o právo 

poškozeného, který je obětí trestného činu podle zákona o obětech, učinit prohlášení 

o tom, jaký dopad měl trestný čin na jeho dosavadní život. Toto prohlášení může učinit 
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 Obdobná zásada však již byla a je obsažena v § 46 Tř, který stanovuje povinnost orgánům činným 
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jak písemně
102

, tak ústně a v jakémkoliv stádiu trestního řízení, tedy včetně řízení 

odvolacího. Tento institut, je obsažen jak v zákoně o obětech (§ 22 ZoOTČ), tak 

v trestním řádu (§ 43 odst. 4 Tř) a jeho zakotvení v české úpravě je reakcí na požadavky 

směrnice. Také toto opatření má snížit riziko druhotné újmy oběti, a zároveň je jím 

realizováno právo oběti na slyšení v průběhu trestního řízení
103

. 

 

Upraveno bylo dále ustanovení týkající se zmocněnce poškozeného. Je jím taková 

osoba, která v trestním řízení zastupuje zúčastněnou osobu či poškozeného. Trestní řád 

výslovně stanovil, že jím může být rovněž právnická osoba, což do té doby bylo 

předmětem diskuzí. Nejčastěji bývá zmocněncem advokát, poškozený si však může 

zvolit zmocněnce dle svého uvážení, například z registru poskytovatelů pomoci obětem 

trestných činů.
104

 Zákon o ochraně obětí trestných činů zavedl institut důvěrníka, který 

může být zároveň zmocněncem poškozeného. Důvěrník však disponuje mnohem 

menšími pravomocemi, nemůže za poškozeného vykonávat procesní práva, pouze 

poskytuje psychickou pomoc obětem trestného činu. Mezi jeho pravomoci tak například 

patří být přítomen při úkonech trestního řízení a při podání vysvětlení, a doprovázet na 

tyto úkony oběť (§ 21 ZoOTČ). Zmocněnec naproti tomu může činit za zúčastněnou 

osobu nebo poškozeného návrhy, podávat za tyto osoby žádosti a opravné prostředky 

a taktéž se může zúčastnit týchž úkonů jako poškozený či zúčastněná osoba (§ 51 

odst. 1 Tř do novely). Novela rozšířila také pravomoci zmocněnce na právo být 

přítomen od zahájení trestního stíhání přítomen při vyšetřovacích úkonech, kterými mají 

být objasněny skutečnosti relevantní pro uplatnění práv poškozeného, a které mohou 

posloužit jako důkaz v řízení před soudem.
105

 

 

Poškozený, který splňuje kritéria zvlášť zranitelné oběti, má s novelou trestního řádu 

nárok na bezplatnou právní pomoc zmocněnce či za sníženou odměnu, pokud zároveň 

doloží nedostatek finančních prostředků. Nemusí již dále uplatňovat nárok dle 
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ustanovení § 43 odst. 3 Tř. Stejné právo náleží poškozenému, kterému byla úmyslným 

trestným činem způsobena těžká újma na zdraví, či je pozůstalým po oběti, která 

zemřela v důsledku trestného činu (51a Tř). Poškození, kteří nejsou zvlášť zranitelnou 

obětí, mají nárok na bezplatnou právní pomoc za splnění následujících podmínek – 

pokud uplatní nárok dle § 43 odst. 3 Tř, nemají dostatek finančních prostředků 

a zastoupení zmocněncem není zjevně nadbytečné
106

. Poškozenému, který nedosáhl 

věku 18 let, bylo přiznáno právo na bezplatné zastoupení zmocněncem bez dalšího 

(vyjma poškozeného v důsledku trestného činu zanedbání povinné výživy). 

 

Další změny trestního řádu se týkaly ochrany svědka, jemuž ze strany obviněného hrozí 

nebezpečí v souvislosti s jeho pobytem na svobodě. Svědkovi bylo přiznáno právo 

požádat o informace o pobytu obviněného na svobodě (103a odst. 1 písm. a)-h) Tř), 

pokud mu ze strany obviněného hrozí nebezpečí a v případě, dotyčnému hrozí 

nebezpečí zapříčiněné právě pobytem obviněného na svobodě, má svědek právo i bez 

žádosti obdržet informaci o propuštění nebo uprchnutí obviněného na svobodu a na 

přijetí opatření k ochraně své osobnosti (§ 130a odst. 2 Tř). 

 

Úprava se dotkla také ochrany osobních údajů poškozeného a svědka. Jako příklad lze 

uvést ustanovení § 101 odst. 2 a 3 Tř, které stanovuje povinnost šetřit během výslechu 

svědkovu osobnost a klást otázky týkající se intimní sféry svědky jen v nezbytně 

nutných případech, bez nichž by se trestní řízení neobešlo. Pokud k takové situaci 

dojde, je nutno postupovat šetrně a při formulaci takových dotazů, brát v potaz věk, 

osobní zkušenosti a psychický stav poškozeného.
107

 

 

Na základě žádosti svědka či poškozeného nejsou uvedeny jejich osobní údaje 

v protokolu o provedení úkonu v trestním řízení (pokud to není nezbytně nutné 

k dosažení účelu trestního řízení). Další přiznané právo se týká možnosti přijetí opatření 

k utajení údajů, které jsou přístupné pouze orgánům činným v trestním řízení a úředníci 

Probační a mediační služby
108

. 
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Poškozenému bylo nově umožněno učinit návrh, aby odsouzenému byla uložena 

povinnost uhradit náklady, které poškozenému vznikly v souvislosti s účastí v trestním 

řízení, a to zčásti nebo zcela. Tyto náklady však nesmí vzniknout spoluzaviněním 

poškozeného. Zmíněný návrh lze učinit i v situaci, kdy poškozenému nebyl soudem 

přiznán nárok dle § 43 odst. 3 Tř.
109

 

 

Mezi další změny související s novelizací trestního řádu patří posílení dalších práv 

poškozeného, kterému je umožněno po skončení vyšetřování prostudovat spis a učinit 

návrhy na doplnění dokazování (§ 166 odst. 1 Tř). Toto právo je ovšem podmíněné 

předchozím podáním návrhu na náhradu škody, nemajetkové újmy nebo vydání 

bezdůvodného obohacení. Daným ustanovením se sice zpomaluje trestní řízení, zároveň 

se však vyrovnává pozice poškozeného s obviněným
110

. 

