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Úvod 

V popředí této diplomové práce stojí samotná oběť trestné činnosti, a to z pohledu 

kriminalistiky. Oběť tak zaujímá postavení nositele všech možných zdrojů a dat, jež jsou 

stěžejní pro vyšetřování trestného činu. Nicméně pozornost, která nyní směřuje k právní 

úpravě postavení oběti, zde není dlouho. Ba naopak se tento zájem začíná projevovat až zhruba 

od poloviny minulého století, kdy se jinak do této doby veškerá pozornost upírala pouze 

na pachatele trestného činu. Viktimologie, tedy učení o oběti trestného činu, je tak na poli vědy 

relativně nováčkem a její přesné určení není ještě zcela ukotveno. Od viktimologie se postupem 

času vychýlila kriminalistická viktimologie, která se zaměřuje blíže na oběť jako na nositele 

informací, jak jsem již výše uvedla. 

Abychom mohli vůbec předmětné problematice porozumět, je pro tuto práci zcela 

zásadní, aby téma bylo zasazeno i do širších souvislostí. Tato diplomová může být rozdělena 

na tři pomyslné části, kdy první část se zaobírá viktimologií a jejími základními pojmy, druhá 

část pohlíží na roli oběti při vyšetřování deliktu a třetí část pak odpovídána otázku, jak můžeme 

oběti trestného činu pomoci. 

Dále bych ráda rozvedla, co je obsahem této předkládané práce. První kapitola slouží 

jako exkurz jak do pojetí viktimologie, tedy co to viktimologie vůbec je, tak i do historických 

souvislostí, jež s ní souvisí. Druhá kapitola představuje základní viktimologické pojmy, 

bez jejichž znalostí pak nelze uchopit problematiku, která je v této práci nastíněna. Třetí 

kapitola pojednává o podílu, který oběť má na vzniku predeliktní situaci. V této kapitole se 

dozvíme, co obnáší pojem kriminalistického zavinění a jakou roli hraje vztah mezi pachatelem 

a obětí na spáchání trestného činu. Další, čtvrtá kapitola pojednává o situacích, ve kterých je 

samotná oběť původcem a kdy nositelem stop a jaký význam to má pro následující vyšetřování. 

Pátá kapitola zaměřuje svou pozornost na pohnutky oběti, jež ji vedou k oznámení, či 

neoznámení deliktu. Dále je zde také rozvedena problematika falešných oznámení a důvody, 

které k tomu oběť vedou. Šestá kapitola představuje oběť v roli, kterou zaujímá během 

vyšetřování trestného činu. V této kapitole je blíže objasněn výslech oběti, ale taktéž některé 

zvláštní způsoby dokazování – rekognici a konfrontaci. Předposlední, tedy sedmá kapitola 

ozřejmuje, jaké známe možnosti pomoci obětem trestných činů. A v neposlední řadě se nám 

závěrečná kapitola snaží přiblížit zákonnou úpravu, která upravuju postavení oběti v českém 

právu. 
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Diplomová práce by tedy měla nastínit základní obraz o viktimologické nauce. Bohužel 

však nelze v daném rozpětí postihnout veškerou problematiku, tak jak by si zasloužila. Dle 

mého názoru je kriminalistická viktimologie naukou velice zajímavou a využitelnou v praxi. 

Protože však stále nedospěla do své konečné podoby, je nezbytné dále jí věnovat zvýšený 

zájem, a přispívat tak k jejímu dalšímu růstu. 
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1. Úvod do kriminalistické viktimologie 

Viktimologie, původem z latinského victima (oběť)1, je vědní disciplína, která míří svůj 

zájem na oběť trestných činů jako takovou. Zabývá se následujícími šesti okruhy:2 

1. „Osoba oběti 

2. Vztahy mezi obětí a pachatelem 

3. Proces viktimizace, zejména role oběti v něm 

4. Role oběti v procesu odhalování, vyšetřování a soudního projednávání věci 

5. Pomoc oběti, způsoby jejího odškodnění a rehabilitace 

6. Ochrana občanů před viktimizací“ 

 

Počátky viktimologie jako vědního oboru můžeme zařadit do 40.–50. let 20. století. 

Potřebu pomoci obětem trestných činů přinesla druhá světová válka a její krutost, popř. ostatní 

zločiny směřující proti lidskosti, kdy se dalším ohniskem zájmu kromě pachatele stala i sama 

oběť a její případné odškodnění. Důležitými jmény jsou Hans von Hentig se svým dílem The 

Criminal and his Victims a Benjamin Mendelsohn, kteří jsou pokládáni za zakladatele tohoto 

oboru, ač tehdy byla viktimologie ještě součástí kriminologie. A právě Mendelsohn se koncem 

70. let jako jeden z prvních snažil zasadit o odloučení kriminologie s viktomologií. Avšak 

s názvem samotným, tedy viktimologií, přišel až roku 1949 Frederic Wertham, který 

viktimologii chápal jako disciplínu, jejíž předmětem jsou oběti vražd.3 

Dle Mendelsohna má viktimologie být vědním odvětvím, u kterého hraje prim 

problematika prevence a pomoc oběti. Hovoříme zde o obětech v širším slova smyslu, 

tj. o obětech válečných konfliktů, rasových ataků, živelných pohrom a jiných, nikoliv pouze 

o obětech, u nichž byla spáchaná trestná činnost. Mezi prostředky, kterými lze pomoci 

dosáhnout, řadí Mendelsohn zakládání klinik zaměřených na personální, sociální a kulturní 

rehabilitaci oběti a jejich následnou podporu.4 V tomto kontextu tedy hovoříme o tzv. obecné 

viktimologii. 

                                                 

1 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 150 
2 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 150-152. 
3 HOLOMEK, J. Viktimológia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 164 s. ISBN  978-

80-7380-446-6. str. 12-15. 
4 HOLOMEK, J. Viktimológia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 164 s. ISBN  978-

80-7380-446-6. str. 15-16. 
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Dalším směrem, na který se viktimologie štěpí, je směr kriminologický. Kriminologická 

viktimologie se oproti obecné soustředí na užší okruh obětí, tedy na oběti trestné činnosti, a je 

vnímána jako součást oboru kriminologie. Jejím velkým přínosem jsou data získána pro potírání 

a prevenci kriminality.  

 Na počátku 21. století se zformoval nový vědní obor, jenž je oborem relativně 

samostatným, avšak o to specifičtěji zaměřeným. Jedná se o kriminalistickou viktimologii, 

která díky svému brzkému vzniku není ještě zcela přesně vymezena a neustále se vyvíjí vpřed. 

V jejím zájmu stojí oběť jako nositel informací o spáchaném trestném činu. Studuje vztah oběti 

s pachatelem či postavení oběti jako původce a nositele stop.5 Dále se zabývá oznámením oběti 

o spáchaném deliktu, postupem příslušných orgánů při vyšetřování trestných činů s ohledem na 

zájmy oběti atd. To vše pak napomáhá k usvědčení pachatele, a to také za přispění poznatků 

obecné viktimologie.  

Předmět kriminalistické viktimologie je totožný s předmětem této diplomové práce 

a budeme se jim podrobněji zabývat v následujících kapitolách. 

 

2. Základní pojmy viktimologie 

2.1 Oběť 

Jak sám název této práce napovídá, stěžejnějním pojmem, se kterým budeme pracovat, 

je sama oběť. V nauce o obecné viktimologii nalezneme různá chápaní oběti, resp. její definice. 

Asi za nejširší vymezení oběti můžeme považovat jednotlivce nebo skupinu osob, kteří utrpěli 

újmu způsobenou trestným činem, ale také válkou, diskriminací nebo živelnou katastrofou. 

O něco užším pojetím je vnímání oběti jako osoby, organizace, morálního či právního řádu, 

který je ohrožen, poškozen nebo odstraněn trestnou činností.6 

Avšak pojetí, které stojí v zájmu kriminalistické viktimologie, je zároveň pojetím 

nejužším. Dotýká se fyzické osoby, na které byla v návaznosti na trestnou činnost způsobena 

újma, ač se jedná o újmu na životě, zdraví, majetku, cti nebo popřípadě i na dalších právech 

                                                 

5 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 152. 
6 HOLOMEK, J. Viktimológia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 164 s. ISBN  978-

80-7380-446-6. str. 18. 
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člověka.7 Zákonnou definici pak nalezneme v § 2 odst. 2. zákona č. 45/2013 Sb., o obětech 

trestných činů a o změně některých zákonů, jež zní: „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.“ 

V § 2 odst. 3. zákona o obětech trestných činů jsou jako oběť definováni také i příbuzný 

v pokolení přímém, sourozenec, osvojenec, osvojitel, manžel, popř. registrovaný partner 

či druh, kteří jsou ve vztahu k zemřelé oběti v důsledku trestného činu osobou blízkou. Toto 

vymezení nepřímé oběti ale není ohniskem výzkumu kriminalistické viktimologie a ta jej 

považuje za bezpředmětné.  

V§ 3 odst. 1. téhož zákona zákonodárce stanovil, že obětí trestného činu je každá oběť, 

která se jí cítí býti, pokud však nevyjde najevo opak nebo nejedná-li se o zjevné zneužití jejího 

postavení.  

Kriminalistická viktimologie také nezná oběť jako právnickou osobu či společenství 

osob. V důsledku toho se vytvořila kategorie trestných činů, u níž „oběť chybí“. Jedná se 

o trestné činy, kdy jejich objektem je veřejný zájem, životní prostředí, hospodářství a další, 

nebo kdy v postavení poškozeného vystupuje stát či právnická osoba. 

Je ale také nutné podotknut, že o oběti trestní zákoník, popř. trestní řád, nehovoří. Tyto 

právní předpisy užívají naopak pojmu poškozený. V § 43 zákona č. 141/1961 Sb., zákona 

o trestním řízení soudním je vymezena jeho legální definice následovně: „ten, komu bylo 

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

ten, na jehož úkor se pachatel trestným činem obohatil.“ Pojem poškozený se v trestním řízení 

užívá v případech, kdy vymezuje jeho subjekt, oproti oběti je ale pojmem širším, tudíž 

v postavení poškozeného může stát i právnická osoba. Oběť je často v postavení poškozeného, 

a naopak jsou jí připsána další práva jako pomoc a péče poskytovaná státními složkami.8 

 

2.2 Typologie oběti 

Jelikož každý z odborníků viktimologické praxe přistupoval k tomuto oboru a jejímu 

pojetí odlišně, vznikla řada relevantních kritérii, která s sebou přinesla i rozličná dělení 

                                                 

7 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 66. 
8 GŘIVNA, T. Zákon o obětech trestných činů. In: JELÍNEK, J., Gřivna T. a kol. Poškozený a oběť 

trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. 256 s. ISBN 978-8-87576-39-

7. str. 25.-26. 
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jednotlivých obětí dle společných charakteristických rysů. My si některá z nich blíže 

přiblížíme. 

Benjamin Mendelsohn na základě své advokátní praxe, při níž se setkával často 

s trestným činem znásilnění, došel k závěru, že mezi obětí a pachatelem často existuje úzký až 

osobní vztah. Tento přístup pokládáme za statický, jenž je pouze spojen s vlastnostmi osobnosti 

oběti. Některé oběti dokonce svým neuvědomělým chováním ponoukají k viktimizaci. 

Na základě těchto poznatků Mendelsohn přišel s následující typologií oběti:9 

1. Naprosto nevinná oběť 

2. Naivní oběť – neuvědoměle či neúmyslně svým jednáním zvyšuje možnost 

případné viktimizace 

3. Riziková oběť – napomáhá k trestnému činu svým životním stylem, tzv. oběť 

dobrovolná, např. prostitutka závislá na omamných látkách 

4. Provokující oběť – vyvolá nebezpečnou situaci, na oběti leží větší míra 

morálního zavinění než na pachateli 

5. Participující oběť – oběť je prvotním pachatelem, ale v důsledku 

nepředvídaných okolností je viktimizována, např. zloděj, který je při loupeži 

přistižen majitelem domu a jím poté zastřelen 

6. Simulující (falešná) oběť – viktimizace není skutečná, jedná se pouze o její 

předstírání 

 

Hans von Hentig zvolil oproti Mendelsohnovi jiné, protichůdné kritérium. Do popředí 

postavil okolnosti jak na straně oběti, tak okolnosti na straně pachatele. Tento přístup 

pokládáme za dynamický – role oběti zaleží na chování pachatele v době konání trestného činu, 

popř. i po něm, a na následném vnímání oběti společností. Právě to může mít za následek 

i sekundární viktimizaci oběti.10 

Dle Hentiga jisté vlastnosti jedince určí, že se právě on stane právě. Dále vymezil 

13 skupin tzv. zranitelných obětí, jež jsou: „1. děti a mladiství, 2. ženy, 3. senioři, 4. osoby 

s mentálním handicapem, 5. imigranti, 6. příslušníci minorit, 7. mentálně narušení včetně 

traumatizovaných osob, 8. depresivní, 9. lidé toužící po rychlé akvizici, 10. promiskuitní 

                                                 

9 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-1. 

str. 13-14. 
10 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 14. 
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a vztahově nestále osoby, 11. osamělí a lidé se zlomeným srdcem, 12. tyrani a trýznitelé, 

13. v určitém ohledu výjimeční, vyčnívající lidé (jsou ohrožení zejména pomluvami, vydíráním, 

diskreditací…) a také osoby, které jsou zablokovány vůči spolupráci s policií.“11 

Tyto dvě rozlišná pojetí spojil v jedno Ezzat A. Fattah do pěti kategorií:12 

1. Nezúčastněná oběť – nezavdala záminku ke vzniku trestného činu 

2. Latentní (predisponovaná oběť) – vykazuje vlastnosti, které vytvářejí 

predispozice k viktimizaci oproti zbytku společnosti 

3. Provokující oběť – vybízí, ponouká pachatele ke vzniku situace, která má za 

následek spáchání trestného činu 

4. Zúčastněná oběť – pachateli je nápomocná svým pozitivním postojem 

k trestnému činu, je pravidlem, že oběť pachatele zná 

5. Falešná oběť 

 

Pro pochopení můžeme uvést reálný příběh. Manažer, který nutil k sexu či dokonce 

znásilnil několik svých kolegyň, se snažil zprostit viny argumentem, že sexuální delikvent by 

atakoval všechny své spolupracovnice, přičemž na něj si stěžuje pouhá polovina dotyčných. 

Dále zdůraznil, že se jednalo o dobrovolný pohlavní styk nebo o jistou provokaci ze strany žen 

a trestní oznámení bylo učiněno za účelem jej zdiskreditovat, popř. se mu jinak pomstít. 

Z viktimologického hlediska můžeme říci, že pachatel, jenž jednal zkušeně, si vybíral vhodné 

oběti, u kterých si byl jistý úspěchu, a tudíž se nejedná o důkaz nevěrohodnosti oběti a její 

výpovědi.13 

Bruno Holyst rozdělil oběti dle jejich viktimologického zavinění, a to na oběti, které 

přispěly podílem viny ke své viktimizaci (např. prostitutka, provokatér) nebo na oběti, které se 

na své viktimizaci nepodílely (policista, morální aspekt). U obou těchto skupin nesmíme 

pominout také to, zda se jednalo o viktimologickou vinu individuální, či v souvislosti 

s příslušností k určité rizikové skupině.14 

                                                 

11 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 15. 
12 HOLOMEK, J. Viktimológia. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013. 164 s. ISBN  

978-80-7380-446-6. str. 30. 
13 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 25. 
14 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 160. 
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Norský kriminolog Nils Christie definoval ideální oběť. Ta je podle něj „slabá, 

odevzdaná, ctnostná, bez poskvrny a schopna vyvinout jen tolik síly, kolik je jí zapotřebí 

k navození obrazu ideální oběti“.15 Jejím pravým opakem je oběť ambivalentní. Ač byly tyto 

oběti viktimizovány, postoje okolí vyvolávají kontradiktorickou odezvu. 

Christie vymezil těchto šest základní znaků ideální oběti:16 

1. Oproti pachateli je oběť slabá (např. ženy, děti, senioři) 

2. Oběť se cíleně nevystavovala nebezpečným situacím a okolnostem 

(např. se nejedná o tzv. provokatéra) 

3. Oběť nikterak nezavinila spáchání trestného činu 

4. Neexistence vztahu mezi obětí a pachatelem, jedná se o nahodilou událost, 

při níž pachatelem byl někdo cizí 

5. Pachatel vlastní konkrétní povahové rysy jako silný a špatný 

6. Oběť je odrazem vhodné kombinace síly a slabosti, čímž pachatele upoutala, a je 

jím vnímaná jako ideální oběť 

 

Kupříkladu drobná babička je na cestě domů od své nemocné sestry, o kterou se stará 

už po delší dobu. Právě při této cestě domů na ni zaútočí statný muž, jenž ji fyzicky napadne 

a odcizí kabelku. To vše jen proto, aby si mohl pořídit drogy a alkohol. Tato stará paní splňuje 

všech šest výše zmíněných aspektů, a je tak ideálním prototypem oběti.17 

Opakem je mladý muž, který si zašel na skleničku do oblíbeného baru. Zde ho atakuje 

a oloupí jemu ne zcela neznámá osoba. Oběť není ideální obětí, protože sama disponuje silou, 

pachatele znala a nemusela se na daném místě vůbec nacházet.18 

 

2.3 Viktimnost 

Dnes můžeme říci, že snad každý má jisté predispozice stát se obětí trestného činu, ale 

právě velikost tohoto rizika je závislá na mnoha různých okolnostech. Jedná se o vlivy jako je 

                                                 

15 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 27. 
16 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 28. 
17 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 28. 
18 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 28. 
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zaměstnání, charakter osobnosti a jeho psychické vlastnosti či konkrétní jednání jedince. O této 

míře rizika vypovídá pojem viktimnost, někdy také zvaná jako viktimita. „Viktimnost 

je disponovanost jedince nebo skupiny osob stát se obětí trestného činu.“19 

V akademické obci se vyčlenily dva přístupy užívané ke studiu viktimnosti. První z nich 

je přístup statický, který do popředí udává vlastnosti oběti a její specifické chování. Oproti tomu 

dynamický přístup se snaží o ucelené pojetí, jež pohlíží taktéž na osobu pachatele a na vliv 

okolního prostředí.20 

Mezi viktimogenní faktory řadíme:21 

1. Zaměstnání – například u úmyslných trestných činů proti životu a zdraví mezi 

osoby, u nichž je zvýšené riziko viktimity, řadíme policisty, strážné nebo 

vězeňský personál 

2. Věk – rizikovější skupinou jsou mladí lidé, kteří se díky svému životnímu stylu 

častěji nacházejí v nebezpečném postavení 

3. Psychické vlastnosti oběti – zejména se jedná o agresivitu, která přivádí jedince 

k mnohým konfliktním situacím (muž slovním napadením vyvolá potyčku, 

jejímž následkem mu je ublíženo na zdraví), dále také můžeme hovořit 

o lehkomyslnosti, dobrodružnosti či důvěřivosti oběti (časté pro oběti 

znásilnění) 

4. Sociální charakteristika – týká se příslušnosti k minoritním skupinám, jako jsou 

cizinci či přistěhovalci, příslušnosti k určité rase či etniku, řadíme zde také osoby 

trpící určitým handicapem, osoby, které jsou vyčleněny ze společnosti nebo 

které mají úzký kontakt s podsvětím (členové gangu) 

 

Za další podstatný faktor, který zvyšuje riziko viktimizace, pokládáme viktimogenní 

situaci, kterou se zabývá dynamický přístup. Lidé se v nebezpečných oblastech či v hodinách 

ocitají den co den, aniž by si to uvědomovali. Zapříčinil to vznik velkoměst, který s sebou 

přinesl kumulaci obyvatel, ale také jistou anonymitu a usnadnění pohybu pomoci hromadné 

dopravy.  

