
Pomoc obětem trestných činů 

Abstrakt 

Tato diplomová práce je zaměřena na pomoc obětem trestných činů. Zkoumá uvedené téma 

zejména v rovině právní, a to z různých úhlů pohledu. Věnuje se pomoci obětem z pohledu 

zákonné úpravy, zejména tuzemské, ale rovněž zahraniční, dále zkoumá uplatnění zákonné 

úpravy v praxi a analyzuje zjištěné poznatky včetně uvedení návrhů na vylepšení. 

Cílem této práce je zhodnocení zákona o obětech, ať už jeho psané podoby, či aplikace 

v praxi, a navržení možných změn vedoucích ke zlepšení postavení obětí, což je ostatně 

nepsaným účelem zákona o obětech. 

Práce je rozdělena na úvod, pět samostatných kapitol a závěr. V první kapitole je práce 

soustředěna na osobu oběti, a to čistě z pohledu zákonné úpravy. Je tak definována oběť přímá, 

nepřímá a zvlášť zranitelná. Konečně je odlišena osoba oběti od poškozeného.  

Druhá kapitola představuje stěžejní část práce, když je zaměřena na samotný zákon o 

obětech a práva z něj pro oběti plynoucí. Postupně tak kapitola analyzuje právo na poskytnutí 

odborné pomoci, právo na informace, právo na ochranu před hrozícím nebezpečím, právo na 

ochranu soukromí, právo na ochranu před druhotnou újmou a právo na peněžitou pomoc. U 

každého z práv je poukázáno na dílčí pochybení, která by ze strany zákonodárce měla být 

vyřešena. 

Třetí kapitola analyzuje aplikaci zákona o obětech v praxi za použití poznatků ze dvou studií 

a poukazuje na nejdůležitější nedostatky, které při pomoci obětem v reálném životě mohou 

nastat. Za naprosto zásadní nedostatek označuje neinformovanost drtivé většiny obyvatel, dále 

pak nevyhovující proškolení subjektů, které pomoc obětem poskytují a nedostatečnou míru 

spolupráce mezi jednotlivými poskytovateli. 

Čtvrtá kapitola se snaží přednést inspiraci ze zahraničí, která by mohla v případě změn 

pomoci najít směr, kterým se do budoucna vydat. Za inspirativní zemi byla vybrána Kanada, 

která dlouhodobě drží standard pomoci obětem na vysoké úrovni. Kapitola je rozdělena na 2 

části – část zákonné úpravy a opět aplikační praxe. 

Pátá kapitola je syntézou kapitol předešlých a důležitou částí práce. Poznatky, které 

z předchozích kapitol vyplynuly jsou, v páté kapitole vzaty v potaz při snaze navrhnout možná 

vylepšení,  jak de lege ferenda, tak při uplatňování zákona o obětech v praxi. 
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