 

Nově se stal poškozený součástí okruhu osob, jimž je doručován opis usnesení 

o zahájení trestního stíhání, pokud jsou známy údaje o pobytu či sídle poškozeného 

a poškozený od doručení uvedeného opisu výslovně požádá (§ 160 odst. 2 Tř). 

 

Novelou došlo dále k přesnému stanovení podmínek, na jejichž základě může předseda 

senátu v hlavním líčení omezit účast poškozeného a jeho zmocněnce. Lze tak učinit 

pouze na nezbytně nutnou dobu, a pouze je-li tak nezbytné učinit z hlediska objasnění 

věci (§ 202 odst. 6 Tř). Důvodem přijetí takového ustanovení je snaha předcházet 

bezdůvodným vykázáním poškozeného z jednací síně
111

. 

 

Byla také provedena změna věkové hranice pro povedení výslechu svědka – respektive 

její zvýšení z patnácti let na osmnáct let, za podmínek uvedených v § 102 odst. 1 věta 

první Tř, a omezeno provedení konfrontace, rekognice a vyšetřovacího pokusu – 
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vyjmenované úkony lze v případě takové osoby provést jen výjimečně
112

. Zároveň však 

nedošlo ke zvýšení věkové hranice u svědka, jehož výslech respektive výpověď má 

povahu neodkladného nebo neopakovatelného úkonu (§ 158 Tř), přičemž se zřejmě 

jedná o legislativní opomenutí
113

. Osoba mladší 18 let, která vystupuje v pozici svědka, 

může být od novely vyslýchána jen prostřednictvím orgánu činného v trestním řízení 

a takovým způsobem, aby výslech o okolnostech, které mohou opětovným 

vybavováním ovlivnit duševní a mravní vývoj dotyčného, nebylo v dalším řízení nutno 

opakovat. Výslech je veden osobou speciálně k tomuto školenou, výjimkou jsou situace, 

kdy se jedná o neodkladný úkon a takovou osobu není možno zajistit. Účelem je 

především zabránit kladení nevhodných otázek dítěti a zamezit jeho případnému 

ovlivňování, zároveň by se mělo předejít vzniku druhotné újmy, která by nezletilému 

mohla vzniknout.
114

 

 

Osoba, která se stala obětí trestného činu, má možnost využít různé instituty mající za 

účel její ochranu a zlepšení nevýhodného postavení v průběhu trestního řízení, obzvlášť 

poté, co došlo k posílení jejích práv v důsledku přijetí zákona o ochraně obětí trestných 

činů, a tím navazující změně trestního řádu. Ačkoli je silný zájem na tom, aby 

nedocházelo k sekundární viktimizaci oběti během trestního řízení, ochrana oběti 

nemůže být stavěna nad základní funkce trestního řízení, a stejně tak nelze ze stejného 

důvodu zásadním způsobem omezovat či ztěžovat průběh trestního řízení. Naopak by 

ochrana obětí měla zlepšit naplňování účelu trestního řízení. 
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6. Náhrada újmy poškozeného 
 

Oběť, které vznikla újma v důsledku spáchaného trestného činu, má několik možností, 

jak dosáhnou jejího odčinění. Způsob odčinění bude záviset na mimo jiné na tom, zda 

újma, kterou oběť utrpěla, bude majetkového (škoda) či nemajetkového charakteru 

(nemajetková újma, například újma na zdraví). Mimo to může oběť žádat vydání 

bezdůvodného obohacení získaného trestným činem. Nárok na odškodnění může oběť 

uplatnit buď v rámci trestního řízení, tzv. adhezní řízení, nebo v rámci civilního řízení. 

Zákon o ochraně obětí trestných činů dále obětem přiznal právo na peněžitou pomoc, 

která má pomoci oběti překlenout situaci, v níž se ocitla následkem trestného činu. 

6.1. Majetková škoda 

 

V občanském zákoníku je operováno s pojmem újma, kterým se může rozumět újma na 

jmění, tedy škoda, tak nemajetková újma (§ 2894 OZ). Trestní řád naproti tomu užívá 

pojem majetková škoda. Soukromoprávní a veřejnoprávní pojetí majetkové škody se 

lehce liší. Zatímco soukromoprávní úprava pojednává o újmě na jmění, ve kterém jsou 

obsaženy i dluhy dotyčného, trestněprávní úprava považuje za škodu zásah do majetku, 

tedy pouze na straně aktiv. Majetkovou škodou se rozumí skutečná škoda a také ušlý 

zisk. Definici ušlého zisku a náhrady vyjádřil ve svém rozsudku Nejvyšší soud: „Ušlým 

ziskem se rozumí újma spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku škodné 

události k rozmnožení majetkových hodnot, ač se to dalo důvodně očekávat s ohledem 

na pravidelný běh věcí. Jde o ztrátu očekávaného přínosu, o to, o jaký reálně 

dosažitelný prospěch poškozený přišel. Náhrada se určuje jako rozdíl mezi 

předpokládaným ziskem a náklady, které bylo třeba na jeho dosažení vynaložit.
115

“ 

 