                                                 

19 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 152. 
20 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 154. 
21 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 153-154. 
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2.4 Újma 

Dalším ne méně důležitým pojmem je újma. „Újmou se rozumí objektivně vzniklé 

poškození (zhoršení stavu) oběti, vyvolané trestným činem.“22 Zda oběť vnímá škodlivost činu 

či nikoliv, není podstatné. Potažmo ani její subjektivní postoj, který zaujala vůči deliktu či 

pachateli. Rozhodným hlediskem je hledisko objektivní, a ne subjektivní chápání jedince.  

Újmu můžeme rozdělit dle jejího předmětu na újmu na zdraví, na životě, na majetku, 

na psychickém stavu člověka, na cti nebo na jiných subjektivních právech jedince.  

Za nejzávažnější újmu je pokládána újma na psychice. Příkladem můžeme uvést sexuální 

trestné činy, kdy jejich spácháním dojde k narušení zdravého psychického stavu, pohlavního 

života a také sociálního postavení oběti. Způsobená majetková ztráta je až druhořadá. Oběť se 

s ní lehce vyrovná.23 

Ale známe i jiná dělení. Újma se může dostavit ihned po spáchání deliktu, jiné mohou 

propuknout až později. Dle dlouhodobosti újmy také rozlišujeme újmu krátkodobou, 

dlouhodobou či trvající po zbytek života. Z hlediska napravitelnosti hovoříme o majetkové 

újmě, která se dá velmi lehce napravit, a o ostatních škodách, kdy je to naopak velmi obtížné 

dokonce až nemožné.  

Posledním a dalším velmi důležitým hlediskem je hledisko bezprostřednosti. Zde se 

jedná o újmu primární, která vzniká v přímé souvislosti s jednáním pachatele, a o újmu 

sekundární, která je až újmou následnou po ukončení trestného činu.24 

 

2.5 Viktimizace 

„Viktimizace je proces, v němž se potenciální oběť stává obětí skutečnou.“25 Proces 

viktimizace ovlivňují tři okolnosti, kterými se podrobně zabývá viktimologie – vztah mezi obětí 

a pachatelem, jednání oběti a míra viktimizace (tzv. index viktimizace). Tento proces vždy 

                                                 

22 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 66. 
23 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 158. 
24 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 158. 
25 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 154. 
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počíná atakem oběti, avšak nemusí být konečný. Známe až tři druhy újmy oběti, se kterými 

právě souvisí tři fáze viktimizace, a to primární, sekundární a terciální fáze. 

 

2.5.1 Primární viktimizace 

 Jak již bylo naznačeno výše primární viktimizace je proces, který započal 

jednáním pachatele a jeho bezprostředním útokem na oběť. V souvislosti s primární viktimizací 

vzniká primární újma, kterou můžeme rozlišit na újmu fyzickou (jakékoliv ublížení na zdraví – 

pohmoždění těla, zlomené končetiny atd.), majetkovou (např. odcizené věci během páchání 

trestného činu krádeže) nebo psychickou (jakékoliv hluboké duševní narušení – pocit úzkosti, 

nespavost, fobie, permanentní strach atd.). 

Proces primární viktimizace oběti se skládá pěti z následujících fází:26 

1. Percepce – oběť akceptuje, že se stala obětí trestného činu. Jedná se o její 

mentální přijetí role oběti, její subjektivní vnímání. To však není zcela běžné. 

Příkladem mohou být oběti, u kterých je páchané jednání na každodenním 

pořádku (např. domácí násilí), obětí je pojímáno jako „normální“ a už vůbec 

ne jako kriminální. Oběť vidí újmu jako podřadnou či si ji vůbec 

neuvědomuje (např. dítě, které je sexuálně zneužíváno). Dalším 

problematickým aspektem je úzký vztah oběti a pachatele.  

 

Mladou studentku znásilnil její dobrý přítel, ta však byla na pochybách, zda se 

o znásilnění vůbec jedná. Na jedné straně stálo jejich přátelství, jeho ochota a pomoc, 

na druhé samotný průběh násilného aktu. Ač se přiklonila spíše ke spáchání trestného 

činu, stále si tím oběť nebyla jistá a váhala. 

 

2. Deklarace – latentní viktimizace je ukončena díky „vyplutí na povrch“ oné 

události. Mění se postavení oběti. Ta se stává subjektem trestního řízení, tedy 

nachází se v postavení poškozeného. Jako podstatu této fáze vnímáme 

skutečnost, že orgány činné v trestním řízení se dozvídají o spáchané trestné 

činnosti. K deklaraci dochází dvěma způsoby, oběť akceptuje svou roli 

a sama podá trestní oznámení, popřípadě vypoví o události svým blízkým. 

                                                 

26 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 48-54. 
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Druhou cestou, jíž dochází k deklaraci, je bez jakékoliv aktivity oběť 

označená na základě konání úředních orgánů. 

3. Příprava na roli poškozeného – oběť získala postavení poškozeného. Šetří se, 

zda je schopna pomoci policejním a justičním organům činným v dané věci, 

také zda je schopna se vzepřít pachateli a pomoci s jeho usvědčením. 

4. Svědectví – fáze, která odpovídá fázi připraveného řízení. Poškozený 

si formuje stimuly, jež slouží k podání výpovědi a k dalším úkonům 

nápomocným k vyšetřování deliktu. Ochota poškozeného je nestálá a může 

se měnit, a to zejména z hlediska psychické odolnosti, která kolísá. 

5. Konsekventní realizace role poškozeného – v popředí této etapy stojí 

otazník, zda poškozený neustoupí od své snahy svědčit a zda užije svých 

práv plynoucích mu právě z jeho statutu poškozeného. 

 

2.5.2 Sekundární viktimizace 

Sekundární viktimizace „neboli druhotné zraňování oběti bývá častou příčinou její 

neochoty spolupracovat s policií a justicí.“27 Utváří se až v souvislosti s předchozím 

dokonaným trestným činem.  Jedná se o tzv. zvýšení intenzity újmy právě po jeho spáchání. 

Ale zároveň k sekundární viktimizaci vůbec dojít nemusí. Vše záleží na psychické stránce oběti 

a její „odolnosti“. 

M. Khan přišel s tzv. kumulativním traumatem.28 Tento pojem jej popisuje jako situaci, 

v níž nedochází k zotavení psychického zdraví oběti, ale vlivem stresu a stále se opakujících 

události, které by za jiných okolností byly spíše neškodné, se naopak psychická újma ještě 

zvětšuje. 

Mezi původce sekundární viktimizace řadíme pachatele (jenž např. vyvíjí na oběť 

nátlak, aby nevypovídala). Ale známe i původce další – prostředí, ve kterém se oběť nachází 

(média zveřejňující detaily o trestném činu, rodiče vyčítající dítěti, že se bavil s cizím 

člověkem) nebo orgány činné v trestním řízení (neohleduplný výslech svědka), popř. jiné 

subjekty, jichž se trestní řízení týká (znalec).29  

                                                 

27 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 61. 
28 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 62. 
29 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 159. 
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Můžeme říci, že obavy z druhotného zraňování, tedy z tzv. sekundárních ran, jsou pro 

kriminalistiku nebezpečnější, neboť jsou důvodem, proč oběť trestný čin neoznámení nebo poté 

následně nespolupracuje. Čírtková mezi nejtypičtější jednání, která vedou k druhotné újmě, 

řadí:30 

1. Očerňování či obviňování oběti– jejich cílem je vyvolat dojem, že si oběť za 

viktimizaci může sama či si ji „zasloužila“  

2. Nerespektování soukromí oběti – narušení soukromí, a to „propíráním“ detailů 

trestného činu či dalších intimních informací, aniž by to oběť odsouhlasila 

3. Poškozování dobrého jména oběti – oběť je zkompromitována (např. kriminální 

minulostí) 

4. Bagatelizace újmy – popírání rozměru a významu způsobené újmy  

 

2.5.3 Terciální viktimizace 

Terciální viktimizace se vždy objevuje až po primární a sekundární viktimizaci a není 

samozřejmostí. Jedná se o proces, jehož výsledkem je dlouhodobá újma, která nastane 

v dlouhodobém časovém intervalu, tzn. po spáchání trestného činu, a dokonce i po ukončení 

trestního řízení.  Oběť stále není schopna přijmout, co se stalo, a zabředne do svých úzkostí 

a traumat, nedokáže se navrátit ke svému každodennímu životu. Příkladem může být znásilněná 

dívka, která již nikdy nevychází po setmění ven. To, zda se terciální viktimizace vůbec objeví, 

rozhodnou psychické vlastnosti oběti, ale také povaha trestného činu, který byl na ni spáchán. 

 

3. Podíl oběti na vzniku predeliktní situaci 

3.1 Pojem viktimologického zavinění 

Chování oběti, které stojí před vznikem a v průběhu trestné činnosti, je jedním ze 

sledovaných aspektů kriminalistické viktimologie, jelikož právě ono udává, která oběť zaujme 

jaké stanovisko vůči probíhajícímu vyšetřování.31 

                                                 

30 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 62. 
31 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 67. 
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Pouze u nepatrné části deliktů se oběť ani z části nepodílí na vzniku kriminogenní 

události. Chování oběti je nezřídka popudem pro pachatele k realizaci trestného činu – jednání 

oběti jej podnítí nebo zcela naopak ujistí ve spáchání. Oběť je důvěřivá, neopatrná, 

až lehkovážná. Tyto tzv. provokace se liší v závislosti na míře intenzity. Ojedinělé provokující 

útoky většinou „vyšumí do ztracena“, ale pokud se častěji opakují, mohou vyvrcholit deliktním 

jednáním oběti. Příkladem může být domácí násilí, kdy žena nesčetněkrát útoky snáší, ale po 

několikátém agresivním výlevu manžela se vzepře a manžela zavraždí. Řadí se sem ale také 

oběti vychloubající se (ti, kteří vlastní určitý majetek) či s provokujícím oblečením, užívající 

slovní ataky směřující vůči pachateli nebo s předstíraným zájmem o pachatele.32 

Dále bychom měli zmínit oběti, jejichž viktimizace stojí na předchozím nezákonném 

jednání jedince. Přesněji se jedná o mstu mezi konkurenčními zločineckými skupinami 

a o konflikty, jejichž cílem je zisk privilegií na vymezených územích. Oběti, které nejednaly 

dle zákona, se pak stávají jednoduchým terčem pro vydírání. 33 

Příkladem viktimologického zavinění může být případ, který se odehrál v roce 2006 

a jímž se zabýval také Nejvyšší soud České republiky. Pachatel se během půlhodinové pracovní 

pauzy vzdálil ze svého pracoviště, aby mohl předat automobil své manželce, která nutně 

potřebovala do nemocnice. Vše bylo domluveno tak, aby manžel stihl být zpět v práci do časově 

vymezené „půlhodinky“. Žena pachatele však měla zpoždění. Mezi dotyčnými se strhla hádka, 

která vyústila až v urážky manželky na účet manželova zaměstnání. Na to navazovalo fyzické 

napadení ze strany manžela do oblasti hlavy velice surovým a neurvalým způsobem za použití 

dlaždic. Žena podlehla útoku téměř okamžitě, a to při převozu do zdravotního zařízení. 

Manželovi byl vyměřen trest odnětí svobody na dobu osmi let.34 

Oběť ve výše uvedeném příkladě naplnila znaky viktimologického zavinění – byla 

lehkovážná, neobezřetná. Ale nemůžeme říci, že byla vina. Definice pojmu zavinění v trestním 

zákoníku se neslučuje s tzv. provokací. Ač měla oběť jistou povinnost předcházet kritickým 

situacím a vyvarovat se jakémukoliv nebezpečí, nemůže nikdo napadnout druhého člověka 

jednáním, které je podle trestního zákoníku jednáním trestným. 

V průběhu trestního řízení se může stát, že oběť je označena jako důvod spáchání činu, 

za jeho iniciátora – záměrem je znehodnocení její věrohodnosti. Nejčastěji je jejím osočitelem 

                                                 

32 SOCHŮREK, J. Nástin vybraných problémů forenzní psychologie. I. díl. Liberec: Technická univerzita 

v Liberci, 2002. 93 s. ISBN 80-7083-679-2. str. 42. 
33 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 154-155. 
34 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 12.9.2007. Sp. Zn. 8 Tdo 924/2007.  
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pachatel, popř. jeho obhájce, kteří jsou vedeni snahou o zproštění obžaloby. V tomto kontextu 

hovoříme o takovém jednání zejm. u sexuálních a násilných deliktů.35 

 

3.2 Vztah mezi obětí a pachatelem 

Vztah oběti trestného činu a pachatele je apriorně významný zejména pro obor 

kriminologie, neboť svědčí o původu trestného činu. Avšak i kriminalistika má zájem na 

odhalení tohoto vztahu, jelikož je podnětem k další reakci oběti – oznámení spáchaného deliktu 

a její následnou odhodlanost na spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. 

Pokud je pachatel neznámý, vyšetřovatelé využijí všeobecně známé poznatky získané 

z minulosti pomocí kriminalistické viktimologie. Tyto znalosti aplikují na oběť dle jejího 

zázemí, povolání, osobních vztahů a jiných dalších okolností. Právě díky těmto poznatkům lze 

vytvořit „vyšetřovací verze“ o pachateli.36 Zde má svou velkou důležitost objektivní důvod, 

proč se vůbec střetl pachatel se svou obětí, např. zda je pachatelem soused, spolupracovník.  

Neméně důležitými jsou však také subjektivní vztahy mezi obětí a pachatelem. Často se 

v těchto případech hovoří o osobách blízkých (manžel, rodič, blízký přítel a další). Pachatel 

svou oběť „má v hledáčku“, dokáže využít každodenního jednání oběti tak, aby vše hrálo v jeho 

prospěch. Kupříkladu ví, kudy chodí oběť po práci domů, kde má ukryté cenné šperky, či ji zná 

natolik dobře, aby se ji mohl pokusit obelhat. Někdy také pachatel drží nad obětí moc, vyvíjí 

na ni nátlak. Následkem toho oběť pak častokrát daný trestný čin ani neohlásí. Kromě výše 

zmíněných výhod, ale musí pachatel zároveň počítat s tím, že jej oběť na ulici pozná a trestný 

čin oznámí. Příkladem může být dítě, které je sexuálně zneužíváno. Strach z této situace často 

pak vede pachatele k násilnému vyhrožování nebo dokonce až k vraždě. 

Teorie dělí nástroje, jimiž lze uskutečnit prvotní styk pachatele s obětí a její ovládnutí, 

do tří kategorií:37 

1. Lest můžeme označit za pro vyšetřování „nevhodnější prostředek“ sloužící 

k získání osoby do své moci, a to z důvodu vzniku počtu použitelných stop 

a pro následné usvědčení pachatele. Lstí jsou případy, v nichž útočník oběť 

                                                 

35 MUSIL, J. Oběť v roli svědka (riziko sekundární viktimizace). In: Vitoušová, P. (ed.) K problematice 

obětí trestných činů. Praha: Bílý kruh bezpečí. 1995. str. 47. 
36 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 67-68. 
37 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 158 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 35-36. 
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obelhává, zosnuje konkrétní okolnosti a zahájí s obětí zdánlivě neškodný 

kontakt. Následně využije její neostražitosti a jeho výhodné pozice a udeří 

až když má oběť zcela pod kontrolou – např. oběť nasedne do automobilu 

útočníka, pozve jej do svého obydlí. Lstivé chování pachatele si vyžaduje 

časovou náročnost tohoto konání, a proto má napadené osoba možnost si jej 

dostatečně prohlédnout, zapamatovat si jej a později podat podrobný 

a věrohodný popis, jak samotného pachatele, tak i jeho chování a dalšího 

postupu. Častokrát se jedná o modus operandi útočníka. 

2. Bleskový útok se dá definovat jako prudký tělesný útisk nebo vyhrožování 

potenciálním násilím. Pachatel se při něm přesune do blízkosti oběti 

a bezprostředně ji atakuje. Pachatel využívá ochromení či úleku oběti, který 

vzniká v důsledku neočekávaného jednání pachatele. Útočník se vůči oběti 

neskrývá, vystupuje otevřeně, ale oběť na něj zcela neupíná svou pozornost. 

To až do okamžiku zahájení útoku. Oběť pak není v mnohých případech 

schopna poskytnout přesný popis dotyčného nebo trestného činu. 

3. Při překvapivém útoku vyčkává na svou předpokládanou oběť, v její blízkosti 

využívá okamžiku překvapení a následně užije lsti nebo bezprostředního násilí, 

aby získal nad obětí moc. Podle doby trvání přímého kontaktu pachatele s obětí, 

pak oběť dokáže vypovídat o podstatných okolnostech případu. 