6.1.1. Náhrada majetkové škody 

 

Náhrada škody je upravena v občanském zákoníku, který jako primární způsob náhrady 

stanovuje uvedení do předešlého stavu. V případě, že takto nelze postupovat, nebo si to 

přeje poškozený, je škoda hrazena v penězích
116

. Dle některých názorů se podle úpravy 

                                                 
115
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občanského zákoníku bude postupovat i v trestním řízení
117

. Převažují však zastánci 

odlišného stanoviska, a sice že v trestním řízení není možný jiný způsob náhrady škody, 

než poskytnutí peněžní náhrady
118

. V jednom z ustanovení trestního řádu je totiž 

uvedeno, že poškozený může uplatnit právo navrhnout soudu uložit v odsuzujícím 

rozsudku obžalovanému škodu či nemajetnou újmu v penězích (§ 43 odst. 3 Tř), navíc 

s přihlédnutím k praktickým důvodům není jiný způsob náhrady újmy než peněžitým 

způsobem v trestním řízení možný. 

 

6.2. Nemajetková újma 

 

Nemajetková újma je taková újma, jež nevznikla v majetkové sféře poškozeného, tedy 

jinými slovy jakákoliv újma, která pro poškozeného neznamená přímou ztrátu na 

majetku. Převážně se jedná o újmu na osobnostních právech člověka, nejtypičtějšími 

případy jsou zásahy do zdraví, cti, soukromí a podobně. Z hlediska občanskoprávního 

lze pod nemajetnou újmu zařadit i ublížení na zdraví. Trestní řád naproti tomu ve svém 

ustanovení § 43 odst. 1 tyto dva instituty rozlišuje. V rámci trestního řízení tak může 

poškozený uplatnit v případě nemajetkové újmy pouze náhradu za způsobené psychické 

útrapy. Jedná se především o vytrpěné duševní útrapy (při usmrcení nebo zvláště 

závažném ublížení na zdraví), nebo vážné snížení důstojnosti či vážnosti poškozeného 

při zásahu do jeho osobnostních práv. Okrajově lze do této kategorie zařadit i újmu 

způsobenou trestným činem neoprávněného nakládání s osobními údaji nebo poškození 

cizích práv.
119

 

 

6.2.1. Náhrada nemajetkové újmy 

 

Do přijetí zákona o obětech trestných činů, respektive s tím související změny trestního 

řádu, měl poškozený možnost domáhat se v adhezním řízení pouze náhrady škody. 

Pokud se poškozený domáhal přiměřeného zadostiučinění jakožto kompenzace za 

nemajetkovou újmu, nezbývalo mu než se obrátit na civilní soudy žalobou na ochranu 
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 ŠÁMAL, P. a kol. Trestní řád I. § 1 – 156. Komentář. 7. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, s. 511. 
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osobnosti dle § 13 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, případně žalobou na vydání 

bezdůvodného obohacení. Tato možnost však byla využívána jen zřídkakdy a docházelo 

tak pouze k dalšímu prodlužování útrap obětí
120

. 

 

6.2.2. Výše náhrady nemajetkové újmy 

 

Oproti majetkové škodě, která je povětšinou snadno vyčíslitelná na základě různých 

dokumentů, jako jsou faktury, doklady apod., je stanovení nemajetkové újmy o něco 

problematičtější. To z toho důvodu, že rozsah nemajetkové újmy nemůže být exaktně 

vyčíslen, neboť ten je určován subjektivně poškozeným. Náhrada nemajetkové újmy se 

odčiňuje přiměřeným zadostiučiněním, které je poskytováno zásadně v penězích, pokud 

nelze újmu dostatečně odčinit jinak (například omluvou)
121

. V trestním řízení je však, 

obdobně jako u majetkové škody, jediným možným způsobem odčinění nemajetkové 

újmy pouze náhrada v penězích, plyne tak z § 43 odst. 3 věta první Tř. Trestní předpisy 

se úpravou výše náhrady nemajetkové újmy nezabývají, je proto třeba použít 

soukromoprávní úpravu. Určitý návod obsahuje ustanovení občanského zákoníku: 

„Způsob a výše přiměřeného zadostiučinění musí být určeny tak, aby byly odčiněny 

i okolnosti zvláštního zřetele hodné. Jimi jsou úmyslné způsobení újmy, zvláště pak 

způsobení újmy s použitím lsti, pohrůžky, zneužitím závislosti poškozeného na škůdci, 

násobením účinků zásahu jeho uváděním ve veřejnou známost, nebo v důsledku 

diskriminace poškozeného se zřetelem na jeho pohlaví, zdravotní stav, etnický původ, 

víru nebo i jiné obdobně závažné důvody. Vezme se rovněž v úvahu obava poškozeného 

ze ztráty života nebo vážného poškození zdraví, pokud takovou obavu hrozba nebo jiná 

příčina vyvolala.“
122

 

 

Jelikož zákon nestanovuje výši přiměřeného zadostiučinění, jeho konečné vyčíslení tak 

bude záviset na uvážení soud s přihlédnutím k individuální povaze nemateriální újmy 

a uvážení jednotlivých okolností případu
123

.  