 

Známe mnoho případů, kdy se pachatel s obětí v minulosti již setkal, a to před 

samotným spácháním trestné činnosti. Pro tyto situace je typické, že se vyznačují zvýšenou 

brutalitou, než jak je tomu v případech, kdy pachatel svou oběť poprvé potkal až při útoku na 

ni.  Příkladem trestného činu, kdy se z valné většiny, přesněji u 80 % kauz, oběť s pachatelem 

znají, je zločin vraždy, z toho se celá polovina pachatelů a obětí nacházela v důvěrném vztahu. 

Zde uveďme další příklad. Z viktimologického výzkumu vyplynulo, že v 59 % případů 

existoval vztah mezi obětí a pachatelem u jakéhokoliv trestného činu, konkrétně pak v 23 % se 

jednalo o osoby si blízké, a ve zbylých procentech pak o vztah do jisté míry anonymní, spíše 

zdvořilostní.38  

Použité násilí, které je jedním z hlavních atributů násilných trestných činů, můžeme 

rozdělit na dvě větve. Jedná se o násilí z nenávisti, jehož cílem je fyzické ublížení na zdraví 

                                                 

38 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 157. 
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či smrt jedince, a o násilí ve smyslu nástroje, v jehož popředí stojí snaha o určité chování - 

jednání oběti. V popředí instrumentálního násilí stojí zájem pachatele získat co největší užitek. 

Násilí z nenávisti může, ale nemusí být založeno na osobním vztahu, nýbrž může být 

pácháno „pouze“ z důvodů příslušnosti k rase či etniku, z náboženského vyznání, sexuální 

orientace nebo jiných. Pachatelem je osoba neznámá, kterou s obětí kromě nenávisti nic jiného 

nepojí.39  

Násilné delikty jsou velice často zakořeněny v požívání alkoholu či jiné návykové látky. 

V souvislosti s trestnou činností je jejich požití nejvýznamnější skutečností zejména 

u pachatele, a to až u 15 % násilných trestných činů. Člověk se stává iracionálním, útočným, 

nepociťuje strach a ztrácí sebereflexi. Nemusí se však jednat o momentální užití omamných 

látek, postačí, když je pachatel užívá v dlouhodobém měřítku a nedokáže se bez nich již obejít. 

Ale je taktéž důležitým indikátorem viktimizace oběti. Oběť, jež je návykovou látkou 

omámena, jedná často beze strachu, je výbušná, čímž trestnou činnost častokrát vyvolá, 

popřípadě také působí jako zranitelný cíl, na nějž si pachatel „troufne“.  

Omamné látky ale také mohou sloužit jako motivace pachatele spáchat trestný čin. 

Osoby, které postrádají peněžní prostředky na opatření „své drogy“, páchají delikty, aby si tyto 

prostředky opatřily a drogu si mohly koupit. 

U sexuálních trestných činů, konkrétně u znásilnění, statistické výzkumy ukazují, že 

mezi pachatelem a obětí existuje úzký vztah až v 70 % případů.40 Také je záhodno uvést, že zde 

nebudou zmiňovány trestné činy spojené s prostitucí a činy obdobné, jež se sice do mravnostní 

kriminality řadí, ale nejsou významné pro předmět oboru kriminalistiky. Sexuální činy 

z kriminalistického hlediska jsou chápany jako deliktní jednání, za nímž stojí ukojení 

sexuálního pudu pachatele a jež není v souladu s okolním vnímáním společnosti. 

Existuje řada měřítek, podle kterých můžeme jednotlivé sexuální trestné činy rozlišit. 

Pro nás dle předmětu této kapitoly je významným kritériem právě existence vztahu oběti 

a pachatele. Dělíme je na vztahové sexuální delikty, kde je vztah pachatele a oběti zřejmý, nebo 

na útočné sexuální delikty. Mezi útočné delikty řadíme ty, při kterých pachatel napadne předem 

neznámého jedince. Mezi veřejností panoval již vyvrácený mýtus, že pachateli jsou pouze muži. 

                                                 

39 KALIBOVÁ, K. Oběti násilí z nenávisti jako zvlášť zranitelné oběti. In JELÍNEK, J. GŘINA, T. et al.: 

Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. 256 s. 

ISBN978-80-87576-39-7. str. 160-170. 
40 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 314. 
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Avšak jedná se o drtivou většinu, tedy o 97 % případů, kdy je pachatel sexuálních deliktů 

mužského pohlaví. 

Oběti těchto násilných trestných činů trpí rozličnými následky. Oběť vztahové sexuální 

trestné činnosti se zaobírá domněnkou, proč právě ona si za vše může, pociťuje své vlastní 

zavinění. Zato oběť útočného deliktu je ochromena úzkostí, jakýmsi chronickým strachem, 

od kterého se nemůže oprostit.41 

Jak již bylo zmíněno lze rozdělit sexuální trestné činy dle stáři oběti, ale i pachatele. 

Hovoříme o sexuální kriminalitě spáchané mezi dospělými jedinci, mezi mládeží, či spáchanou 

na dětech. Každá jednotlivá oblast pak má své vlastní charakteristické znaky. Pro kriminalitu 

páchanou mezi dospělými je typická relevantnost vztahu oběti s pachatelem. Pachatel se jej 

snaží zneužít pro svůj prospěch, tzn. nalákání oběti na určité místo, vytipování místa, kde se 

oběť bude pohybovat či snaha o vznik úzkého vztahu s obětí. Pachatel použije násilí, popř. jeho 

pohrůžku nebo u něj jakýmkoliv jiným způsobem vyvolá bezmocnost.  

U trestného činu pohlavního zneužití na dítěti může být pachatelem dokonce i jiné dítě 

nebo mladistvý. Pro tento čin je pak příznačná existence vztahu, a to tak blízkého, že oběť se 

zneužitím svolí. Dochází k němu na různých večírcích, kde hraje důležitou roli i alkohol. 

Poslední kategorií je sexuální trestná činnost, kterou páchají dospělé osoby na dětech 

a mladistvých. Nacházíme zde mnoho společných znaků s první kategorií, tj. pachatel užívá 

násilí, hrozí jim atd., ale jsou zde i rysy odlišné. Pachatel si prostřednictvím darů a jiných 

pozorností u oběti buduje důvěru, kterou hodlá zneužít, či jinak využívá finanční prostředky 

nebo dokonce svého respektu, který vůči jeho osobě oběť pociťuje. 

Jelikož je pro sexuální kriminalitu charakteristický blízký vztah oběti s pachatelem, 

v jehož důsledku není daný počin ani ohlášen, jsou statistiky nepřesné. Na druhou stranu zde 

častokrát nacházíme křivá obvinění, která slouží jako prostředek vyřizování si účtů a křivd. 

Příčinou křivých obvinění u sexuálních deliktů jsou ale také mnohdy spory manželů během 

rozvodového řízení a boje o to, kterému z nich bude dítě svěřeno do péče. 

Na závěr si zmiňme případ pohlavního zneužívání, jež bylo spácháno na čtrnáctileté 

dívce. Ta v roce 1995 porodila dítě. Při následném vyšetřování uvedla hned několik variant 

svého příběhu. Jako otce označila neznámého mladíka, jehož sice znala jménem, ale to bylo 

také vše, co jí o něm bylo známo. Jejich seznámení se odehrálo na diskotéce za přítomnosti 

alkoholu, ale další okolnosti si mladistvá už nepamatovala. Při opětovném výslechu pak 

                                                 

41 KOVÁŘ, P., a kol., Sexuální agrese. Praha: Maxdorf, 2008. 296 s. ISBN 978-80-7345-161-5. str. 106. 
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doznala, že se jednalo o lež a že skutečným otcem je přítel dívčiny matky. To však testy DNA 

vyvrátily. Dívce tedy nezbylo nic jiného než podat pravdivou výpověď. Dotyčná se zamilovala 

do svého švagra, jenž s ní bydlel v jedné domácnosti. Když se švagr vrátil jednoho večera 

v podnapilém stavu, situace využila, vysvlékla jej a v podstatě jej k souloži přinutila. To, že je 

otcem dítěte, zjistil až po jeho narození, ač ze začátku váhal. Jeho otcovství bylo potvrzeno 

pomocí testů DNA s pravděpodobností 99,84 %. Orgány činné v trestním řízení jej obvinili 

z trestného činu pohlavního zneužití, ale jelikož výpověď dívky byla označena za 

nedůvěryhodnou a testy za ne zcela jednoznačné, byla věc zastavena a následně odložena.42 

Ač tento případ není zcela příkladný, poukazuje na řadu okolností, které jsou příhodné 

pro sexuální kriminalitu – požití omamné látky nebo křivé obvinění tzv. osoby blízké. Obtíže, 

které svými lživými výpověďmi oběť způsobila vyšetřovatelům, byly vedeny ze strachu reakce 

společnosti a také z nenávisti k příteli matky mladistvé. 

U majetkové kriminality hovoříme o vztahu oběti a pachatele jako o druhořadém. 

Za významné měřítko zde můžeme naopak označit vztah pachatele k objektu. Nejčastějším 

zástupcem majetkové trestné činnosti je trestný čin krádeže, jehož procento oznámení je oproti 

spáchanému celku zanedbatelné.43 Pachatel, v případech, kdy je vztah mezi ním a obětí 

relevantní, disponuje znalostí hodnoty majetku, který má v úmyslu ukrást, způsobu a míry 

ochrany před případnou krádeží a o zvycích jeho vlastníka či vlastníků.44 

K trestným činům, jejichž cílem není se daného majetku zmocnit, ale naopak jej 

poškodit a způsobit újmu, řadíme vandalství, ale i jinou podobnou trestnou činnost. O blízkém 

vztahu oběti a pachatele pak hovoříme v případech, kdy poškození majetku bylo vedeno mstou 

nebo nesnášenlivostí pachatele k oběti. Tato oběť může vyprovokovat pachatele svým 

konkrétním jednáním, ale také svou pouhou existencí. Příkladem je známá osobnost, která 

vyvolá jednání pachatele, aniž by si byla toho jakkoliv vědoma a dotyčného znala. 

Pro trestný čin zpronevěry, podvodu a porušování povinností při správě cizího majetku 

je taktéž příznačný vztah mezi pachatelem a obětí. Z kriminalistického hlediska však není pro 

nás až tak důležitým, jelikož pachatel je obvykle znám. 

 

                                                 

42 BOHUTINSKÝ, J. Určení otcovství. In: Kriminalistický sborník č. 2, 2002, str. 15-17. 
43 NOVOTNÝ, O., ZAPLETAL, J. a kol. Kriminologie. 3. přeprac. vyd. Praha: ASPI, 2008. 527 s. ISBN 

978-80-7357-377-5. str. 334. 
44 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 451. 
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4. Význam oběti jako původce a nositele stop 

4.1 Oběť v postavení původce stop 

Základním středobodem, který stojí v obecném pojetí stop, je teorie vzájemného 

působení, kdy „při vzájemném, současném působení dvou nebo více objektů navzájem dochází 

ke vzájemnému předávání informací o působení jednotlivých objektů a o jejich vlastnostech.“45 

Tak dochází k případům, při nichž má na sebe vliv celá řada objektů, a díky nimž nastává veliký 

počet změn. Pro obor kriminalistiky jsou však významné pouze ty, které jsou v příčinné 

nebo jiné souvislosti s kriminalisticky relevantní událostí. Ty, které vznikají v reálném 

prostředí, setrvávají přinejmenším od doby svého vzniku až po dobu zjištění a taktéž mohou 

být rozluštěny prostřednictvím kriminalistických nástrojů a metod. 

Každá stopa má svůj kriminalisticko-taktický význam, zpravidla pak i význam 

kriminalisticko-technický. Kriminalisticko-technický význam umožňuje použít stopu 

při postupu kriminalistické identifikace a určit tak osobu, zvíře nebo věc, které vznik stopy 

zapříčinily. Kriminalisticko-taktický význam stopy naopak vypovídá o osobách, které měly 

podíl na dané situaci, o jejich jednání, o způsobu provedení činu, o jejich předmětu zájmu atd. 

Díky němu lze například vyvodit, zda pachateli místo činu nebylo cizí, jaké měl dovednosti 

nezbytné k překonání překážek či zda měl spolupachatele nebo účastníky.46 

Kriminalistické stopy můžeme rozlišit na dvě elementární skupiny, a to stopy ve vědomí 

(paměťové) a stopy materiální (hmotné). O stopy ve vědomí se jedná, pokud osoba vnímá svými 

smysly konkrétní vjemy, které se v paměti ukládají a může si je kdykoliv opětovně vybavit. 

Paměťové stopy se dále rozřazují na zrakové, sluchové, čichové, chuťové a hmatové, přičemž 

poslední dvě podskupiny se téměř nevyskytují. 

Proces tvorby paměťových stop trvá po určitou dobu, a je tak příčinou vzniku mnohých 

nesrovnalostí v paměti oběti. Existují případy, kdy oběť děj odehrávající se před kriminalisticky 

relevantní situaci popírá (tzv. retrográdní situace), nebo obráceně vytěsňuje děj nastalý až 

po kriminalisticky relevantní situaci.47 

                                                 

45 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 
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Stopy materiální můžeme definovat jako „stopy vytvořené kdekoliv mimo lidské vědomí 

(paměť)“48, tedy stopy na těle člověka, zejm. různá zranění. Tyto stopy můžeme v důsledku 

účasti oběti na jejich vzniku rozřadit na dvě skupiny – stopy, u nichž je oběť jejich pouhým 

nositelem a stopy, které v reakci na jednání pachatele sama vytvořila (případy, kdy oběť při své 

obraně zraní pachatele). 

Nauka rozlišuje tři typové situace v souvislosti s chováním oběti po činu pachatele, 

a které taktéž souvisí s množstvím vzniklých stop:49 

1. Pasivně reagující oběť je ochromena, podléhá svému strachu, nedokáže odvrátit 

útok pachatele či se řídí jeho pokyny. Počet stop je spíše menší, oběť svou 

nečinností další stopy nevytváří. Tyto oběti pak často trpí výčitkami, že se 

nedokázaly před pachatelem ubránit, pocitem strachu, a taktéž si nejsou za 

žádnou cenu schopny vybavit onu kritickou situaci ve své mysli. 

2. Aktivně reagující oběť je pravým opakem. Oběť vyvíjí neočekávanou reakci, 

kdy se útoku pachatel brání, a to bez jakékoliv rozvahy a bez ohledu na 

následující nebezpečí. Vznikají další stopy, které nalezneme na těle pachatele 

nebo na místě činu, a při nichž je pachatel mnohdy zraněn. Mezi kriminalisty se 

vedou spory, jestli je tato reakce oběti žádoucí, neboť někdy může vést 

k ukončení jednání ze strany pachatele, anebo naopak jej ještě více 

vyprovokovat. 

3. Racionálně reagující oběť své jednání nejprve zhodnotí a podrobí situaci svému 

kritickému racionálnímu myšlení. Instinkt zde nejde do popředí, zvažuje své 

možnosti a nejvhodnější variantu reakce na nastalou událost – zda má 

s pachatelem bojovat, pokusit se uniknout, popř. začít s pachatelem 

komunikovat a „přemluvit“ jej od opuštění dalšího jednání. Podle jejího 

zvoleného scénáře se vytváří množství stop. Při útěku a komunikaci 

s pachatelem se další stopy již neutváří. 

 

Oběť ale může při získávání stop i škodit, a to v případech, kdy je sama ničí, ač se to 

ve většině případu děje v důsledku jejich neznalosti. Příkladem může být znásilněná dívka, 
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která vyhodí roztrhané oblečení, jelikož jí připomíná nešťastnou událost a až pak jde trestný čin 

oznámit na policejní stanici. Nezbytná je zde činnost příslušníků policie, kteří mají povinnost 

upozornit na význam těchto stop a zabránit tak dalšímu nechtěnému ničení stop ze strany oběti. 

 

4.2 Oběť v postavení nositele stop 

Jak je  již výše zmněno, oběť může být nositelem stop, aniž by jejich vznik zapříčinila 

či naopak právě stála za jejich existencí, proto jde toto postavení oběti z hlediska kriminalistické 

viktimologie do popředí. Poznatky, které viktimologie zkoumá, se zabývají, jak oběti pomoci, 

jak ji ochránit před sekundární viktimizací či obecně jak předcházet vzniku trestné činnosti 

a ublížení oběti. Taktéž podněcuje snahu oběti spolupracovat při samotném vyšetřování daného 

deliktu. Avšak z pohledu kriminalisticky tyto poznatky nehrají prim, kdy stěžejním 

středobodem je objasnění trestné činnosti. 

Oběť častokrát může jako jediná vypovědět o činu, neboť jiní svědci nejsou, 

a poskytnout podrobný popis pachatele. Vjemy, které oběť při činu vnímala, tj. stopy 

ve vědomí, slouží jako východisko o deliktu, o jeho kazuistice a o samotném pachateli. Oběť, 

proti které byl namířen jakýkoliv sexuální nebo násilný atak, se nachází vždy v přímé interakci 

s útočníkem. Díky tomuto kontaktu vznikají právě hmotné stopy na oblečení a těle oběti. 

Materiální stopy pak dělíme do 4 základních skupin:50 

1. Stopy vypovídající o vnější stavbě objektu, který je vytvořil – stopy balistické, 

daktyloskopické aj. 

2. Stopy vypovídající o vnitřní struktuře objektu, který je vytvořil – stopy 

biologické, chemické a další 

3. Stopy vypovídající o funkčních a dynamických vlastnostech vytvářejícího 

objektu – stopy hlasu, ručního písma atd. 

4. Stopy zachycující sdruženou informaci – stopy, jež se skládají z předchozích 

stop, např. otisk boty na hlíně, který zároveň přináší informaci o chůzi člověka 

 

U násilné trestné činnosti vzniká nepřeberné množství stop. Jejich příčinou je samotné 

jednání pachatele a bráníli se oběť útoku, pak také její reakce. Takové stopy nalezneme na těle 

nebo oděvu oběti, popř. útočníka. V tomto kontextu hovoříme o různých zraněních, 
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zhmožděninách či jiných fyzických následcích, ale také o trasologických stopách, o nástrojích 

vedoucí ke zranění nebo třeba o patronách. Stopy jako řezné či bodné poranění pak dále mohou 

napovídat o druhu zbraně či jiném prostředku, který byl užit k páchání činu či popř. o jeho 

ojedinělostech, které jej odlišují od zbraní stejného druhu a pomohou jej tak identifikovat. 

Hloubka, velikost, tvar a poloha místa zranění určují s jakou intenzitou a mírou použité síly 

pachatel útok konal, v jaké vzdálenosti se útočník nacházel od své oběti v době činu a také 

o jeho fyzických předpokladech, které mu spáchání činu umožnily. 

Specifické postavení mají střelné rány, které jsou přezkoumatelné metodami 

kriminalistické balistiky. Kriminalistická balistika je vědní obor, který zkoumá samotný výstřel 

ze zbraně. Dále se však také zabývá zákonitostí střely a jejími následky, zda zbraň, popř. střelivo 

fungovaly tak, jak mají, nebo střelným prachem či jinými emisemi vzniklými při výstřelu ze 

zbraně. Jakýkoliv druh zbraně nebo nástroje je specifický a oplývá určitými vlastnostmi, 

na základě nichž je snadno identifikovatelný. Ale i každou jednotlivou zbraň můžeme odlišit 

od ostatních stejného druhu. Toto rozlišení konkrétních zbraní umožňuje zejména stopy vývrtu 

hlavně na střele, pokud tedy není samotná střela nárazem do předmětu významně deformovaná. 

Podstatnou úlohu má také nábojnice, na které se mohou nalézat stopy od různých součástek 

zbraně jako je např. hrana nábojové komory, zápalník nebo jiné. 

Střelná rána a její jednotlivé vlastnosti, množství a poloha zplodin vzniklých po výstřelu 

informují o typu zbraně, která byla pro čin použita, o tom, kde se v době útoku pachatel nalézal 

a jaká byla jeho konkrétní vzdálenost od oběti. Nauka definuje pět skupin střelné rány:51     

1. Vstřel – oblast, kterou střela zasáhla do předmětného cíle 

2. Výstřel – oblast, kterou střela vyšla z daného předmětu 

3. Průstřel – linie, která vzájemně spojuje vstřel a výstřel rány 

4. Zástřel – oblast, v němž střelná rána uvízla 

5. Nástřel – oblast, při němž se střela od cíle odrazila 

 

Emise, které jsou pozůstatkem výstřelu, se skládají vždy z nespálených jak kovových, 

tak i nekovových částic, které vznikly během vzplanutí prachové nálože, zápalkové slože a při 

prostoupení střely vývrtem hlavně. Dolet povýstřelových zplodin je krátký, zpravidla dva metry 

u krátkých zbraní, u dlouhých pak metry tři. Při každém výstřelu však část zplodin uniká mimo 

svou obvyklou dráhu, ty nalezneme na oblečení střelce nebo na jeho rukou. Zkoumání 
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povýstřelových stop hraje roli zejména při vyšetřování, zda se skutečně jedná o sebevraždu 

nebo zda se jedná o nahranou situaci s úmyslem pachatele uniknout trestu. 

Vyměřit vzdálenost, ze které se střílelo, lze za pomoci vedlejších výsledků výstřelu – 

plamene, dýmu a právě povýstřelových emisí. Stopy plamene se vyskytují pouze v případech, 

kdy se zbraň v době výstřelu nacházela v těsné blízkosti daného předmětu. Prostřednictvím 

míry odýmení nebo zplodin lze právě onu vzdálenost určit. Kriminalisté však spíše preferují 

zjištění vzdálenosti, ze které se střílelo, za pomoci rozsahu zplodin, neboť díky tomu lze 

stanovit vzdálenost až do dvojnásobku délky oproti míře odýmení.52 

Uveďme si příklad, kdy byl důstojník Policie České republiky postřelen a na místě činu 

svému zranění podlehl. Za podezřelého z toho trestného činu byl považován J. R., který byl 

ihned zadržen a podroben výslechu. Taktéž byly na jeho rukou provedeny stěry za účelem 

zjištění, zda se na nich nacházejí povýstřelové emise, a následně na to propuštěn. Testy ukázaly, 

že na rukou J. R. se vyskytovaly zplodiny vzniklé výstřelem po důstojníkovi. Příslušníci policie 

proto opětovně J. R. zadrželi. Testům odhalujícím existenci povýsřelových zplodiny byla 

podrobena také jeho kožená bunda, kterou měl v době zadržení na sobě a která přítomnost 

inkriminovaných zplodin potvrdila. J. R. se však k činu nedoznal, ba naopak jej rozporoval. 

Argumentoval, že se ve zbraních nevyzná, nemá s nimi jakoukoliv zkušenost a v době spáchání 

činu se nacházel v místě dostatečně vzdáleném od místa deliktu. Kriminalisté se proto uchýlili 

k vyšetřovacímu experimentu, který měl odhalit, proč se stopy munice nacházely na oblečení 

a rukách podezřelého. Vyšetřovací pokus ukázal, že lze konstatovat, že k přenosu 

povýstřelových zplodin je možné dojít i jinak než střelbou na důstojníka, a to prostřednictvím 

příslušníků policie, kteří používají totožný druh střeliva, a jež se při zásahu zbraní mohlo na 

dotyčného přenést. Při policejních zásazích zcela běžně dochází s manipulací se zbraní 

policistou. Proto v důsledku tohoto zjištění bylo trestní stíhání proti J. R. zastaveno.53 

Ale lidské tělo slouží jako nositel i jiných stop důležitých z kriminalistického pohledu. 

V tomto kontextu hovoříme o daktyloskopických stopách, tj. o otiscích a vtiscích dermatoglyfů 

a o jedinečných obrazech vytvářených papilárními liniemi na prstech u rukou, na dlaních, na 

prstech u nohou či chodidlech. Jako nosiče preferujeme předměty stabilní, tvrdé a hladké, 

nežádoucími jsou pak spíše předměty hrubé, savé nebo pokud jsou tvořeny látkou. 

Daktyloskopické stopy rozlišujeme na dvě skupiny – latentní a viditelné stopy. Viditelné stopy 
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jsou zjistitelné na základě důsledného prozkoumání, někdy také za užití speciálního osvětlení 

či skel. Pravým opakem jsou stopy latentní, které jsou lidskému oku neviditelné. K jejich 

odhalení kriminalistika užívá různých fyzikálních a chemických postupů.54   

Fyzikální metody jsou založeny na přiléhavosti stop, zobrazení stop pomocí těchto 

metod lze dosáhnout díky daktyloskopickým směsím, zejména jemného hliníkového prášku. 

Chemické metody zkoumají fyzikální reakce, které se uskutečňují v lidském potu a vytváří tak 

potřebné stopy. Ke zviditelnění stop se užívají rozličné roztoky nebo třeba dým ze zapáleného 

kafru. Ale kriminalisté čelí ve sběru daktyloskopických stop, které se nachází na žijící osobě, 

řadě problémů. Mezi tyto problémy patří krátké trvání stop, možnost užití pouze fyzikálních 

metod (ty chemické jsou pro člověka nebezpečné) a nevhodnost lidské kůže jako nosiče stop. 

Po zviditelnění stopy je nutné ji zachytit pomocí fotografického aparátu, neboť při jejím 

přenosu na fólie se obvykle obtiskne také struktura lidské kůže, čímž se stopa zcela znehodnotí 

a stane se nepoužitelnou.55 

V neposlední řadě kriminalisté aplikují pro studium hmotných stop nauku, jež se nazývá 

kriminalistická biologie. Tento vědní obor zkoumá stopy biologického původu, a to jak 

lidského, zvířecího anebo rostlinného. Tyto stopy můžeme rozlišit dle řady kritérií, kupříkladu 

jakým způsobem se biologická látka izolovala – tj. spontánně, vnějším násilím či ze zahynulého 

organismu. Také je pak můžeme rozdělit na stopy viditelné nebo latentní. 

Řada biologických látek a materiálu je zpravidla lidským okem nepozorovatelná. 

Kriminalisté pro jejich odhalení využívají přístroje, díky kterým dochází k fluorescenci světla 

či k jeho ztmavnutí, a to pod ultrafialovým zářením.  Chemické roztoky jsou použitelné 

ke zjištění krvavých a dalších stop, ale bohužel s sebou nesou riziko poškození zkoumané látky. 

Přítomnost těchto stop může svědčit o spáchání trestné činnosti – např. sperma nebo poševní 

výměšek u sexuálních deliktů. Jejich nejdůležitější rolí je však samotná identifikace pachatele, 

oběti nebo jiných osob. Identifikaci můžeme provést skupinovou, na základě krevních skupin, 

nebo individuální prostřednictvím testů DNA.  

U oběti trestného činu vraždy se řada stop získává prohlédnutím jejího mrtvého těla 

nebo taktéž ze zbraní nebo jiných nástrojů, které sloužily trestné činnosti. Díky nim získáváme 
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informace jako jsou síla a množství násilí, které byly užity, nebo způsob provedení činu, čímž 

zároveň získáváme představu o schopnostech a umění pachatele. 

U formy násilí, jimž uvedeme jiného do stavu bezbrannosti56, se hmotné stopy vyskytují 

v mnohem menší míře. Pokud byly pachatelem oběti podány omamné nebo jiné ochromující 

látky, lze jejich přítomnost zjistit analýzou tělesných tekutin osoby. 

Při sexuálních trestných činech dochází k interakci pachatele s obětí, díky čehož vzniká 

mnoho paměťových a materiálních stop, zejména na lidském těle. Příslušnici policie primárně 

zkoumají stopy biologické a stopy, které svědčí o míře síly a násilí při páchání činu pachatelem, 

ale také při sebeobraně napadené osoby. Na šatech osob často nalezneme stopy, které určují 

prostředí, kde se útok uskutečnil, např. stopy půdy, nečistot nebo travin. 

 

5. Podíl oběti při oznamování trestných činů 

Oznámení trestného činu je asi jedna z nejvýznamnějších účastí oběti na případu, 

kterým přispívá k zdárnému potrestání jeho pachatele. Existuje řada deliktů, kdy právě jeho 

oznámení je jediný možným způsobem, jak orgány činné v trestním řízení odhalí, že k spáchání 

činu vůbec došlo. Počáteční aktivita oběti na vyšetřování trestné činnosti závisí na tom, zda 

oběť sama trestný čin nahlásila, a to ihned po jeho spáchání, popř. s časovou prodlevou, anebo 

jej naopak neohlásí. Pokud oběť čin oznámí s časovou prodlevou, může toto opoždění vést 

k obtížnějšímu sběru důkazů či dokonce k „vychladnutí stop“. 57 

Kriminalistika si pak klade za cíl právě podněcování co nejvíce lidí k oznamování 

trestné činnosti okamžitě po jejím spáchání, a naopak se snaží vyvarovat, aby oběť či někdo 

jiný čin vůbec neoznámila, popř. jaké důvody ji k neohlášení vedly a jak tomuto nežádoucímu 

jevu zabránit. Na základě oznámení nebo neoznámení deliktního jednání, hovoříme o latentní, 

nebo právě naopak zjevné kriminalitě. 

Jednotlivé typy kriminálního jednání nesou zcela odlišnou míru jejího ohlášení obětí. 

Odhad této míry je velice těžko určitelný, ale na základě viktimilogického výzkumu jej 

kriminalisté mohou alespoň v hrubých rysech vymezit. Jako příklad můžeme uvést výsledek 

zkoumání na území České republiky spolu s organizací UNICRI (Mezinárodní institut OSN pro 
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výzkum kriminality a trestní justice) z roku 2006, při němž bylo zjištěno, že největší míru 

oznámení trestných činů pokrývá krádež aut, motocyklů nebo vloupání do rekreačních obydlí 

jako jsou chaty, sruby apod. Naopak za nejméně časté oznámené činy můžeme považovat různé 

sexuální delikty nebo výhružky a napadení.58 

Příčin, kvůli kterým k oznámení trestných činů nakonec nedojde, je obecně opravdu 

příliš. V těchto případech hovoříme o pocitech, vjemech a zkušenostech oběti, osobního 

poměru mezi obětí a pachatelem, sociálním postavení oběti, strachu z nežádoucího zveřejnění 

případu v mediích a jiné publicitě, víře oběti v hodnověrnost postupu orgánu určených 

k vyšetřování trestných činů.59 Ale prvotním stěžejním důvodem, který směřuje k oznámení 

činu, je samotné uvědomění oběti, že trestný čin vůbec nastal a že jim ji byla způsobena určitá 

škoda. 

 

5.1 Příčiny směřující k neoznámení trestné činnosti 

Jak již je výše nastíněno, základní otázkou je, zda oběť vůbec spáchání činu vnímá 

a uvědomuje si jej. Praxe zná dvě příčiny, které vypovídají, proč tomu tak není. Tou první je, 

že oběť nedisponuje potřebnými informacemi, které se trestného činu týkají. Příkladem může 

být vlastník jízdního kola, které mu bylo odcizeno ze sklepa domu. Okradený sklepení 

navštěvuje příležitostně, a tak dlouho neví, že byl vůbec okraden. Také se ale může jednat 

o situaci, kdy se okradený domnívá, že předmětnou věc pouze někam omylem zastrčil nebo ji 

vytrousil. Z těchto uvedených příkladů zcela jasně vyplývá, že tento důvod neoznámení deliktu 

se vyskytuje z většiny u majetkové trestné činnosti. 

Jinou příčinou, proč se oběť necítí býti obětí, je její psychické rozpoložení. Rizikovou 

skupinou jsou zejména děti nebo psychicky nemocné osoby, které pro svou neznalost nebo 

nezralost trestný čin za trestný nepokládají. Ve vnímání deliktu, ale mnohdy brání i velice úzký 

vztah oběti a pachatele. Častokrát ho pak tyto oběti vnímají jako každodenní rutinu, 

např. u domácího násilí.60 
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Za další významný důvod, který směřuje k neohlášení trestného činu, můžeme chápat 

nedůvěru oběti v efektivnost orgánu činných při vyšetřování. Mezi lidmi je právě toto mínění 

velice časté, jelikož práci příslušníků policie vnímají jako nedostačující. V řadě případů se 

obávají i jejich neochoty jakkoliv pomoci, povrchního prošetření okolností či nedůvěry 

u oznámení trestného činu ze strany kriminalistů. Dalším podnětem k neoznámení, který se pojí 

s nedůvěrou v efektivnost orgánů, jsou mezery v důkazech sloužících k objasnění případu. 

U malých majetkových deliktů pak hraje velkou roli jejich nedůležitost a taktéž fakt, že 

možnost odhalení zde není vysoká. Tyto pochyby nalezneme i na straně samotných orgánů 

činných v trestním řízení. Příčina neoznámení trestného činu je už často zakořeněna 

v minulosti, kdy oběť či jiná osoba mají špatnou zkušenost s liknavostí příslušných orgánů 

a délkou soudních řízení.61 

Obtíže a nepříjemnosti, jež vznikají v souvislosti s prací orgánů činných v trestním 

řízení, jsou další pohnutkou, proč oběť delikt vůbec nenahlásí.  Jedná se např. o časové a hmotné 

újmy vzniklé při výslechu a jiných úkonech příslušných orgánů, nabouraní soukromí osoby 

nebo psychické útrapy vzniklé jednotlivými úkony v rámci trestního řízení. Oběť zvažuje 

po činu následný postup. Často shledá, že možná vzniklá újma převáží potrestání pachatele, 

nejednou tedy čin na ní spáchaný nenahlásí. Oběť je mnohdy vystavována obvinění, že si čin 

vymyslela či přikreslila. Je sice pravda, že příslušníci policie se setkávají s případy 

nepravdivého oznámení, ale i tak by jejich chování mělo být co nejvíce profesionální. Přijít 

s tímto obviněním by pak měli až ve chvíli, kdy jsou schopni jej podložit na základě 

dostatečných důkazů a zabránit tak případné druhotné viktimizaci nebo jiným nežádoucím 

následkům.62 

Neoznámení činu také nasvědčuje strach oběti, že při vyšetřování vyplynou na povrch 

mnohé kompromitující fakta z jejího soukromí nebo popřípadě o jejím nepatřičném chování 

před, v průběhu, nebo po odehrání inkriminovaného deliktu. Oběť může být dokonce přímo 

dráždícím subjektem nebo sama uskutečnila primární atak.63 

Předposledním důvodem pak může být vztah pachatele a oběti. Na jeho pojetí můžeme 

pohlížet z objektivního hlediska (rodinní příslušníci) nebo z hlediska subjektivního (pozitivní 
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emocionální vztah). Oběť se snaží pachatele ochránit či jej dokonce ospravedlňuje. Nebo 

naopak cítí sama za jednání pachatele, který je osobou blízkou, stud, např. babička, kterou 

okradl vlastní vnuk. Sporadicky, ale přesto, se také vyskytují případy, kdy oběť vezme řešení 

do „svých rukou“. Hovoříme o tzv. svépomoci, například oběť pohrozí zbraní, kterou po právu 

vlastní.64 Oběť taktéž bývá ovlivněna obavou ze msty pachatele, popř. jeho osoby blízké 

(víceméně všechny násilné a sexuální ataky). 

Při zhodnocení všech důvodů oběti pro a proti oznámení deliktu dochází k časové 

prodlevě. Oběť často nejprve se svými blízkými konzultuje danou situaci, radí se a až poté 

odchází na policii. Důležitou roli zde hrají i podpůrné poradny organizace jako Bílý kruh 

bezpečí nebo Linka bezpečí. Tento časový průtah vede ke komplikacím – mnohé stopy nelze 

již zajistit či se pachatel skryje, uprchne. Ale opožděné oznámení deliktu nelze primárně chápat 

jako znak lži a falešného obvinění. Pozdní oznámení však musí být řádně a důkladně prošetřeno 

a jeho příčiny racionálně objasněny.65 

 

5.2 Příčiny směřující k oznámení trestné činnosti 

Důvody, které k oznámení směřují, se rozlišují dle druhů jednotlivých trestných činností 

a my si je v následujících řádcích přiblížíme. 

Stěžejním znakem u majetkových trestných deliktů, který blíže specifikuje snahu oběti 

ohlásit trestný čin, je výše způsobené škody, jež vznikla oběti. Čím vyšší škoda, tím vyšší je 

i míra pravděpodobnosti oznámení deliktu obětí. Hlavní pohnutkou, která oběť motivuje 

k oznámení majetkového trestného činu, je přání opětovného shledání s odňatou věcí. 

Významná je zde i role pojišťoven, neboť bez trestního oznámení a prošetření si oběť nemůže 

nárokovat náhradu vzniklé škody. 