                                                 
120

 Důvodová zpráva k zákonu č. 181/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení 
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K náhradě nemajetkové újmy je škůdce povinen pouze pokud tak bylo předem výslovně 

sjednáno nebo stanoví-li tak zákon
124

. Je těžko představitelné, že by si poškozený 

a pachatel trestného činu předem domluvili náhradu nemajetkové újmy, povinnost 

k náhradě újmy tak bude pro pachatele plynout především ze zákona. Jedním takovým 

případem je stanovení povinnosti odčinit újmu na přirozených právech člověka, jakož 

i způsobené duševní útrapy
125

. Patří sem například náhrada újmy při ublížení na zdraví 

a při usmrcení. Občanský zákoník v takových případech stanovuje škůdci povinnost 

odčinit újmu způsobenou poškozenému peněžitou náhradou, která by měla plně vyvážit 

vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy, stejně jako případné ztížení společenského 

uplatnění
126

. Obdobně je škůdce povinen peněžitou náhradou odčinit duševní útrapy 

manželu, rodiči, dítěti nebo jiné osobě blízké, které vznikly důsledkem usmrcení či 

zvlášť závažného ublížení na zdraví
127

. Částka peněžité náhrady má být ve všech výše 

uvedených případech taková, aby plně vyvážila utrpení těchto osob. Pokud není možné 

výši náhrady určit tímto způsobem, má být stanovena dle zásad slušnosti. Takto 

stanovená kritéria odškodňování jsou ovšem poněkud vágní. Do účinnosti zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, byla výše odškodnění určena vyhláškou 

č. 440/2001 Sb. o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. Ta byla zrušena 

s odůvodněním, že výši odškodnění stanovuje podzákonný právní předpis, čímž dochází 

k nepřípustnému zasahování moci výkonné do nezávislosti moci soudní
128

. Z nedostatku 

jiné úpravy vydal Nejvyšší soud ČR Metodiku k náhradě nemajetkové újmy na zdraví, 

která není právním předpisem a má pouze orientační charakter. 

 

Gibalová uvádí následující kritéria (při jejichž sestavování čerpala inspiraci 

z ustanovení § 39 odst. 1 TrZ), ke kterým by při posuzování nároku na přiměřené 

zadostiučinění během adhezního řízení mělo být přihlédnuto: 

 

 povaha a závažnost trestného činu, 

 osobní, rodinné a majetkové poměry pachatele trestného činu, 
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 § 2894 odst. 2 OZ. 
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 osobní, rodinné a majetkové poměry poškozeného, 

 následky trestné činnosti na zdravotní stav poškozeného, jeho další psychologický 

vývoj (především u mladistvých a dětí), 

 chování pachatele po spáchání trestného činu (účinná lítost, snaha o náhradu 

škody), 

 význam předmětu řízení pro poškozeného.
129

 

 

Poškozený má možnost uplatnit svůj nárok v rámci adhezního řízení nejpozději během 

hlavního líčení před zahájením dokazování
130

. V průběhu trestního řízení však může 

docházet a často také dochází k prohlubování nemateriální újmy, například sekundární 

viktimizací. Vzhledem k tomu, že přiměřené zadostiučinění není možné dodatečně 

navýšit, uplatněný adhezní nárok nemusí odpovídat výši nemateriální újmy při skončení 

trestního řízení a může tak ohrozit právo na přiměřené zadostiučinění za újmu 

způsobenou oběti
131

.  

 

6.3. Peněžitá pomoc 

 

Zákon o ochraně obětí trestných činů přiznává obětem mimo jiné právo na peněžitou 

pomoc. Ta spočívá v poskytnutí jednorázové peněžité částky, která má oběti pomoci 

usnadnit situaci, v níž se ocitla důsledkem trestného činu. Jedním z případů, kdy se 

peněžitá pomoc využije je, pokud nebyla plně nahrazena nemajetková újma, škoda na 

zdraví nebo škoda způsobená v důsledku smrti způsobené trestným činem. Obětem 

trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dětem, které se staly obětí 

v důsledku trestného činu týrání svěřené osoby, slouží poskytnutá peněžitá pomoc 

k úhradě nákladů, které vznikly v souvislosti s poskytnutou odbornou péčí jako 

například psychoterapie, fyzioterapie a další služby zaměřené na nápravu vzniklé 

nemajetkové újmy. Peněžitá pomoc je státem poskytována na základě odsuzujícího 

rozsudku, zproštění obviněného obžaloby pro nepříčetnost či v případě odložení věci 

                                                 
129

 GIBALOVÁ, D. Náhrada nemateriální újmy v trestním řízení. In: JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. 

Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 

73. 
130

 § 43 odst. 3 a § 206 odst. 2 Tř. 
131

 GIBALOVÁ, D. Náhrada nemateriální újmy v trestním řízení. In: JELÍNEK, J., GŘIVNA, T. 

Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha : Leges, 2012, s. 

73. 



53 

dle § 159a odst. 2 až 4 Tř
132

. Částku peněžité pomoci je možné snížit či nepřiznat 

s ohledem na sociální situaci oběti, míry jejího spoluzavinění na vzniku újmy a využití 

všech zákonných prostředků na uplatnění nároku na náhradu škody či nemajetkové 

újmy. Výše způsobené nemajetkové újmy stanovená v pravomocném rozsudku o 

náhradě nemajetkové újmy je závazná pro stanovení peněžité pomoci v rozsahu, 

v jakém bylo o náhradě nemajetkové újmy rozhodnuto. Peněžitou pomoc lze poskytnout 

i opakovaně s přihlédnutím k již vyplaceným částkám, pokud oběť prokáže, že škoda jí 

vzniklá je vyšší než již poskytnutá peněžitá pomoc.
133

 

 

6.4. Bezdůvodné obohacení 

 

Uplatnit v adhezním řízení právo na vydání bezdůvodného obohacení získaného 

trestným činem je stejně jako u nemajetkové újmy možné od novelizace trestního řádu 

zákonem č. 181/2011 Sb. Spolu s touto změnou byl rozšířen výčet osob, které se 

považují za poškozeného, nově je jím i ten, na jehož úkor se pachatel obohatil
134

 a 

zároveň došlo k jistému zkompletování soukromoprávních nároků, jimž může být 

poškozenému vyhověno již v rámci trestního řízení.
135

 

 

Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez 

právního důvodu, plněním právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí 

hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám
136

. Bezdůvodné 

obohacení v důsledku trestného činu je podle názoru Pelce možno podřadit pod 

majetkový prospěch bez právního důvodu, či ještě lépe pod § 2991 odst. 1, podle něhož 
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musí ten, jenž se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, ochuzenému vydat, 

oč se obohatil
137

 
138

.  