U násilné a sexuální trestné činnosti nalezneme důvodů k oznámení činnosti oběti více. 

Tím hlavním je touha oběti, aby nic podobného již nezažila, popř. aby se do stejné situace 

nedostal i někdo jiný. Potrestání pachatele vnímá jako zadostiučiní, touží po dosažení vnitřního 

klidu. Velkou motivací k oznámení je také strach z dalšího jednání pachatele. Nejedná se tudíž 
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o osobní mstu vůči pachateli, ale naopak o tzv. občanskou povinnost, která směřuje ke sjednání 

spravedlnosti.66 

Ale sexuální delikty mají i své negativním specifikum. Oběť sexuálního útoku se stydí 

a kolikrát se přímo viní, jak za své samotné jednání, tak i za to, co se odehrálo. Mnohé 

organizace bojují za odbourání tohoto studu, ale i tak je míra oznámení sexuálních ataků značně 

nízká. Autoři uvádějí různá čísla, příkladem může být Petr Weiss, který tvrdí, že delikt 

znásilnění ohlásí pouhé 3 % obětí.67 

Taktéž může nastat situace, při níž oběť trestného činu daný čin nahlásí, ale pak si toto 

oznámení rozmyslí a vezme jej zpět, nebo přeformuluje stávající výpověď. Činí tak buďto 

dobrovolně, anebo pod tlakem okolí či samotného pachatele. Zpětvzetí souhlasu s trestním 

stíháním je možné u trestných činů dle § 163 odst. 1 trestního řádu, tedy u těch, k jejichž stíhání 

musí dát poškozený souhlas. Ovšem jinak se orgány činné v trestním řízení řídí zásadou 

oficiality a činí další úkony ex offo.68 

 

5.3 Problematika falešných obvinění 

Falešná oznámení, popř. nahrané situace, jsou taktéž zcela běžnými, 

a to zejm. u pojišťovacích trestných činů.69 Mendelsohn, jak již jsme v této práci zmínili, 

rozdělil oběti na více typových skupin a jednou z nich je právě oběť předstírající. Příčiny 

falešného obvinění jsou různorodé. Jako příklad můžeme uvést odplatu, finanční prospěch, 

snahu o zviditelnění, vytvoření si alibi nebo pokus o zastření svého vlastního trestného činu.70 

Za falešná oznámení jsou nejčastěji okolím pojímány oznámení trestných činů 

znásilnění a pohlavního zneužívání. Snad proto, že jsou tyto případy obvinění častokrát hlavní 

pointou mnohých knih i filmů. To však nic nemění na závažnosti takových oznámení, a tak 
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příslušníkům policie nezbývá nic jiného než i je důkladně prověřit, neboť mohou způsobit 

neblahé důsledky v osobním životě, ale také v pracovních vztazích podezřelého. 71 

Pokud posuzujeme reálnost oznámení trestné činnosti, konáme pak na základě obecných 

hledisek pro posuzování hodnověrnosti výpovědi. Zkoumání výpovědi se tak odvíjí od tří 

hledisek, které o její věrohodnosti svědčí, či právě naopak – osoba oznamovatele a jeho 

konkrétní vlastnosti, motivace, která jej k tomu vede, a podání a samotná ústní výpověď dané 

osoby.  Komunikace ve výslechových situacích může být verbální, tou je obsah toho, co se 

vypovídá a způsob ústního projevu této výpovědi. Existuje také komunikace nonverbální, ale 

ta není pokládána za tak věrohodnou jako první zmíněná. 72 

O výpovědi a její pravdivosti svědčí řada detailů, na které se příslušníci policie při 

probíhajícím výslechu soustředí. Kriminalisté se soustředí na informace poskytované obětí, 

které s daným činem nejsou v příčinné souvislosti, jsou tedy podřadné. Čím více jich oběť 

nevděky zmíní, tím více je důvěryhodná její výpověď. Individuální výpověď oběti je dalším, 

neméně podstatným kritériem. U oběti, která je faktickou obětí, dochází k určitému „zabarvení“ 

její výpovědi. Oběť je ovlivněna citovými vjemy, prožitky, které vnímala během útoku na její 

osobu. Poskytuje jedinečné informace a často nechápe důvod, který k činu vůbec vedl, 

či například již vypovězené informace rozšiřuje o nové více detailní skutečnosti.73 

Kromě falešných obvinění je také nutné zmínit tzv. vědomě lživou výpověď, často 

vyvolanou touhou po odplatě. Trestný čin byl uskutečněn, oběť je skutečnou obětí, ale újma, 

která oběti vznikla, je přibarvená. Vypovězené okolnosti, jež se odehrály během predeliktní 

situace, nejsou totožné s realitou. Z tohoto důvodu musí kriminalisté k výpovědi oběti 

přistupovat vždy kriticky a hodnotit její důvěryhodnost a pravdivost.74 
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6. Role oběti při vyšetřování trestných činů 

6.1 Výslech oběti 

Oběť má častokrát v trestním řádu postavení svědka, mnohdy i svědka jediného. Oběť 

pocítila důsledky trestného činu na vlastní kůži, trestný čin se udál přímo jí, a proto informace, 

které později předkládá orgánům činným v trestním řízení, jsou pro ni lépe a detailněji 

zapamatovatelné. Avšak zároveň je oběť ovlivněna svým strachem, rozhořčením či jinými 

pocity. Díky záporným emocím oběť dokáže zafixovat vzpomínky, tyto emoce však zároveň 

ubírají na vnímání periferních detailů.75 

O výslechu můžeme říci, že je asi ten nejstěžejnější důkazní prostředek. Kriminalistická 

praxe výslech definuje jako metodu, díky níž jsou získávány informace z paměťových stop, 

které se nacházejí ve vědomí vyslýchaného, a to za striktní akceptace práv a povinností jak 

vyslýchajícího, tak vyslýchaného, a jehož výsledkem je ústní výpověď. Úmyslem výslechu je 

sběr všech úplných a důvěryhodných poznatků, které směřují ke zjištění skutkového stavu 

věci.76 

Výslech jako i jiné metody požaduje poctivou přípravu a plánování. Samotnou přípravu 

výslechu lze pak rozdělit na fázi analytickou a fázi syntetickou. Fáze analytická skýtá analýzu 

znalostí či schopností oběti, ale také jejího duševního rozpoložení, analýzu dosud získaných 

materiálů a jejich podkladů a analýzu samotné osoby vyslýchajícího. Syntetická fáze, přesněji 

její obecná část, obnáší přípravu samotného výslechu, vytyčuje jeho předmět a závěr, kdy a kde 

bude uskutečněn, jaké taktické postupy vedení výslechu budou užity či kdo je možný a kdo 

nezbytný účastník výslechu. Ve zvláštní části této fáze je vypracován konkrétní plán výslechu. 

Plán může být jak ústní, tak i písemný. Avšak písemný plán je pouze jakousi pomůckou určenou 

pro potřeby vyslýchajícího, neboť v průběhu výslechu se mohou vyskytnout nové skutečnosti 

a vyslýchající musí být v reakci na ně schopen improvizovat. Plán vždy zahrnuje vylíčení 

nejdůležitějších okamžiků výslechu alespoň v hrubých obrysech, např. výčet důkazů, které 

budou vyslýchanému předkládány.77 
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Výslech samotný se dělí na několik stádií. Prvním z nich je tzv. úvodní stádium, 

ve kterém dochází ke splnění procesních požadavků, jako je ověření totožnosti vyslýchaného 

či poučení o právech dle postavení dotyčné osoby. Kromě toho si zde vyslýchající utváří 

celkový obrázek o vyslýchaném, obeznámí se s jeho postojem k dané věci a vůbec 

k probíhajícímu výslechu. Mezi vyslýchajícím a vyslýchaným se tak zformuje 

tzv. psychologický kontakt, při kterém vyslýchaný touží vypovídat pravdivě, což poté i tak 

uskutečňuje. V opačném případě se pak tato situace nazývá tzv. psychologický střet.78 

Kriminalistická praxe typizuje tři základní výslechové situace:79 

1. Vyslýchaný vypovídá pravdivě – výpověď je úplná a přesná 

2. Vyslýchaný je veden pohnutkou vypovídat pravdivě, ale jeho výpověď je 

nepřesná, odporující objektivně zjištěným poznatkům, či pouze částečná 

3. Vyslýchaný záměrně nevypovídá pravdu 

 

První situace je pro vyslýchající osobu pro získání informací velice žádoucí. Druhá 

situace, tzv. výslech mýlící se osoby, je už ale spletitější. Pokud výpověď vyslýchaného 

obsahuje desinformace, je narušena věrohodnost svědectví jako celku. Vyslýchající se v tomto 

případě snaží napomoci vyslýchanému prostřednictvím kriminalistických metod, je veden 

záměrem, aby si vyslýchaný znovu vybavil zdánlivě zapomenuté informace, odstranil 

nepřesnosti, jež vznikly v jeho mysli chybnou fixací, a byly tak odstraněny nesoulady ve 

výpovědi vyslýchaného. Je žádoucí, aby se vyslýchající zaměřil na celý den, a ne pouze na onu 

událost, postupoval chronologicky, a tak se snažil v mysli vyslýchaného vyvolat asociace, které 

mu pomohou se rozpomenout.80 

Třetí vyšetřovací situace je nejsložitější. Pokud oběť úmyslně uvádí nepravdivou 

výpověď, je vedena záměrem pomoci pachateli, zejm. skrýt jeho pravou identitu. Vyslýchající 

má pak čtyři možnosti k získání pravdivé výpovědi od dotyčné osoby. Za základní považujeme 

metodu, jejíž podstatou je odhalit příčinu, která oběť ke lživé výpovědi vede. Tímto důvodem 

je zejména existující vztah mezi obětí a pachatelem. Vyslýchající se snaží vyslýchanou osobu 

od zjištěného důvodu oprostit a směřovat ji k pravdivé výpovědi. Druhá metoda, 

                                                 

78 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 330-331. 
79 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 333-334. 
80 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 333-334. 



39 

 

tzv. stimulovaní kladných vlastností, se snaží apelovat právě na tyto pozitivní vlastnosti, do 

popředí jde důraz na morálku či etiku. Vyslýchající může také využít metodu, která těží 

z vnitřních nesouladů v rámci výpovědi oběti či rozporů mezi informacemi získanými 

od vyslýchaného a ze shromážděných důkazů. Jako poslední je pak metoda, při které se využívá 

emocionálního napětí vyslýchané oběti. Orgány činné v trestním řízení zde především těží ze 

špatného svědomí vyslýchané osoby, a proto je tato metoda nevhodná pro výslech oběti.81 

Druhé stádium výslechu se nazývá stadium souvislého líčení (monologu). V tomto 

stádiu je vyslýchaný vybídnut, aby spontánně vypověděl vše, co považuje za podstatné a týká-

li se to daného trestného činu. Vyslýchaný by neměl být při své výpovědi přerušován, pokud 

ano tak pouze pro bližší upřesnění jeho výpovědi či objasnění okolností případu. Vyslýchající 

užívá taktického postupu tzv. analýzy výpovědi v průběhu výslechu, jehož výsledkem je úplná 

a zcela pravdivá výpověď. Tento postup umožňuje vyslýchajícímu podchytit jakékoliv 

nesoulady ve výpovědi, dále nesoulad mezi vypovězenými informacemi a existujícími důkazy, 

odhalit neúplnost či nepřesnost výpovědi nebo zpozorovat náznaky, že výpověď může být 

nepravdivá. Poznatky získané analýzou výpovědi slouží pro stanovení dalšího postupu 

při závěrečné části výslechu.82 

Posledním stádiem je pak stadium otázek a odpovědí (dialog). V něm dochází 

k odstranění nesouladů ve výpovědi, jež byly odhaleny během předchozí fáze. Cílem dialogu 

je tedy posoudit, zda je výpověď pravdivá, dostatečně přesná, ale také důvěryhodná. Otázky 

pokládané vyslýchajícím musí být zpravidla jasné, srozumitelné a zcela zřetelné. Kapciózní 

či sugestivní otázky jsou nekompromisně zakázány, odpověď by v nich taktéž neměla být 

žádným jiným způsobem naznačena.83  

Pokud je svědkem oběť trestného činu, pak má výslech za cíl dojít k objasnění trestného 

činu a následnému potrestání pachatele. 

 

Pro svědeckou výpověď je zcela zásadní její věrohodnost, na níž závisí následné 

hodnocení důkazní síly samotné výpovědi. Pojem věrohodnost je pojmem, který používá 

zejména forenzní psychologie. Status věrohodné výpovědi označuje, že vznikla z paměti, 
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ačkoliv může být výpověď částečná nebo zkreslená. Naopak nevěrohodná výpověď vznikla 

na základě jiných mentálních procesů, než je vnímání a zapamatování si, příkladem logické 

konstrukce či fantazie. Za právní pojem můžeme pak označit pravdivost výpovědi, jelikož ta se 

odvíjí od toho, zda odpovídá objektivní realitě.84 

To, zda je výpověď potřeba ověřit, aby mohla být označena za věrohodnou, je závislé 

na celkovém počtu důkazů. Pokud máme k dispozici větší množství důkazů, které jsou zároveň 

i kvalitní, či dokonce samotné přiznání pachatele, není pak nutné jakkoliv zpochybňovat 

výpověď, jestliže odpovídá také zjištěným faktům. Nicméně když máme k dispozici pouze 

menší počet důkazů, ty jsou nepřímé a obviněný svou vinu zcela odmítá, je pro vyřešení případu 

výpověď zásadní a musí být podrobena důkladnému přezkoumání.85 

Posouzení věrohodnosti výpovědi spočívá zejména v psychologickém zkoumání 

svědka, a to konkrétně znalcem. Setkání se znalcem by nemělo prohloubit již vzniklé trauma, 

a proto se vždy znalec snaží s obětí jednat co nejopatrněji, čímž zamezí pravděpodobnost 

vzniku sekundární újmy.86 

Zkoumání věrohodnosti rozlišujeme na zkoumání obecné a specifické. Obecná 

věrohodnost představuje způsobilost osoby vnímat událost, udržet ji ve své paměti až do doby 

uskutečnění jejího výslechu a následnou schopnost onu událost reprodukovat. Za nevěrohodné 

osoby považujeme např. mentálně postižené či jinak duševně nemocné nebo ty, kterým chybí 

jedna z podstatných lidských schopností jako je vnímání, zapamatování si atd.87 

Zkoumání specifické věrohodnosti se pak soustředí na objasnění, zda výpověď vzniká 

na základě paměti či jiného mentálního procesu. Mezi těmito druhy věrohodnosti však 

neexistuje vzájemná souvislost. Věrohodná osoba může v konkrétním případě úmyslně 

vypovídat nepravdu, nebo opačně osoba, jenž má sníženou obecnou věrohodnost, může 

vypovídat zcela pravdivě v souladu se svou pamětí. Ale i přes to soud k výpovědi osoby se 

sníženou věrohodností při svém rozhodování nepřihlíží.88 
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6.1.1 Zásady pro jednání s obětí 

Při jakékoliv konfrontaci s obětí je nutné jednat vždy obezřetně, jedním z důvodu 

je podchycení sekundární viktimizace. Oběť opětovně prožívá inkriminovanou situaci, 

vybavuje si nechtěné vzpomínky a nachází se pod neustálým tlakem, který vede až 

k vystresování oběti. Právě výslech oběti pak přispívá ke zpomalení tíženého procesu 

zapomínání a k prohlubování traumatu, které oběť potkalo. Kriminalisté se tedy na jednu stranu 

snaží při výslechu získat od oběti potřebné informace, ale na druhou taktéž musí být opatrní 

a ostražití, aby vyslýchanému neprohloubili jeho rány, které vznikly v důsledku trestného činu. 

Nicméně výslech oběti nemusí mít pro oběť pouze negativní dopady, ale naopak i pozitivní. 

Oběť si svou výpovědí uleví, vyřkne, co ji trápí, a vyrovná se tak s onou událostí. V tomto 

kontextu hovoříme o tzv. vnitřním uklidnění oběti.89 

Pro správně vedený výslech oběti a její výpověď je vždy zapotřebí předcházející 

příprava, jež nesmí být zanedbatelná. Orgány činné v trestním řízení řídí výslech tak, aby oběti 

nebyly kladeny otázky, na které již odpovídala, popř. otázky, na které oběť nemůže odpověď 

ani znát, nebo naopak její odpovědi není vůbec třeba. V případech, ve kterých oběť již 

s příslušníky policie komunikovala, je nutné osobu, která výslech vede, informovat o údajích, 

které byly obětí poskytnuty.90 Taktéž je zapotřebí vyslýchajícího předem seznámit se samotnou 

osobou oběti a o okolnostech spáchaného deliktu.  

Nemalou roli zde hraje i prostor, ve kterém je výslech prováděn. Místnost by neměla 

navozovat nepřátelskou či nevlídnou atmosféru či frustraci oběti,  ale naopak by měla působit 

přívětivě a „hřejivě“.  

Co se týká žen, které jsou obětí násilné nebo sexuální trestné činnosti, osobou, která řídí 

výslech, by měla být zpravidla taktéž žena. Díky přítomnosti vyslýchajícího ženského pohlaví 

se tato oběť pak cítí být méně ohrožena a druhou ženou chápána. Důležitou roli zde hraje 

i poučení o jejích právech, které je dodnes značně opomíjeno. Oběť právnickému jazyku 

mnohdy nerozumí a neví o všech svých možných postupech.91 
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Pro ilustraci zmiňme případ, který byl popsán v Kriminalistickém sborníku z roku 

2013.92 Jednou ráno v brzkých hodinách nahlásil muž prostřednictvím telefonátu na tísňovou 

linku, že ve společných místnostech jeho obydlí nalezl stopy krve. Tyto krvavé stopy vedly až 

k bytu jedné ze zde žijících rodin. Příslušníci policie oznámení prověřili a skutečně objevili jak 

v přízemí, tak i v prvním poschodí krvavé loužičky. Nicméně manžel O. S. na místě tyto stopy 

odůvodnil poraněním jejich psa, který se během venčení zranil. Toto tvrzení policistům přišlo 

jako liché – lokace a množství krvavých skvrn neodpovídalo výpovědi manžela, navíc pes se 

nezdál být zraněným vůbec. 