 

Institut bezdůvodného obohacení se od náhrady škody a nemajetkové újmy liší. Platí 

pravidlo, že závazky z právních vztahů, které se dají vymáhat jiným způsobem než 

pomocí bezdůvodného obohacení, budou v prvé řadě vymáhány pomocí těchto jiných 

institutů. Bezdůvodnému obohacení je tak přisuzován subsidiární charakter. Rozdíl lze 

spatřovat také v tom, že v případě odpovědnosti za škodu je relevantní následek, 

projevující se v majetkové sféře poškozeného, u bezdůvodného obohacení se jedná 

spíše o následek, který se projevuje v majetkové sféře poškozeného. V praxi, se 

poškozený vydání bezdůvodného obohacení příliš často nedomáhá, jelikož se v prvé 

řadě uplatňuje institut náhrady škody. K vydání bezdůvodného obohacení se přistoupí 

v těch případech, kdy pachatel pro sebe získá majetkový prospěch, nejtypičtěji u 

trestných činů proti majetku, který však poškozenému nezpůsobí škodu nebo ušlý 

zisk.
139
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7. Německá úprava 
 

Na tomto místě je pozornost věnována německé úpravě ohledně ochrany obětí trestných 

činů. Stručné představení konkrétní zahraniční úpravy je především za účelem 

komparace české úpravy dané problematiky s jiným státem. Německý právní řád je 

blízký tomu českému zejména z důvodu, že se v obou případech jedná o kontinentální 

úpravu, oba právní řády jsou založeny na psaném právu a spojuje je obdobný způsob 

řízení před soudem, kdy hlavními subjekty jsou soud, státní zástupce a obviněný. 

 

7.1. Prameny a vývoj německé právní úpravy 

 

V německém právu je problematika ochrany obětí trestných činů řešena zejména 

v trestním řádu (Strafprozeßordnung)
140

, a to hned na několika místech. Německý 

trestní řád upravuje např. možnost zvláštní stížnosti poškozeného proti rozhodnutí 

státního zastupitelství o zastavení trestního stíhání (srov. § 172 odst. 1 německého 

trestního řádu) a dále celá pátá kniha německého trestního řádu (§ 374 až § 406l 

německého trestního řádu) řeší účast poškozeného na trestním řízení a zakládá velké 

množství jeho práv. Vedle trestního řádu existuje jako další pramen práva zákon o 

odškodnění obětí násilných trestných činů (Gesetz über die Entschädigung für Opfer 

von Gewalttaten, tzv. Opferentschädigungsgesetz – OEG).
141

 

 

Než došla k současnému stavu ochrany obětí trestných činů, prošla německá právní 

úprava v průběhu let mnohými úpravami a novelizacemi. První zákon ke zlepšení 

postavení poškozeného v trestním řízení (Erstes Gesetz zur Verbesserung der Stellung 

des Verletzten im Strafverfahren – Opferschutzgesetz), který vznikal v době celosvětově 

rostoucího zájmu o problematiku obětí trestných činů, byl v Německu přijat výrazněji 

dříve než v České republice, a to dne 18. 12. 1986 (s účinností od 1. 4. 1987), přičemž 

se konkrétně jednalo o novelizaci německého trestního řádu.
142

 Tento zákon rozšířil 

práva obětí trestných činů, a to především zavedením nové koncepce tzv. vedlejší 
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žaloby, která bude řešena ještě dále v této kapitole.
143

 Úpravou náhrady škody 

poškozenému se potom zabývá již zmiňovaný zákon o odškodnění obětí násilných 

trestných činů (OEG). Tento zákon se vztahuje na všechny poškozené, kteří v důsledku 

úmyslného protiprávního činu utrpí poškození zdraví. Takto poškozená osoba má nárok 

na plnění v souladu s příslušnými právními předpisy.
144

 Po přijetí výše uvedených 

právních předpisů došlo v následujících letech k přijetí několika dalších zákonů, které 

přispěly ke zlepšení úpravy týkající se ochrany osob, které se staly obětí v důsledku 

spáchaného trestného činu. Mezi tyto zákony patří zejména zákon o potírání trestné 

činnosti přijatý dne 28. 10. 1994, který nabyl účinnosti dne 1. 12. 1994, a kterým byl 

novelizován německý trestní zákoník, trestní řád a další zákony (Gesetz zur Änderung 

des Strafgesetzbuches, der Strafprozeßordnung und anderer Gesetze – 

Verbrechensbekämpfungsgesetz).
145

 Do německého trestního zákoníku tak bylo novým 

ustanovením § 46a zavedeno narovnání mezi pachatelem a obětí trestného činu (Täter-

Opfer-Ausgleich). Toto narovnání spočívá v možnosti změkčit trest pro pachatele (v 

určitých případech od potrestání též upustit), pokud pachatel oběť trestného činu 

odškodní nebo se alespoň pokusí o zlepšení následků.
146

 Následně byla vícekrát 

novelizována úprava práv obětí trestných činů, a to třemi zákony o reformě práv obětí 

trestných činů. V roce 2004 byla přijata první taková novelizace, a to prostřednictvím 

zákona Gesetz zur Vebesserung der Rechte von Verletzten im Strafverfahren 

(Opferrechtsreformgesetz – OpferRRG).
147

 Touto novelizací německého trestního řádu 

tak bylo navázáno na v této práci zmiňované zákony, které byly přijímány postupně od 

roku 1986. Tato první novela obsahovala zejména posílení práv obětí trestných činů 

tím, že zabraňovala vícečetným výslechům poškozených, zlepšila jejich postavení u tzv. 

vedlejší žaloby a posílila možnosti poškozených při vymáhání jejich nároků na náhradu 
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újmy způsobené trestným činem.
148

 V roce 2009 byla potom přijata druhá novela 

prostřednictvím zákona Gesetz zur Stärkung der Rechte von Verletzten und Zeugen im 

Strafverfahren (2. Opferrechtsreformgesetz).
149

 Druhá novela obsahuje zejména úpravu 

a rozšíření práv a oprávněných zájmů obětí a svědků v oblasti jejich procesních práv a 

práv na informace a poučení.
150

 Jako zatím poslední byla v roce 2015 přijata třetí novela 

prostřednictvím zákona Gesetz zur Stärkung der Opferrechte im Strafverfahren (3. 

Opferrechtsreformgesetz).
151

 Touto třetí novelou došlo jednak k implementaci směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU z 25. 10. 2012, a jednak k zavedení 

psychosociální pomoci pro oběti trestných činů v rámci trestního řízení (zejména děti, 

mladiství a oběti těžkých sexuálních a násilných trestných činů tak mají nárok na 

bezplatnou psychologickou pomoc v rámci trestního řízení).
152

 Lze tak uzavřít, že 

těmito zákony byla v průběhu let zdůrazněna osobnostní práva obětí, a zároveň 

rozšířena jejich procesní práva, zejména ohledně přímé účasti obětí v trestním řízení.
153

 

 

7.2. Vybraná práva obětí trestných činů v německém právu 

 

Poškozený je v německém trestním řízení samostatným subjektem, jemuž náleží určitá 

procesní práva. Tato práva nejsou z převážné části odlišná od práv, které přiznává 

poškozenému česká úprava, přesto lze nalézt zásadní odlišnosti, o kterých bude 

pojednáno dále. Mezi obecná práva patří například právo poškozeného požádat podle 

§ 406d německého trestního řádu o informace o stavu trestního řízení (např. o zastavení 

trestního stíhání, o místě a času konání hlavního líčení apod.) a dále požádat o informaci 

ohledně pobytu obviněného či odsouzeného ve vazbě, výkonu trestu odnětí svobody 
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nebo propuštění dotyčného na svobodu nebo o jeho útěku. Dále má podle § 406e 

německého trestního řádu poškozený právo nahlížet do spisu, ale oproti české právní 

úpravě je toto právo omezeno. Právní zástupce poškozeného je oprávněn nahlížet do 

spisu jen tehdy, má-li na tom oprávněný zájem. Sám poškozený, pokud za něj nahlížení 

do spisu neprovádí jeho právní zástupce, je oprávněn nahlížet do spisu jen pod 

dozorem
154

. Pokud jsou ovšem shledány převažující zájmy obviněného nebo jiných 

osob nad zájmy poškozeného, nahlížení do spisu mu umožněno není. V německé právní 

teorii je toto právo poškozeného vnímáno kriticky, protože umožňuje poškozenému 

zjišťovat informace ze spisu ještě předtím, než v řízení vypovídá jako svědek, čímž 

podle některých autorů dochází ke zhoršení postavení obviněného.
155

 Mezi další práva 

poškozeného náleží možnost získat pomoc ze strany některé z institucí, jež se zabývají 

pomocí obětem trestných činů, současně má poškozený právo na psychosociální pomoc 

v rámci trestního řízení.  

 

Kromě uvedených práv má poškozený v německém trestním řízení právo se též aktivně 

podílet na trestním řízení. Poškozený může sám dobrovolně činit kroky za účelem 

objasnění trestného činu, v přípravném řízení tak může vést vlastní vyšetřování či 

k takovému konání zmocnit jinou osobu. Na takto získané důkazy je nahlíženo převážně 

jako na zásadně použitelné, v některých případech se dokonce toleruje jejich získání 

nelegálním způsobem, například krádeží, fyzickým napadením, uvedením v omyl apod. 

V takovém případě se následně posuzují z hlediska přípustnosti okolnosti případu, 

veřejného zájmu na zjištění skutkového stavu či oprávněného zájmu poškozeného.
156

 

 

Co se týče práva poškozeného na náhradu újmy způsobené trestným činem, má 

poškozený podle § 403 německého trestního řádu možnost se se svým nárokem 

k trestnímu řízení připojit, a to bez ohledu na výši takového nároku. Podle § 404 

německého trestního řádu lze tento nárok poškozeného uplatnit ústně nebo písemně, a to 
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nejpozději před začátkem přednesu závěrečných návrhů. Povinností poškozeného je 

přitom označit předmět a právní základ nároku a předložit důkazy k jeho prokázání. 

Uplatnění nároku poškozeného v adhezním řízení je tak i v německém právu pro 

poškozeného výhodnější svou menší formálností než zvláštní občanskoprávní žaloba, 

ale podle názorů německé právní teorie zatím soudy v adhezním řízení nerozhodují 

v mnoha případech, přestože novelizace německých právních předpisů měly mířit též 

k tomu, aby soudy tuto možnost více využívaly (to vše, přestože adhezní řízení bylo do 

německého právního řádu zavedeno již v roce 1943).
157

 

 

Zvláštním německým institutem, který české trestní právo nezná, je institut soukromé 