Ale žena O. S., označme ji jako R. S., jevila známky nových poranění – modřin 

a otevřených jizviček. Také však vykazovala i známky pohmožděnin, které jí byly způsobeny 

již dříve. Manželka uvedla, že nešťastnou náhodou upadla ze schodů. Bylo očividné, že její 

výpověď byla ovlivněna strachem z reakce manžela a ze snahy ochránit svého syna. O. S. 

odmítal probíhající odvoz manželky do lékařského zařízení. Nakonec celou situaci psychicky 

nezvládl a na ženu vyřvával, ať potvrdí svou výpověď, že pouze upadla na schodech. O. S. po 

celou dobu policejního zásahu slovně atakoval přítomné kriminalisty a v důsledku toho byl 

příslušníky policie zadržen. 

Za spolupráce psychologa, manželka společně se svým synem překonali strach, který 

měli z otce, a vypověděli, jaké hrůzné věci se u nich doma odehrávaly - O. S. svou rodinu 

psychicky a fyzicky týral. Jejich dcera se dokonce právě pro tyto události před časem z domu 

odstěhovala, aby tak utekla z vlivu otce. V průběhu vyšetřování sourozenci několikrát 

zjišťovali, zda si jejich matka výpověď nerozmyslela, neboť i oni sami by pak změnili své 

stanovisko. Jak jsme již výše vypověděli, rodina jednání otce vnímala jako každodenní rutinu 

a nevědomky užívali stejných obratů a popisu situací, které měli naučené od dominujícího 

O. S. na podporu jeho neviny. Psycholog u nich diagnostikoval zárodky stockholmského 

syndromu. Manžel byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce čtyři a půl let. 

Právě díky chápajícímu jednání, podpoře kriminalistů a rovněž také díky kontaktu oběti 

s psychologem, R. S. uvedla, že se nakonec odhodlala podat trestní oznámení. Bez této pomoci 

by se k němu jinak nejspíše nikdy neodhodlala. 

U výpovědi oběti považujeme za zcela zásadní zejména plynulý (popř. co nejméně 

přerušovaný) monolog vedený obětí. Dotyčný detailně popisuje, co konkrétně k trestnému činu 

vedlo, zda a jaký vztah existoval mezi ním a pachatelem, jak byl trestný čin spáchán a co po 

                                                 

92 KORNETOVÁ, A.: Kdyby se chovali, jak mají… In: Kriminalistický sborník č. 3, 2013. str. 24–32. 



43 

 

něm následovalo. Až poté v návaznosti na monolog oběti jsou kladeny upřesňující otázky 

či otázky k odstranění neshod v předmětné výpovědi. V žádném případě nesmí vyslýchající užít 

otázek jak sugestivních (návodných), tak i zavádějících (kapciózních). Jejich užití častokrát 

vede ke zkreslenému podání výpovědi či dokonce k ovlivnění vjemů, které zůstaly v paměti 

oběti. 

Dále také můžeme označit přístup vyslýchajícího k její výpovědi za významné kritérium 

pro jednání s obětí, a to přístup verbální, ale i neverbální. Jeho úkolem je díky těmto dvěma 

druhům komunikace navodit příhodné podmínky pro co nejreálnější výpověď. Vyslýchající 

může číst mezi řádky a vyvodit si tak mnohé z chování oběti, ačkoliv to nebylo obětí výslovně 

vyřčeno. K tomu všemu však potřebuje osoba vedoucí výslech příslušnou znalost poznatků 

psychologické vědy.  

Za stěžejní projev neverbální komunikace při výpovědi pokládáme mimiku 

vypovídajícího. Mimikou, či taktéž sdělováním pomocí výrazu obličeje93, lze odhalit 

emocionální stavy jako je štěstí, zloba, strach, ale také to, zda se jedná o skutečně pravdivou 

výpověď.  Za zásadní považujeme úsměv, který dokáže navodit přátelskou atmosféru, důvěru 

vyslýchaného vůči vyslýchajícímu. Nejbohatším pramenem neverbální komunikace je pohled, 

oční kontakt. Právě ten rozkrývá bezprostřední duševní stavy vyslýchajícího, díky čemuž může 

být rozhovor veden tím správným směrem s ohledem na psychický stav vypovídajícího. 

Je zapotřebí, aby vyslýchající očima netěkal či neuhýbal, a to i když se očního kontaktu zdržuje 

sám vypovídající. Takto vyslýchající rovněž navozuje u vypovídajícího pocit důvěry 

a předkládá svůj zájem o věc.  

Tělesný postoj také vypovídá o psychickém stavu člověka. Pokud se vypovídající hrbí, 

má schoulená ramena do sebe, značí to, že je nejistý až nervózní. Naopak pokud sedí zcela 

vzpřímeně a dívá se před sebe, nikoliv do země, je si svou výpovědi jistý, oplývá sebevědomím. 

S postojem úzce souvisí kinezika. Jedná se o nevědomky učiněné pohyby končetin nebo hlavy, 

např. trhání papírku, kousání tužky. Když vypovídající koná tyto bezděčné pohyby, vypovídá 

to o něm, že se nachází pod tlakem a ve stresu. V reakci na to musí vyslýchající zaujmout 

vhodný tělesný postoj, aby nepůsobil povýšeně a lhostejně. Hranici vzdálenosti mezi 

vypovídajícím a vyslýchajícím je vhodné nechat na oběti, při narušení osobního prostoru 

vypovídajícího dochází k nechtěnému napětí a navýšení pocitu nervozity na jeho straně. 

Zároveň však až příliš velký rozestup mezi obětí a vyslýchajícím skýtá nezájem a neosobnost 
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ze strany vyslýchajícího. Je nezbytností vyslýchajícího sledovat všechny tyto projevy 

nonverbální komunikace vypovídajícího, u obtížných případů je pak i vhodné pořídit video 

záznam výpovědi, a tyto projevy blíže zkoumat.94  

Na rozdíl od neverbální komunikace je komunikace verbální úmyslná, vedena určitým 

cílem. Ale i přes to kriminalisté znají metody, díky nimž je možné získat od vypovídajícího 

informace, které neměl v úmyslu vůbec sdělit. S tím souvisí verbální projev oběti a jeho 

konkrétní specifika. Různé jazykové příznaky jako tempo, intonace, přeřeknutí či vady v řeči 

a jiné dokážou o vypovídajícím poskytnout mnoho informací. Úkolem vyslýchajícího je 

navodit přátelskou, uvolněnou atmosféru. Toho docílí, pokud otázky klade spíše tichým 

a tlumeným hlasem, hovoří pomalu a mezi jednotlivými otázkami pak vždy učiní přestávku. 

Taktéž je příhodné, aby vyslýchající otázky kladl spíše neformálně a svým osobitým stylem. 

Tyto jazykové úkazy je nutné podrobit přísnému zkoumání, pak mohou odhalit kritická místa 

příslušné výpovědi. 95 

 

6.1.2 Specifická jednání s některými oběťmi 

Některé oběti vyžadují specifický přístup orgánů činných v trestním řízení při jednání 

s nimi. V tomto kontextu hovoříme zejm. o zvlášť zranitelných obětech. Jejích zákonnou 

definici nalezneme v § 2 odst. 4. zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů. Za tuto oběť považujeme: 

1. Dítě 

2. Osobu, která je vysokého věku nebo je postižena fyzickým, mentálním nebo 

psychickým hendikepem nebo smyslovým poškozením 

3. Oběť trestného činu obchodování s lidmi nebo trestného činu teroristického 

útoku 

4. 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 

                                                 

94 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015. 

318 s. ISBN 978-80-7380-851-4. str. 250–253. 
95 ČÍRTKOVÁ, L. Policejní psychologie. 3. vyd. Praha: Portál, 2000. 256 s. ISBN 80-7178-475-3. 

str. 193-194. 
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organizované zločinecké skupiny, jestliže je v konkrétním případě zvýšené 

nebezpečí způsobení druhotné újmy 

 

Na akademickém poli vymezili dvě základní osy vulnerability obětí trestné činnosti. 

Oběť může mít již v sobě zakódovaný předpoklad stát se obětí trestného činu. Této oběti vznikla 

duševní újma jako následek viktimizace, a zároveň je tato újma vysoce závažná. Oběti dle výše 

zmíněné první skupiny jsou pachateli přístupné, jejich slabost je pro pachatele žádoucí. Druhá 

skupina pak zahrnuje oběti, které si v důsledku trestné činnosti prožily trauma, jež nelze jen tak 

odstranit. Pokud se tyto osy střetnou, hovoříme o zvlášť zranitelné oběti.96 

Vymezení zvlášť zranitelné oběti je v evropském právu čím dál častější. Na území 

České republiky postavení této oběti upravuje výše uvedený zákon o obětech trestných činů. 

Ale i zde hraje důležitou roli legislativa Evropské unie. Příkladem zmiňme Směrnici 

Evropského parlamentu a rady EU 2012/29/EU z 25. 10. 2012, která  stanovuje zákonná 

minima pro práva, podporu a ochranu oběti kriminality.97 

Právě díky těmto předpisům mají zvlášť zranitelné oběti zákonné nároky na citlivé 

(šetrné) jednání ve všech stádiích trestního řízení. Co se týče přípravného řízení, jedná se 

o právo na citlivě vedený výslech. Ten má být za všech okolností veden odborníkem a pokud 

možno jednou a tou samou osobou. U obětí sexuální trestné činnosti by vyslýchající měl být 

také osobou stejného pohlaví. V soudním líčení je zvlášť zranitelným obětem přiznáno právo 

být podroben výslechu bez přítomnosti veřejnosti. Oběť není nucena se s pachatelem vůbec 

setkat během hlavního líčení či může být dokonce vyslechnuta v jiné místnosti než je soudní 

síň, a to za pomoci komunikačních technologií. Otázky, jež jsou kladeny zranitelné oběti, by se 

neměly týkat intimního života, ale naopak směřovat pouze ke spáchanému trestnému činu.98 

Zaměřme se na dítě jako na zvlášť zranitelného svědka. Dítě bylo v minulosti 

považováno za nezpůsobilé podat pravdivou a bezchybnou výpověď. Mezi odborností panoval 

názor, že je dítě ovlivňováno svou mnohdy bujnou fantazií. To se však s postupem času 

změnilo. Nyní je dítě obecně pokládáno za věrohodného svědka, který je schopen poskytnout 

                                                 

96 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 126. 
97 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 127. 
98 ČÍRTKOVÁ, L. Viktimologie pro forenzní praxi. Praha: Portál, 2014. 160 s. ISBN 978-80-262-0582-

1. str. 127-128. 
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důvěryhodnou výpověď, a to co do největších detailů oproti dospělým jedincům, kterým často 

mnohdy tyto drobnosti unikají.99 

Avšak u vypovídajícího dítěte musíme být obezřetní ohledně jejich sklonu k sugesci. 

V tomto případě sugestibilitu (ovlivnitelnost) můžeme definovat jako „schopnost přijímat 

nekriticky, automaticky a bezděčně cizí názory za své a převádět je do vlastního chování 

a prožívání.“100 Dítě se podvědomě snaží vyhovět očekáváním, které na ně klade jejich 

vyslýchající. Proto jsou jakékoliv návodné či zavádějící otázky ze strany vyslýchajícího zcela 

nežádoucí. To se taktéž týká otázek typu „ano-ne“, neboť děti, ale dokonce i dospělé osoby, 

mají spíše sklon souhlasit než nesouhlasit, i když to tak není. Negativní odpověď dítě vnímá 

jako nezpůsobnou nebo nevychovanou. Vyslýchající by vždy před provedením výslechu měl 

upozornit, že je možné odpovědět „Já nevím.“. Jinak hrozí, že si dítě odpověď vymyslí ve své 

fantazii. 

Na dítě při jeho výpovědi taktéž působí prostředí, ve kterém se výslech odehrává, a dále 

navozená atmosféra vedeného výslechu. Vyslýchací místnost je podstatným kritériem pro 

správnost výpovědi i u dospělého jedince, ale není tak stěžejní jako u dítěte. Proto se zejména 

v zahraničí setkáme se speciálními místnostmi, které jsou určeny k výslechu dětí.  Tyto pokoje 

v dítěti evokují dětský pokoj, přátelskou atmosféru, čímž se dokážou uvolnit a otevřít se 

vyslýchajícímu. Je žádoucí, aby vyslýchající osoba měla pozitivní vztah k dětem a vyvarovala 

se určitým rolím, např. autoritativní roli rodiče.101 

Mezi nejzávažnější výslechy dětí se řadí ty, které souvisí s pohlavním zneužíváním 

či s týráním. V těchto případech je zásadní zvýšená empatie okolí. K tomuto účelu slouží 

metoda výslechu za pomoci loutek. Dvojice loutek, u nás pojmenovaných jako Jája a Pája, 

se znázorněnými pohlavními znaky pomáhá při výpovědi dítěte. Pro dítě jsou to ze začátku 

pouze hračky, ale po čase se s nimi sžije a začne je vnímat jako přítele. Loutky jsou vždy 

oblečené, pokud je však nutné, je svléci, mělo by tak dítě učinit samo. Pája a Jája představují 

zneužívané dítě a pachatele. Dítě nemusí nic samo popisovat, ale pouze demonstruje na svých 

panenkách, co se mu přihodilo. Díky tomu se lze vyhnout traumatu, které by jinak dost možná 

výpověď přinesla. Pokud je i přesto nutné, aby dítě ústně vypovídalo, užívá se výpověď ve třetí 

                                                 

99 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 

2013. 445 s. ISBN 978-80-7380-461-9. str. 341-342. 
100 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. 445 s. ISBN 978-80-7380-461-9. str. 342. 
101 ČÍRTKOVÁ, L. Forenzní psychologie. 3. uprav. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš 

Čeněk, 2013. 445 s. ISBN 978-80-7380-461-9. str. 344. 
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osobě, čímž se navodí, že ony události se neodehrály právě jemu. Loutky také zahrnují výhodu, 

že mohou být využity i dětmi, které jsou nějakým způsobem postižené a nebyly by schopny 

kvůli tomuto handicapu vůbec vypovídat.102 

 

6.2 Některé zvláštní způsoby dokazování 

České trestní právo zná pět zvláštních způsobu dokazování, avšak mohou být i jiné, 

zákonem nespecifikované, jak vyplývá již samo sebou z názvu oddílu. Nalezneme je v oddíle 

třetím hlavy páté trestního řádu – konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce 

a prověrka na místě. V této práci se však budeme zabývat prvními dvěma uvedenýma, neboť 

z pohledu kriminalistické viktimologie stojí ve středu zájmu.  

 

6.2.1 Rekognice 

Rekognici můžeme definovat jako metodu kriminalistické praxe „spočívající 

v opětovném poznání dříve vnímaného objektu poznávající osobou s cílem ztotožnění 

subjektu.“103 Je vhodné ji užít všude tam, kde je žádoucí, aby osoba opětovně poznala a zároveň 

i určila objekt v souvislosti s trestnou činností, který již svými smysly dříve percipovala. 

Objektem pak máme na mysli osobu, zvíře, ale i věc movitou nebo nemovitou. 

Středobodem rekognice je znovupoznání, jakési ověření, zda opravdu nastal soulad 

mezi zapamatovaným a momentálně vnímaným. Subjekt je nezastupitelný, tedy jím může být 

pouze ta osoba, která předmětný objekt sama v minulosti zaznamenala. Za velké specifikum 

rekognice lze označit její neopakovatelnost. Musíme tedy být velice obezřetní při její věcné 

a organizační přípravě a pro její zaznamenání zvolit vhodný nástroj. Obsahová příprava 

rekognice se člení na dvě části, část analytickou a část syntetickou.104 

  Během analytické fáze dochází k rozboru získaných podkladů (zejm. výpověď 

svědka), jenž má za cíl:105 

                                                 

102 WEISS, P. a kol. Sexuální zneužívání – pachatelé a oběti. Praha Grada Publishing, 2000. 212 s. ISBN 

80-7169-795-8. str. 35. 
103 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 345. 
104 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 346-347. 
105 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 347. 



48 

 

1. Zjištění podstatných charakteristik, díky nimž lze opětovně rozpoznat 

ztotožňovaný objekt 

2. Seznámení se s podmínkami, za kterých došlo k vjemu objektu (osvětlení, délka 

vnímaní atd.) 

3. Dedukce, jejímž výsledkem je poznání, že svědek je objekt schopen svými 

smysly vůbec vnímat 

4. Posouzení, zda vlivem rekognice nedošlo k újmě na duševním stavu poznávací 

osoby (např. u nezletilého) 

5. Uvážení, zda je možné opatřit potřebný počet objektů stejného druhu 

6. Uvážení, zda není z důvodu bezpečnosti poznávající osoby zapotřebí tajit její 

totožnost (dle § 55 odst. 2 trestního řádu) 

7. Určení, který druh rekognice bude nejvhodnější 

 

Rekognici můžeme rozlišit na několik kategorií, zmiňme si dvě neznámější skupiny:106 

1. Dle stupně původnosti – rekognice in natura a rekognice podle objektů 

(např. fotografické snímky) 

2. Dle charakteru objektů – rekognice osob (živých i mrtvých), rekognice věcí 

(movitých i nemovitých) a rekognice zvířat (živých i mrtvých) 

 

Pokud provádíme rekognici ztotožňovaného objektu, je zapotřebí, aby byly přibrány 

objekty další, které jsou druhově shodné se ztotožňovaným objektem. Rekognice se musí 

odehrávat vždy ve skupině, tzn., že musí být přibrány alespoň tři podobní jedinci či tři obdobné 

předměty. Hraniční velikost skupiny však přesně určena není, odborníci se však opírají 

o psychologickou tezi o jednoohniskové pozornosti. Ta představuje, že demonstrované objekty 

lze subjektem zároveň pozorovat pouze z jednoho jediného místa. Maximální množství objektů 

tedy závisí na konkrétním subjektu. V akademické obci panuje názor, že u dospělých jedinců 

je to až osm objektů, u dětí a starších osob pak je maximum objektů pět. Nevhodnější množství 

objektů je určeno kvalitou poskytnutého popisu, ale také podmínkami, které tu byly během 

vnímání.107 

                                                 

106 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 346. 
107 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 349-350. 
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Během syntetické fáze je sestaven rekogniční plán, ale zároveň probíhá i její materiálně 

technické zajištění.  Plán rekognice musí zahrnovat specifikaci času a místa její realizace, 

specifikaci subjektu ztotožňovaného objektu, podmínky, které existovaly během vnímání 

a další.108 

Organizační příprava má za cíl samotné provedení rekognice a skládá se z těchto fází:109                                                                                                                                                                                             

1. Příprava poznávajících osob a objektů – obeznámení se záměrem rekognice, 

metodikou a technikou její realizace a konkrétním postupem v jejím průběhu. 

Subjekt a v některých případech i objekt musí být seznámen se svými 

procesními právy a povinnostmi. 

2. Zajištění podmínek, jež jsou shodné s podmínkami, které existovaly během 

vnímání subjektu – např. shodná vzdálenost, osvětlení či užití brýlí. 

3. Zabránění seznámení svědka s objektem (popř. jeho modelem) před 

uskutečněnou rekognicí. 

4. Příprava nástrojů k dokumentaci – kontrola, zda jsou prostředky funkční, 

užitečné a zda správně umístěny v prostoru. 

 

Výsledek, ale i průběh rekognice, je vždy zhodnocen a následně ověřen. Výsledek se 

mimo jiné zaznamenává v protokolu o rekognici. Čím více svědků došlo k obdobnému závěru, 

tím je výsledek rekognice důvěryhodnější.110 

 Demonstrujme si následující případ z Kriminalistického sborníku.111 V časovém 

rozmezí od ledna 1994 až do července 2005 kriminalisté zaznamenali na specifickém území 

deset trestných činů znásilnění žen, a to ve věku 16–35 let. Násilník využíval ke spáchání těchto 

trestných činů střelnou zbraň, čímž ve většině případů ženám těžce ublížil na zdraví. Útoky se 

odehrávaly na jím vytipovaných zapadlých místech, na která se dopravil pomocí svého 

motocyklu. Ve třech případech kriminalisté dokonce disponovali vzorkem DNA, který získali 

z útočníkova spermatu. 

                                                 

108 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 347. 
109 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 348-349. 
110 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 353-354. 
111 HYNEK, M., JUŠTA, M. a LOPOUROVÁ, D.: Lovec. In: Kriminalistický sborník č. 4, 2013, str. 16-

24. 
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Roku 2005 byl zcela náhodou nalezen předmětný motocykl příslušníkem policie, díky 

čemuž byl za podezřelého označen jeho majitel pan M. P. Testy DNA prokázaly, že spáchal 

všechny tři útoky, u kterých se našly stopy spermatu. Bohužel mu, ale takto nemohly být 

prokázány i zbylé případy. Nicméně dle modu operandi si kriminalisté byli zcela jistí, že je 

pachatelem i ostatních zmíněných činů. Z tohoto důvodu nezaháleli a kontaktovali i zbylé oběti, 

které stále nesly psychické trauma vzniklé činem. Příslušníci policie následně přistoupili 

k rekognici in natura. 

Znásilněné ženy obviněného viděly ve skupince 6 mužů, avšak zcela jej identifikovat 

dokázala pouze jedna z nich. O pravdivosti jejího obvinění svědčila i její reakce – když jej 

spatřila, celá se rozklepala. M. P. byl označen za možného pachatele dalšími dvěma ženami, 

u jiných dvou nebyla identifikace vůbec úspěšná a poslední poškozená jej označila 

za eventuálního pachatele, ale zároveň i dva jiné muže ze skupiny. V důsledku veliké časové 

prodlevy mezi ataky a rekognicí se přistoupilo k rekognici pomocí fotografie. Dvě z konečného 

počtu pěti žen, které tuto rekognici podstoupily, M. P. identifikovaly jako pachatele.  

V závěru k tomuto případu můžeme říci, že díky svědomitosti kriminalistů, kteří se 

snažili případ objasnit, došlo ke zdárnému vyřešení a pachatel byl potrestán. 

 

6.2.2 Konfrontace 

 Konfrontace je „kriminalistická metoda, při níž dříve vyslechnuté osoby, mezi jejichž 

výpověďmi jsou závažné rozpory, postaví tváři v tvář s cílem vyjasnit tyto rozpory, jež nelze 

odstranit jinak.“112 Jádrem konfrontace je hluboké a přímé působení na dotyčné svědky, jež 

vzniká v souvislosti se znovuobnovením konfliktní situace. Konfrontace není zásadně možná 

u osoby, která má status utajeného svědka; dále taktéž u jedinců mladších 15 let, ale tam jsou 

možné výjimky. 

 Pokud má být ke konfrontaci vůbec přistoupeno, je zcela zásadní, aby orgány činné 

v trestním řízení oběť na setkání s pachatelem připravily. Mladistvé, tj. osoby mladší 18 let, 

nelze za žádné situace konfrontovat s obviněným ve veškerých případech, které jsou spojeny 

se sexuální kriminalitou.113 Dále můžeme říci, že konfrontace není žádoucí u jakýchkoliv 

trestných činů, pokud je poškozeným dítě nebo se jednalo o sexuální atak. 

                                                 

112 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 337. 
113 § 104a odst. 5 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
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 Konfrontace má také výrazné mínus.  Pravdivě vypovídající svědek může pod náporem 

onoho psychologického působení upravit zcela či částečné svou výpověď a uvést tak nepravdu. 

Nebo naopak dvě osoby, které během výslechu vypovídají nepravdu, mohou své výpovědi 

sjednotit a podpořit svou lživou výpověď. Častokrát je tato metoda i zneužívána samotným 

obviněným – pokud svědek vypovídá chaoticky a roztržitě, vedle sebevědomě lživé osoby 

působí jako lhář spíše pravdomluvně vypovídající osoba. Z těchto důvodu je konfrontace 

až krajním řešením, kdy se kriminalisté domnívají, že opravdu pomůže k objasnění případu.114 

 Příprava konfrontace se skládá z více fázi. Je zapotřebí definovat, co je záměrem 

konfrontace, určit otázky, které budou sloužit k objasnění věci a zvolit příhodnou chvíli, 

ve které bude konfrontace co nejúčinnější.  Osoby musí zaujmout takovou pozici, aby stály 

k sobě tváři v tvář, oční kontakt je nutností. Také musí být zvolena osoba, které budou otázky 

kladeny jako první v pořadí. K zahájení samotného průběhu konfrontace dochází poučením 

konfrontovaných osob o jejich právech a povinnostech, které koresponduje s jejich procesním 

postavením. Orgány činné v trestním řízení prověří, zda se zúčastnění znají, či je dokonce 

vyzvou k objasnění jejich soukromých vztahů.115 

 Za zcela zásadní chápeme okamžik, kdy dochází k vyjasnění nesouladů mezi 

jednotlivými výpověďmi. Během odpovědi na již položené otázky se odpovídající dívá do očí 

druhého konfrontovaného. Ten má pak možnost se k jednotlivým odpovědím první osoby 

vyjádřit. Pokud druhý konfrontovaný jakkoliv nesouhlasí, vypoví svou verzi výpovědi. První 

vypovídající je následovně vyslýchajícím vybídnut k vyjádření k oné výpovědi. Nezřídka si 

v závěru konfrontace zúčastněné osoby otázky pokládají samy navzájem, ale to vždy jen za 

souhlasu vyslýchajícího.116 

 Konfrontace se řídí čtyřmi základními zásadami:117 

1. Iniciativa konfrontovaných osob – právě ony samy iniciují předkládání 

relevantních faktů, díky nimž dochází k odstranění nesouladů mezi výpověďmi. 

Na základě této iniciativy lze také posoudit, zda zúčastněná osoba má dostatečné 

znalosti o objektivní realitě. 

                                                 

114 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 338. 
115 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 338. 
116 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 338. 
117 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 338. 
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2. Pozorování konfrontovaných osob – tato aktivita slouží k odhalení stavu 

nejistoty, váhání a kolísání zúčastněných osob. 

3. Ostražitost – tato zmíněná vlastnost vyslýchajícího spočívá v systematickém 

pozorování dotyčných osob a zároveň schopnost vyslýchajícího bezprostředně 

zasáhnout, byť při nejmenším náznaku jakékoliv snahy o přerušení probíhající 

konfrontace. Obdobně to platí i u snahy o domluvu některých konfrontovaných 

osob. 

4. Aktivní vedení konfrontace vyslýchajícím – vyslýchající za každé situaci musí 

mít dominantní postavení nad dotyčnými, vzbuzuje u nich pocity respektu 

a autority. Během konfrontace neustále dbá na analýzu odpovědí 

vypovídajících. 

 

 O provedení konfrontace se vyhotoví její protokol. Je třeba protokolovat zásadně 

v přímé řeči a bez jakékoliv nuance od doslovné výpovědi. Kromě verbálních projevů 

se zaznamenávají i ty neverbální či dokonce i pokusy o narušení konfrontace.118 

 

7. Způsoby pomoci obětem trestných činů 

Můžeme říci, že v současnosti jde do popředí zájem o oběť jako takovou. S tím souvisí 

častější zákonné úpravy týkající se právě této tématiky. V České republice se jedná o již 

zmíněný Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. 

Rozlišujeme čtyři způsoby pomoci obětem trestných činů, a to pomoc psychologickou, 

sociální, právní119 a finanční. Zaleží už pak jen na samotné oběti, kterou z těchto pomocí, 

popř. zda vůbec, bude žádat.  

 

                                                 

118 MUSIL, J., KONRÁD, Z., SUCHÁNEK, J. Kriminalistika. 2. přeprac. a dopln. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2004. 512 s. ISBN 80-7179-878-9. str. 339. 
119 Právní pomoc bude rozebrána v následující kapitole. 
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7.1 Psychologická pomoc 

Oběť, na které je spáchán trestný čin, častokrát trpí psychickým traumatem. Pokud 

v těchto případech není oběti poskytnuta náležitá odborná pomoc, může na ní pak trauma 

zanechat nenapravitelné tělesné, duševní a interpersonální poruchy. 120 

V důsledku toho se dne rozvijí nový vědní obor, tzv. psychologie první péče.  

Psychologická neodkladná pomoc může být poskytnuta psychology či jinými odborníky přímo 

na místě tísně, kde se skutek odehrál, a to po jeho skončení. Ale účinnou pomocí je i terapie 

akutního traumatu, která následuje minimálně dva dny od vzniku právě onoho trauma. Obě tyto 

varianty sledují duševní stabilizaci oběti.121 

Dále existuje i následná psychologická péče, zejm. reintegrační programy, které se 

rozlišují dle druhů kriminality. Psychologickou, popřípadě sociální pomoc, mohou skýtat pouze 

subjekty, kterým udělilo oprávnění Ministerstvo spravedlnosti. Tyto právnické osoby jsou 

povinny oběti umožnit právní pomoc, a to zásadně bezplatně. Taktéž oběť poučí o jejich 

právech, ale i povinnostech a informují ji o stavu probíhajícího trestního řízení.122 

 

7.1  Sociální pomoc 

Na západě Evropy a v Americe nalezneme řadu modelů, jež uskutečňují pomoc obětem 

trestných činů. Příkladem si uveďme Spojené státy, kde mají téměř na všech policejních 

odděleních (zvláště těch, které se zaobírají domácím násilím) „své“ sociální pracovníky.123 

Sociální pomoc je ale také poskytována i v České republice prostřednictvím nevládních 

poraden a jiných organizací. Avšak doposud má tato oblast značné mezery a na jejich odstranění 

se stále čeká. Jejím podkladem je Zákon č. 108/2016 Sb., o sociálních službách, ve kterém jsou 

blíže specifikovány služby společenské prevence či samotné sociální služby. Dále můžeme 

zmínit Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu a Zákon č. 111/2006 Sb., 

o pomoci v hmotné nouzi. 

 

                                                 

120 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 131. 
121 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 131. 
122 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. Str. 139-153. 
123 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing, 2007. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 142. 
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7.2  Finanční pomoc 

Újmu vzniklou oběti by za každé situace měl kompenzovat pachatel. Nicméně pachatel 

častokrát není vůbec znám nebo není tato možnost z finančního hlediska v jeho silách.  Oběť 

by se tak odškodnění nemusela nikdy domoci – právě z tohoto důvodu v 60. letech minulého 

století se začaly objevovat první pokusy zákonné úpravy, které upravovaly možnost náhrady 

škody ze strany státu.124 V roce 1997 se Česká republika dočkala Zákona č. 209/1997, 

o poskytnutí peněžité pomoci oběti trestné činnosti a o změně některých zákonů. Podstatnější 

je však přínos již uvedeného zákona o obětech trestných činů. 

V období feudalismu trestání pachatele náleželo soukromým osobám, 

zejm. poškozenému či jeho blízkým. Příkladem můžeme uvést tzv. příhlavní peníz, který 

pachatel hradil příbuzným zemřelého, který se stal obětí vraždy.  Ale s postupem času se zcela 

otáčí postavení oběti. Od 18. století zájmy státu stojí nad zájmy oběti. V trestním řízení se proti 

sobě v tomto období nově setkává pachatel a stát, který je v pozici žalobce. Role oběti je zde 

spíše subsidiární, oběť slouží zejména jako zdroj důkazů. Zvýšený zájem o práva oběti pak 

přichází společně s kontextem druhé světové války. 125 

Nabízí se otázka, proč by stát vůbec měl hradit újmu vzniklou obětem ze svého rozpočtu.  

Odpověď na ni se pak liší podle teorie, kterou odborníci staví do popředí. Teorie právní křivdy 

spočívá ve vytváření norem chování, kterými se musí řídit každý jedinec. Tato pravidla utváří 

stát pomoci legislativního procesu. Osobní msta „oko za oko“ zde není žádoucí. Kvůli tomu ale 

stát přejímá veškerou odpovědnost za bezpečnost občanů a taktéž nese břemeno související 

se stíháním pachatele. Nevýhodou této teorie však je, že dochází k rozporům s principy 

svobodného společenství.126 

Další známou teorií je teorie sociálního kontraktu. Ta říká, že občané uzavírají se státem 

smlouvu, na základě které stát získává dispozice, jimiž může brojit proti kriminalitě. Pomoc, 

kterou stát propůjčuje obětem trestných činů, se rovná například pomoci, kterou stát uděluje 

                                                 

124 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998. 190 s. ISBN 80-7184-618-

X. str. 63. 
125 GŘIVNA, T. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o obětech trestných činů? 

In: VANDUCHOVÁ, M., HOŘÁK, J. (eds.): Na křižovatkách práva. Pocta Janu Musilovi k 70. narozeninám. 

Praha: C. H. Beck, 2011. 537 s. ISBN 978-80-740-388-2. str. 109-112. 
126 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998. 190 s. ISBN 80-7184-618-

X. str. 64-65. 
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sociálně slabým jedincům či jiným skupinám vyřazeným na okraj společnosti. Pomoc, kterou 

stát poskytuje, tak představuje zejména satisfakci za selhání státu při ochraně svých občanů.127 

Teorie pojištění se zakládá na vnímání náhrady jakékoliv újmy, která se jedinci přihodí, 

jako na určitém druhu sociálního pojištění. Na toto pojištění občan pak přispívá 

zprostředkovaně, prostřednictvím vybíraných daní.128 

Teorie utilitarity vnímá kompenzaci jako „odměnu“ oběti za nápomoc během trestního 

řízení. Jedná se o náhradu nákladů, které v souvislosti s tímto řízením oběti vznikly, ale také 

o kompenzaci za promeškaný čas či za vystavení se traumatizujícím situacím.129 

Jak již je výše uvedeno, v roce 1997 byl schválen zákon o poskytnutí peněžité pomoci 

obětem trestné činnosti. Avšak účinností zákona o obětech trestných činů došlo ke zrušení jeho 

první části, zbylé dvě pak setrvávají dodnes v platnosti. Tato zákonná úprava je z velké části 

inspirována Evropskou úmluvou o odškodňování obětí násilných trestných činů z roku 1983. 

Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti je vybudován na 

následujících východiscích:130 

1. Stát se podílí na kompenzaci pouze vážnější újmy na zdraví. Právě ta je bariérou 

pro dosažení stejných životních podmínek, které měla oběť před vznikem újmy. 

2. Stát se na kompenzaci újmy podílí pouze zčásti. Oběť je tak vedena, aby přispěla 

k odhalení pachatele, jenž ji odškodní. 

3. Určení výše pomoci se zakládá na výši neuhrazené škody, dále také na i jiných 

hlediscích, jejichž cílem je, aby pomoc získali právě ti, kteří ji nejvíce potřebují. 

4. Existuje taxativní výčet příčin, proč není pomoc umožněna – předchází se tak 

jakémukoliv zneužití pomoci. 

5. Objevuje se zde významný apel na rychlost, při níž je pomoc poskytnuta, 

zejm. u vyřízení žádosti. 

6. Stát může po oběti požadovat navrácení poskytnuté pomoci, pokud se oběť 

náhrady od pachatele nakonec domůže. 

 

                                                 

127 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998. 190 s. ISBN 80-7184-618-

X. str. 65. 
128 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998. 190 s. ISBN 80-7184-618-

X. str. 65–66. 
129 JELÍNEK, J. Poškozený v českém trestním řízení. Praha: Karolinum, 1998. 190 s. ISBN 80-7184-618-

X. str. 67. 
130 KRÁL, V. Odškodňování obětí trestné činnosti. Zákony s poznámkami. Praha: C. H. Beck, 1998. 135 s. 

ISBN 80-7179—175-X. str. X – XI. 
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Peněžitou pomoc mohou dle Zákona o obětech trestných činů žádat následující osoby:131 

1. „Oběť, které bylo v důsledku trestného činu ublíženo na zdraví 

2. Oběť, které byla v důsledku trestného činu způsobena těžká újma na zdraví 

3. Osoba pozůstalá po oběti, která v důsledku trestného činu zemřela, byla-li 

rodičem, manželem, registrovaným partnerem, dítětem nebo sourozencem 

zemřelého a současně v době jeho smrti s ním žila v domácnosti, nebo osoba, 

které zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu 

4. Oběť trestného činu proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti a dítě, které je 

obětí trestného činu týrání svěřené osoby, kterým vznikla nemajetková újma“ 

 

Cílem peněžité pomoci ze strany státu je odstranění sociálních následků, které vznikly 

v souvislosti se spáchaným trestným činem. Nárok na peněžitou pomoc ze strany státu oběti 

vzniká pouze tehdy, pokud jí nebyla újma na zdraví, nemajetková újma či újma, která vznikla 

v důsledku deliktu, jímž byla usmrcena blízká osoba, pachatelem kompenzována. Oběť 

sexuálního obtěžování či napadení, popř. týrané dítě, mají také nárok na peněžitou pomoc, jež 

slouží k úhradě nákladů vzniklých v souvislosti s následnou psychoterapií nebo fyzioterapií. 