žaloby (Privatklage), který je upraven v ustanoveních § 374 až 394 německého 

trestního řádu. Soukromá žaloba znamená, že poškozený sám podává žalobu proti 

pachateli trestného činu, který sice zasáhl poškozeného, ale současně nebyl natolik 

závažný. Tím tak poškozený de facto supluje roli státu, jelikož uplatňuje zájem státu na 

potrestání pachatele trestného činu.
158

 Státní zástupce v uvedených případech nestíhá 

tzv. soukromožalobní delikty vyjmenované taxativně v § 374 odst. 1 německého 

trestního řádu
159

. Žalobu podává pouze poškozený nebo osoba oprávněná podat místo 

poškozeného trestní návrh (Strafantrag), aniž by tito byli povinni o tomto úkonu 

informovat státního zástupce. Státní zástupce sice v takovém případě nemá povinnost se 

trestního řízení aktivně účastnit nebo při něm spolupůsobit, kdykoliv do právní moci 

rozsudku však může výslovným prohlášením převzít trestní stíhání, pokud usoudí, že na 

stíhání pachatele je dán veřejný zájem (srov. § 377 německého trestního řádu).
160

 Podle 

německé právní teorie ovšem tento institut není pro poškozeného zcela jednoznačně 

výhodný. Na jedné straně má poškozený možnost svá práva uplatňovat soukromě bez 

nutnosti čekat na výsledky státního zastupitelství (sám poškozený má největší zájem, 

aby mu trestní řízení přineslo zadostiučinění), na druhé straně pro něj ale taková 

soukromá žaloba představuje časové a finanční náklady s tím, že soukromá žaloba podle 
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Herrmanna nemá přílišnou šanci na úspěch.
161

 Na okraj lze ještě poznamenat, že podle 

§ 393 odst. 1 německého trestního řádu má smrt žalobce při soukromé žalobě za 

následek zastavení trestního stíhání. 

 

Vedle adhezního řízení a soukromé žaloby dává německý trestní řád poškozenému ještě 

další možnost, jak uplatnit své právo na náhradu újmy způsobené trestným činem. Jedná 

se o institut tzv. vedlejší žaloby (Nebenklage) upravený v ustanoveních § 395 až 402 

německého trestního řádu. U vedlejší žaloby se poškozený připojuje k veřejné žalobě 

státního zástupce, a to v případech, kdy byl poškozen taxativně vymezenými 

protiprávními činy uvedenými v § 395 odst. 1 německého trestního řádu. Ten dává 

možnost připojit se s vedlejší žalobou k trestnímu řízení též osobám, jejichž děti, rodiče, 

sourozenci, manželé nebo druzi byli protiprávním činem usmrceni (§ 395 odst. 2 

německého trestního řádu). Výhodou uplatnění práv prostřednictvím vedlejší žaloby je 

zejména možnost ovlivnit zjišťování skutkového stavu v řízení, čímž může být 

usnadněno prosazení finančních zájmů poškozeného na jeho odškodnění.
162

 Uplatnění 

nároků poškozeného vedlejší žalobou mu totiž dává právo účastnit se hlavního líčení a 

být řádně formálně předvolán. Přímo v hlavním líčení má potom poškozený v postavení 

vedlejšího žalobce možnost vyjadřovat se k osobě soudce, klást otázky nebo navrhovat 

důkazy.
163

 Institut vedlejší žaloby tak významně posiluje práva poškozeného 

v německém trestním řízení, a to zejména oproti pozici poškozeného, který svůj nárok 

přihlašuje v rámci adhezního řízení. 

 

Německý právní řád nebyl na rozdíl od toho českého padesát let přerušen totalitní 

normotvorbou, kdy práva jedince byla potlačována a odsouvána do pozadí. Němečtí 

zákonodárci tak měli více prostoru věnovat pozornost problematice ochrany obětí 

trestných činů, dala by se tak očekávat vysoká úroveň ochrany těchto osob, 

přinejmenším z legislativního hlediska. Oproti očekávání, a i přes značné množství 

zákonů přijatých za účelem ochrany obětí trestných činů, nevyniká německá právní 
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úprava nijak výrazněji nad českou. Německý trestní řád sice zná některé instituty české 

úpravě neznámé, jako jsou vedlejší žaloba nebo soukromá žaloba, u druhé zmíněné však 

sama německá teorie uvádí, že se jedná o institut spíše neúčinný, a především téměř 

nevyužívaný. Pozice poškozeného je navíc v německém trestním právu v některých 

případech oslabena, například omezením práva nahlížení do spisu. Jedinou možnou 

inspiraci autorka spatřuje v právu poškozeného vést v zákonem stanovených případech 

v přípravném řízení vlastní vyšetřování. Výhodu lze spatřovat jednak ve snížení zátěže 

státních zástupců, a jednak v umožnění aktivního přístupu k řízení ze strany 

poškozeného. Dá se rovněž očekávat, že za účelem uplatnění vlastních zájmů bude 

poškozený opatřovat důkazní prostředky horlivěji, než by tak činil státní zástupce. 

Obecně se však dá shrnout, že se česká právní úprava i v relativně krátké době přiblížila 

té německé a v některých ohledech ji i převyšuje, alespoň co se formální stránky 

zaručených práv týče. 
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Závěr 
 

Pozornost byla v této práci věnována zejména vývoji legislativy zabývající se ochranou 

obětí trestných činů. Autorka textu nejprve nastínila vývoj v rámci světového dění, 

načež se zaměřila na českou úpravu dané problematiky, představovanou zákonem o 

ochraně obětí trestných činů. 

 

Cílem práce bylo nastínit vývoj, který prodělala otázka ochrany osob, které se staly 

oběťmi v důsledku spáchaných činů, a tím pádem i přiblížit, zda se pozice obětí 

následkem této právní ochrany zlepšuje alespoň z formálního hlediska. Z toho důvodu 

byla pozornost zaměřena na historii legislativního vývoje ochrany obětí trestných činů 

a následně na samostatný zákon přijatý za účelem ochrany obětí v rámci České 

republiky. Stěžejní pozornost byla věnována nedostatkům tohoto zákona a snaze o 

jejich nápravu formou nedávné novelizace. V souvislosti s přijetím zákona o obětech, 

který upravuje hmotněprávní práva obětí, byla nutnost provést úpravu práv těchto osob i 

na úrovni procesněprávní, k čemuž došlo prostřednictvím novely trestního řádu. Tou 

byla posílena některá procesní práva obětí a zároveň zavedeny některé českému právu 

doposud neznámé instituty. Nová úprava ochrany obětí se dotkla také otázky 

odškodňování obětí, mimo jiné právu na peněžitou pomoc, poskytovanou státem za 

zákonem stanovených podmínek. Tomuto právu a náhradě vzniklé újmy byla v práci 

rovněž věnována samostatná kapitola. Pro lepší získání představy o úrovni ochrany 

obětí na území České republiky, zvolila autorka práce právní řád, který vychází 

z obdobných principů jako ten český. Výsledkem této komparace bylo zjištění, že Česká 

republika během relativně krátké doby zvládla posílit ochranu práv obětí na úroveň 

státu, který z historických důvodů měl mnohem delší časový horizont a zejména vhodné 

politické podmínky na zvyšování kvality právní předpisů týkajících se ochrany obětí 

trestných činů.  Přestože je ochraně obětí v německém právním řádu věnováno několik 

zákonů, práva přiznaná obětem jsou srovnatelná s těmi, které obětem zaručují české 

právní předpisy. 

 

Lze tedy říci, že česká legislativa udělala velký posun během poměrně krátkého 

časového úseku, co se zákonem zaručených práv obětí týče. Přestože zákon o ochraně 
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trestných činů přijatý v roce 2013 nebyl zdaleka ideální, je třeba ocenit snahu nápravy 

pomocí novelizace. Nejdůležitější je, že se pozornost zákonodárců zaměřila na dlouho 

opomíjenou problematiku ochrany osob, které zasluhují v rámci trestního řízení zvláštní 

přístup se zohledněním jejich tíživé situace, v níž se ocitli nikoliv vlastní vinou. Zákon 

o obětech mohl být zcela určitě zpracován s větší pečlivostí a mnohých chyb se bylo 

možno vyvarovat. Na druhé straně si alespoň legislativci své omyly uvědomili a 

projevili snahu o jejich nápravu (byť tomu tak bylo možná pod tlakem kritiky ze strany 

odborné veřejnosti). Je však třeba zmínit, že v praxi se lze stále setkat s nedodržováním 

práv obětí zaručených zákonem, což je způsobeno jednak nedostatečnou informovaností 

obětí o jejich právech, jednak pokračování orgánů činných v trestním řízení ve svém 

navyklém necitelném chování vůči obětem a nedostatečnou represí za toto chování. 

Přestože je legislativa týkající se této problematiky na dobrá cestě, stav stále není 

ideální. Je tedy třeba doufat, že zákonodárci a veřejnost nepoleví ve snaze zkvalitňovat 

práva obětí, a zároveň budou poměrně kvalitní právní předpisy fungovat i v praxi. 
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Ochrana obětí trestných činů 

 

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 
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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. 
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oběť trestného činu 

 

poškozený 

 

práva obětí trestných činů 
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Protecting victims of crimes 
 

Abstract 
 

The thesis deals with the protection of victims of crimes, especially from the point of 

view of the formal aspect of their guarantee. The aim of the thesis is to identify the 

rights of victims belonging to such persons by law, taking into account the 

shortcomings of the law adopted for the protection of victims and its subsequent 

amendment, together with the concrete implications for the status of the victim. For this 

purpose, the work is divided into seven chapters. 

 

The first chapter is devoted to the necessary definition of the concepts that are crucial to 

this work, such as the victim, the victim and the particularly vulnerable victim, as well 

as the determination of the basic distinguishing features between the concepts of crime 

victim and the victim. 

 

The second chapter deals with the legislative development of the protection of victims 

of crime, at international, European and Czech level. At the same time, this chapter 

briefly summarizes the legislative development of the adoption of the first independent 

law on the protection of victims in the territory of the Czech Republic. 

 

The third chapter presents the most important shortcomings of the original wording of 

the Act on the Protection of Victims, which have been widely criticized by the authors 

of the said law and which have been manifested mainly in the practical application of 

the law. The defects of this legislation were such that the legislator decided to amend 

the law shortly. 

 

The fourth chapter deals with individual amendments that were aimed at removing the 

above-mentioned shortcomings of the original text of the Act on the Protection of 

Victims of Crime, taking into account the practical knowledge of the entities applying 

the law and aligning the Czech legislation with the rules of the European Union. 
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The fifth chapter introduces a treatise on the amendment of the Criminal Procedure 

Code, the provision of which was amended as a result of the adoption of the Act on 

Victims of Crime. This amendment brought about the introduction of new institutes 

such as the right of the victim to make a statement on the impact of a criminal offense 

on his life so far or on interim measures in criminal proceedings. 

 

In the sixth chapter, the author of the thesis deals with the compensation of the injured 

person's injury, depending on whether the victim suffered property damage, non-

pecuniary damage or the offender at the expense of the injured person unjustly enriched. 

It also mentions the new law that the Law on Victims confers on persons who, as a 

result of the crime, find themselves in a difficult situation, namely the right to financial 

assistance provided by the state. 

 

The final chapter deals with German legislation on the rights of victims of crime, with 

particular emphasis on the procedural rights of victims. At the end of the chapter there 

is a brief comparison of the Czech and German adaptations of the issue. 

 

Key words 
 

crime victim 
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victim’s rights 