Tyto léčebné metody slouží k odstranění nemajetkové újmy vyvolané předmětným trestným 

činem. 

Zákon o obětech trestných činů upravuje paušální částku peněžité pomoci. Ta se pak 

odvíjí podle rozlišení oběti, které újma vznikla. Rozsah paušální částky peněžité pomoci se 

pohybuje mezi 10 000 až 200 000 Kč. Namísto této paušální částky, ale oběti může být 

vymezena výše pomoci s ohledem na prokázanou újmu.132  

Žádost o přiznání pomoci oběť podává Ministerstvu spravedlnosti České republiky. 

Objektivní lhůta je 5 let od spáchání daného trestného činu. Avšak oběť je také limitována 

lhůtou subjektivní, která je vymezena jako 2 roky od doby, kdy se oběť o újmě vzniklé trestným 

činem vůbec dozvěděla.133 

 

                                                 

131 § 24 odst. 1 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 
132 § 28 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 
133 § 30 zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů 
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7.3  Organizace, jež poskytují pomoc obětem trestných činů v ČR 

První organizace, které se specializovaly na pomoc obětem trestné činnosti, se objevily 

v České republice okolo 90. let minulého století. Jedna z nejstarších, nyní asi největší nestátní 

a jistě nejznámější organizace pomáhající obětem trestných činů, je Bílý kruh bezpečí o. s. (dále 

jen „BKB“), který vznikl už v roce 1991. Jejím zásadním rozdílem oproti jiným světovým 

organizacím zaměřených na tuto tématiku, např. Victim Support, je, že BKB nezískává 

jakékoliv informace od policie, ale naopak pouze od oběti trestných deliktů. Oběť se tedy musí 

obrátit přímo na BKB.134 BKB na svých internetových stránkách uvádí, že v roce 2017 se na 

něj obrátilo s prosbou o pomoc 2 584 obětí, z tohoto počtu se o existenci této organizace 

dozvědělo pouze 626 osob, tj. 22 %, prostřednictvím policie.135 

Poradny BKB můžeme nalézt v deseti českých městech, příkladem v Praze, Ostravě 

nebo Olomouci. Právě ony zajišťují psychologické, ale i právní poradenství pro oběti trestné 

činnosti. Kromě této pomoci je možné vyhledat pomoc na krizové lince BKB, na kterou se 

mohou obrátit oběti a svědci trestných činů, popř. také na lince zvané DONA, jež je určena pro 

oběti domácího násilí. Taktéž přináší BKB i nové doplňkové netradiční služby jako jsou 

krátkodobé psychorekondiční pobyty, rozličné terapeutické programy či poskytnutí doprovodu 

k soudům a návštěvy v nemocnicích.136 

BKB však není jedinou organizací, jež se zaměřuje na pomoc obětem trestné činnosti. 

V České republice evidujeme nespočet intervenčních center, která poskytují podporu obětem 

domácího násilí. Pro děti a mladistvé je také určena Linka bezpečí, Rodičovská linka či linka 

Vzkaz domů. Obětem trestných činů obchodování s lidmi pak slouží například organizace La 

Strada Česká republika, o. p. s. nebo Arcidiecézní charita Praha, konkrétně její linka zvaná 

Magdala.137 

 

                                                 

134 VITOUŠOVÁ, P. Podpora obětí z pohledu nestátní organizace. In: Kulíšková, K. (ed.) 

K problematice obětí trestných činů a k výsledkům výzkumu obětí v České republice. Sborník příspěvků 

z konference. Praha: Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1999. 63 s. str. 43-45. 
135 BKB: přehled osobních konzultací v poradnách za rok 2017 [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné na: 

https://www.bkb.cz/o-nas/zakladni-udaje-o-organizaci/statistiky/ 
136 BKB: Poslání a činnost. Bílý kruh bezpečí. [online]. [cit. 2018-11-14]. Dostupné na: 

https://www.bkb.cz/o-nas/poslani-a-cinnost/ 
137 Policie ČR: Pomoc v tísni – důležité kontakty. Policie České republiky[online]. [cit. 2018-11-14]. 

Dostupné na: https://www.policie.cz/clanek/pomoc-v-tisni-496266.aspx 
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8. Právní aspekty kriminalistické viktimologie 

Ačkoliv nadále v naší zákonné úpravě převládá úprava právního postavení pachatele, 

čím dál častěji se v zájmu objevuje i samotná oběť. Stát je povinen své občany chránit před 

neoprávněnými zásahy do jejich práv a svobod. Z tohoto důvodu se zákonná úprava soustředí 

na snahu o předcházení trestné činnosti a ochranu obětí trestných činů. Pokud však již k deliktu 

dojde, je zapotřebí, aby stát na to vhodnou cestou reagoval, tedy zabránil vzniku či prohloubení 

duševního traumatu. Oběti v tomto smyslu vzniká „jistota pomoci“ ze strany státu. 

Středobodem právní úpravy kriminalistické viktimologie je již výše mnohokrát uvedený 

Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů. Právě ten vymezil 

základní práva oběti trestné činnosti, jež zní: 

1. Právo na poskytnutí odborné pomoci  

2. Právo na informace  

3. Právo na ochranu před hrozícím nebezpečím  

4. Právo na ochranu soukromí  

5. Právo na ochranu před druhotnou újmou 

6. Právo na peněžitou pomoc 

 

Zákon o obětech trestných činů svou účinností zrušil část první Zákona č. 209/1997 Sb., 

o peněžité pomoci obětem trestné činnosti. Zároveň pak tuto zrušenou oblast peněžité pomoci 

sám upravuje. Více je tato problematika rozebrána v podkapitole 8.3 této práce. 

 

Dalším významným pramenem práva týkající se kriminalistické viktimologie je Zákon 

č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Specifikem této zákonné úpravy je, že oběť 

vystupuje v trestním řízení jako oznamovatel svědek, anebo zejména jako poškozený. „Jako 

poškozený v trestním řízení může vystupovat pouze ten, komu bylo trestným činem ublíženo na 

zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda.“138  

Tato tři různá postavení s sebou nesou také rozličná práva či povinnosti. Trestní řád pak 

vymezuje práva poškozeného následovně:139 

                                                 

138 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 154 
139 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 156. 
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1. Právo na informace 

2. Právo na aktivní účast v trestním řízení  

3. Právo na zmocněnce a právní pomoc 

4. Právo na náhradu škody  

5. Právo na ochranu a bezpečí 

 

Trestněprocesní instituty nalezneme rozptýlené víceméně skrz naskrz po celém trestním 

řádu. Avšak základní právní úpravu postavení poškozeného a jeho procesních práv nalezneme 

v § 43–51a trestního řádu.140 Některá z výše uvedených procesních práv poškozeného si dále 

více přiblížíme. 

Práva na aktivní účast v trestním řízení se v trestním řádu týká nespočet ustanovení. 

Například v § 59 trestního řádu nalezneme zákonnou úpravu podání trestního oznámení. Dále 

dle § 159a odst. 6 a odst. 7 či § 172 odst. 3 trestního řádu má poškozený nárok podat stížnost 

s odkladným účinkem proti usnesení o odložení věci či proti zastavení trestního řízení. 

V návaznosti na § 163 trestního řádu má poškozený možnost udělit, či naopak neudělit souhlas 

se stíháním pachatelem, a to u taxativního výčtu trestných činů. Avšak toto právo není 

bezpodmínečné: ve vyjmenovaných situacích v § 163a trestního řádu není potřeba souhlasu 

poškozeného se zahájením či pokračováním trestního stíhání. Jedná se o reakci na časté 

naléhání ze strany pachatele, popř. okolí poškozeného, a vyvarování se tak i jeho následné 

traumatizace. Ustanovení § 157a trestního řádu skýtá právo poškozeného se kdykoliv během 

přípravného řízení domáhat po státním zástupci odstranění průtahů v řízení či závad v postupu 

policejního orgánu. V neposlední řadě § 212a trestního řádu umožňuje poškozenému, jenž je 

zároveň i obětí dle zákona o obětech trestných činů, požadovat v průběhu hlavního líčení učinit 

prohlášení o následcích uskutečněného deliktu na jeho dosavadní život.141  

Právo na náhradu škody rámci v trestního řízení nalezneme v oddílu sedmém hlavy 

druhé trestního řádu. Tato oblast trestního řádu blíže specifikuje nárok poškozeného na náhradu 

škody, popř. nemajetkové újmy, nebo vydání bezdůvodného obohacení.142  Ustanovení § 80–

                                                 

140 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 154. 
141 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 158-163. 
142 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 166-167. 
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81b trestního řádu pak upravuje vrácení, vydání a další nakládání s věcmi, jež jsou podstatné 

pro trestní řízení. 

Jako poslední je v této práci uvedeno právo poškozeného na bezpečí. V § 68 odst. 4 

trestního řádu nalezneme úpravu, která umožňuje vzít obviněného do vazby, ačkoliv k tomu 

není dán důvod, a to s ohledem na bezpečnost poškozeného. Ustanovení § 88b a následující 

trestního řádu vymezují předběžná opatření, která taktéž slouží k ochraně poškozeného. § 101 

trestního řádu pamatuje na výpověď poškozeného (svědka), kdy je kladen apel na ohleduplné 

zacházení orgánů činných v trestním řízení při jeho výslechu. Cílem je zamezení druhotné 

viktimizace. Dle § 104a trestního řádu je z obdobného důvodu omezena možnost konfrontace 

u osob mladších 18 let, vyšetřovací pokus dle § 104c trestního řádu lze provést pouze tam, kde 

je to možné s ohledem na poškozeného. Trestní řád v neposlední řadě definuje procesní 

postavení tzv. utajeného svědka.143 Pokud svědek nebo osoba mu blízká jsou ohroženi újmou 

na zdraví, popř. jakýmkoliv dalším vážným nebezpečím porušení jeho základních práv 

a svobod, mohou orgány činné v trestním řízení konat „opatření k utajení totožnosti i podoby 

svědka; jméno a příjmení a jeho další osobní údaje se do protokolu nezapisují, ale vedou se 

odděleně od trestního spisu a mohou se s nimi seznamovat jen orgány činné v trestním řízení 

v dané věci. Svědek se poučí o právu požádat o utajení své podoby a podepsat protokol 

smyšleným jménem a příjmením, pod kterým je pak veden. Je-li třeba zajistit ochranu těchto 

osob, orgán činný v trestním řízení učiní bezodkladně všechna potřebná opatření.“144 

Kromě vnitrostátní zákonné úpravy musíme taktéž zmínit úpravu mezinárodní, 

zejm. pak normotvorbu Evropské unie. Příkladem uveďme Směrnici Evropského parlamentu 

a Rady EU 2012/29/EU z 25. 10. 2012, kterou jsou proklamována minimální práva, ale také 

podpora a ochrana obětí trestné činnosti či Rámcové rozhodnutí Rady EU z 15. 3. 2001, jenž 

upravuje postavení oběti v rámci trestního řízení. 

  

                                                 

143 ČÍRTKOVÁ, L., VITOUŠOVÁ, P. a kol. Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů. Příručka pro 

pomáhající profese. Praha: Grada Publishing. 191 s. ISBN 978-80-247-2014-2. str. 171-175. 
144 § 55 odst. 2 zákona č. 66/1961 Sb., o trestním řízení soudním 
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Závěr 

Jedním z cílů předkládané práce bylo ukázat, za jak krátký časový úsek se dokázala 

kriminalistická viktimologie vypracovat a stát se plnohodnotnou vědou. Poznatky, které byly 

prostřednictvím této nauky získány, jsou pak významné a použitelné v kriminalistické praxi. 

Díky poznatkům vědy a technickému pokroku známe stále nové metody a scénáře, jak je možné 

vyhledávat, zajišťovat nebo vyhodnocovat stopy. Ač se přes tyto možnosti zvyšuje procento 

vyřešených případů, i tak nadále setrvá skepse obyvatel vůči schopnostem a ochotě orgánů 

činných v trestním řízení. Pokud však orgány činné v trestním řízení budou dodržovat 

stanovené standardy a postupy viktimologické vědy, občané budu vůči nim důvěřivější a svolní 

ke spolupráci. To vše pak vede zejm. k odhalování latentní kriminality. 

Taktéž bych chtěla vyzdvihnout neustálé zlepšování postavení oběti, která v důsledku 

trestného činu utrpěla újmu. Oběť jako svědek či oznamovatel trestného činu už není jediným 

zájmem zákonné úpravy. Trestní řad také po řadě novelizací zaznamenal detailnější úpravu 

postavení poškozeného, která je už nyní srovnatelná se zákonnou úpravou obviněného. 

Příkladem má poškozený práva jako nahlížet do spisu a možnost jej prostudovat, či právo, aby 

se jím zvolený zmocněnec mohl účastnit vyšetřovacích úkonů. K tomu je pak nutno 

podotknout, že dle Ústavního soudu České republiky lze zajistit ochranu práv poškozeného 

pouze v některých případech jen během trestního řízení, ač v tomto řízení proti sobě stojí na 

jedné straně obviněný a na druhé stát, a třetí osoba nesmí být stíhána a následně odsouzena.145 

 Za velký problém ale nadále vnímám druhotnou viktimizaci a snahu o její předcházení. 

Je zapotřebí, aby jednání s obětí bylo za každé situace šetrné a ohleduplné, proto by osoby, 

které s obětí přijdou do styku, měly být předtím podrobeny školení, kde se naučí, jak na kterou 

situaci správně zareagovat a jak „číst mezi řádky“.  Orgány činné v trestním řízení, tedy jejich 

konkrétní osoby, jsou tímto způsobem vyškoleny. Avšak na oběť také působí např. znalec, tisk 

či blízcí a okolí oběti. Ti se však těmito pravidly pro jednání s obětí neřídí. V důsledku se pak 

nabízejí otázky jako, zda je opravdu práce znalce a jeho zkoumání zapotřebí či zda by 

prostřednictvím tisku a jiných medií nebylo účelné vyvracet nonsensy, které o kriminalitě 

ve společnosti panují a které samy media často vytváří. Ochrana před druhotnou viktimizací 

není však žádoucí pouze z pohledu oběti, ale zároveň efektivně napomáhá orgánům činných 

v trestním řízení, v důsledku čehož se procento latentní kriminality neustále snižuje. 

                                                 

145 Nález Ústavního soudu ČR ze dne 26.03.2014. Sp. zn, I ÚS 4019/13 bod 27. 



62 

 

 V závěru bych ráda uvedla, že cílem zákonné úpravy je, aby bylo obětí, pokud možno 

co nejméně, popř. pokud byl trestný čin již spáchán, aby trauma nebo újma jím způsobená 

nebyla dále prohlubována nevhodným jednáním či stanoviskem orgánu činného v trestním 

řízení. K tomu dle mého názoru přispívá právě kriminalistická kriminologie, dále ale taktéž 

k dopadení a následnému potrestání pachatele. 
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Kriminalistické učení o oběti trestného činu  

(kriminalistická viktimologie) 

Abstrakt 

Předkládaná diplomová práce staví do popředí osobu oběti a její význam v rámci 

kriminalistické viktimologie, učení o oběti trestného činu. Role oběti je významná jak při zrodu 

trestného činu, tak i během jeho samotného průběhu.  Oběť ale zároveň vystupuje i jako důležitý 

činitel u oznámení tohoto činu, jeho vyšetřování a také u jeho soudním projednání.  

Do popředí jsme v této práci postavili vztah oběť – pachatel, který může existovat mezi 

dotyčnými v zcela povrchním rozsahu, anebo naopak si mohou být dotyční opravdu blízcí. Dále 

je zde přiblíženo, v jakém rozsahu se oběť podílí na vzniku stop, popř. zda je jeho nositelem. 

Práce se také zaobírá obětí jako oznamovatelem trestné činnosti – jaké důvody ji vedou k jejímu 

(ne)oznámení. Za stěžejní část této práce můžeme označit podíl oběti na vyšetřování trestného 

činu, zejm. její roli během výslechu jí samotné, ale také během konfrontace či rekognice. 

Dalším ne méně významným aspektem této práce je pomoc obětem trestného činu, a to jak 

pomoc finanční, sociální, tak i pomoc psychologická. V závěru je pak rozebrána právní úprava 

postavení oběti a dále poškozeného. 

Předkládaná práce je vytyčena pro odbornou veřejnost, zejm. pro pracovníky organizací, 

jež se soustředí na pomoc obětem trestných činů. Jak již jsme několikrát v této práci předestřeli 

je kriminalistická viktimologie poměrně mladou naukou, a proto seznámení se s jejími 

základními fakty je pro osoby, které se ve styku dennodenně s obětí nacházejí, žádoucí a dále 

aplikovatelné pro kriminalistickou praxi. 
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Criminalistic study of a victim of the crime 

(criminalistic victimology) 

Abstract 

This presented thesis puts at the forefront a victim of the crime and its importance within 

criminalistic victimology, the study about a victim of the crime. The role of the victim is 

important both at the beginning of the criminal offence as well as during its duration. The victim 

is also important factor at the notification of the criminal offence, its investigation and at the 

court hearing of the criminal offence. 

In this thesis, I put at the forefront the relationship between a victim and an offender, 

which may exist in such a superficial range or on the contrary they may be really close to each 

other. There is also outlined in which extent the victim is participating on the creation of tracks, 

or if is their bearer. The thesis deals with a victim as a notifier of criminal activity – which 

reasons that lead to its (non-) notification. The major part of this thesis shall be described as part 

of a victim on the investigation of a criminal offence, mainly its role during the interrogation 

of itself, but also during the confrontation and the recognition. Another non-less important 

aspect of this thesis is help for victims of the criminal offence, as well as financial, social and 

psychological. At the end, the legal regulation of the victim and the injured person is analyzed. 

This presented thesis is set out for a professional public, mainly for the workers 

of organizations which are focused on provision of help to victims of the crime. As we have 

referred several times in this thesis, criminalistic victimology is a relatively young study, and 

therefore an acquaintance with its basic facts is for those who are in daily contact with the 

victim, desirable and also applicable to criminalistic practice. 
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