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1. ÚVOD 

V dnešním civilizovaném světě  je  společnost velmi diferencovaná. Podle 

mne je v určitých směrech, zejména ze strany většiny k individuu, bez zájmu o 

vylepšování stávajících zakořeněných pozic člověka ve společnosti. Zejména oblast 

pomoci, ať již sociální či pouze lidské, je částečně petrifikovaná. Dochází neustále ke 

konfliktu společnosti versus jedince a jedince versus jedince. Dle mého názoru, je 

situace ve společnosti velmi neuspokojivá. Kam směřuje společnost? Jak zachází se 

základními lidskými hodnotami? Ústřední roli dnes hrají peníze a moc. ,,Tato média 

založila své vítězné tažení napříč moderní společností na předpokladu, že dokáží její 

členy ochránit v kritických situacích lépe a účinněji, než toho byly schopny 

předmoderní formy vazeb ochrany a pomoci.“ Podle Kellera se ovšem ochranná 

funkce rozplývá pod imperativem maximalizace soukromého zisku. A tak je lidský 

zdroj ponechán vlastnímu osudu a odkázán sám na sebe. Společností se šíří nejistota, 

což je pouze přirozeným vyústěním.1  

Člověka formuje zejména genetická výbava, rodina, společnost, sociální 

postavení. Intelekt, schopnost empatie, solidarita, agresivita, nesnášenlivost, 

emocionalita, to vše ovlivňuje naše vnitřní chápání vlastního i okolního světa. Na 

jedné straně pak můžeme začít vrůstat do rolí pachatelů a na druhé straně do rolí 

obětí. I když nelze vnímat svět černobíle, jen tenký led dělí nás všechny od zahrání si 

alespoň malé epizody v každé z rolí. Pachateli je odjakživa věnována značná 

pozornost. Na oběti se ovšem velmi dlouho zapomínalo. Muselo jich být nespočet, 

aby se začalo veřejně kritizovat postavení obětí a jejich ochrana v právních řádech 

jednotlivých států, ale i na mezinárodní úrovni. Proto mě také toto téma zaujalo. 

Sama jsem se jako oběť ve hře kdo z koho ocitla. Hledání pomoci, snaha vyrovnat se 

s nastalou traumatizující událostí, snaha po nalezení preventivních opatření, abych se 

obětí nestávala znovu a znovu (otázka reviktimizace, viz. dále v textu). Pak je třeba 

znovunalezení jistoty v sama sebe, v druhé, ve společnost, ve stát. Dnes, kdy každý 

svůj život posouvá kupředu dle hesla „pomož si sám“ není jednoduché nalézt 

                                                 
1 Keller, J., Teorie modernizace, Sociologické nakladatelství, Praha 2007, str. 102. 
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přiměřené páky k prolomení takové nedůvěry. Stát jistě nevyčerpal všechna svá esa 

v rukávu, doufajíc v jejich existenci. 

 Cílem této práce je zmapovat základní problematiku postavení obětí trestných 

činů v České republice. Nahlédnout do předmětu vědního oboru viktimologie. Tato 

práce se věnuje zejména otázkami odškodnění ze strany státu, dále prevencí, jako 

velmi důležitým nástrojem k regulaci celkové kriminality, a tudíž i k předcházení 

nárůstu počtu obětí. Zaměřuji se také na formy pomoci, které jsou pro oběti trestných 

činů garantovány a do jaké míry jsou dostupné.  Zbývající část práce se zabývá 

dvěma specifickými oblastmi, které jsou v poslední době velmi aktuální. Jedná se o 

vzrůstající násilí v domácnostech a agresivitu mezi dětmi. Tato oblast zasluhuje 

pozornost zejména z hlediska preventivních opatření a pomoci. 

Tento text byl ukončen k 10. dubnu roku 2010. 
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2. HISTORICKÝ EXKURZ DO PROBLEMATIKY OBĚTI 

V rámci historického vývoje se na oběť pohlíželo z různých úhlů pohledu. 

Tento pohled se dle mého názoru vyvíjel a měnil příliš pomalým tempem. V 

předfeudální a ranně feudální době se oběti identifikovaly se samotnou spravedlností 

a soudní mocí. Postupem doby nastoupili na jejich místo feudálové, kteří se snažili ve 

svých rukou kumulovat a držet moc. Např. ve 12. století vydává anglický král 

Jindřich II. dekret, v němž vyhlašuje zločiny za jednání směřující v prvé řadě proti 

koruně, nikoli přímo oběti.2  

Až ve třicátých letech 20. století se objevují kritiky směřující k zajištění práv 

obětí a také způsobu jak s nimi zacházet, a to zejména po spáchaném trestném činu. 

Vztah mezi pachatelem a obětí je citlivým, stále významným prvkem z hlediska 

trestního práva. Tradiční pojetí vychází z přednostního postavení činu a pachatele. 

Role oběti je stále opomíjenou složkou. Až po II. světové válce začíná být otázka 

oběti diskutována systematicky.3  Postupně se začíná formovat vědní obor zabývající 

se obětí a jejími biosociálními a psychologickými charakteristikami, procesy 

viktimizace, vztahy mezi obětí a pachatelem, rolí oběti v průběhu vyšetřování a 

soudního projednávání trestného činu, pomocí oběti. A to včetně jejího odškodnění a 

rehabilitace.4 Takto definovaný vědní obor se nazývá viktimologie (z latinského 

victima – oběť). Tím jsem vyčerpala také vymezení předmětu tohoto oboru. Takovéto 

označení zaznělo poprvé v literatuře od amerického psychiatra Frederica Werthama 

v roce 1949. Za samotného zakladatele oboru, se ale všeobecně považuje badatel 

v oblasti viktimologického výzkumu Hans von Hentig (The Criminal and his Victim, 

1948), který také pojednává o viktimologii jako o specifické součásti kriminologie. 

Byl to právě on, který jako první upoutal pozornost odbornou i laickou svými 

pracemi, ve kterých se snažil vytvořit typologii obětí na základě jejich 

psychologických a sociálních znaků. Poprvé poukázal na to, že i oběť sama hraje 

významnou roli v  kriminálním útoku, který může být důsledkem dokonce i 

                                                 
2 Čírtková,L.,Kriminální psychologie, Euronion, s.r.o., Praha 1998, str. 106. 
3 Kaiser, G., Kriminologie, C.H.Beck., 1994, str. 222. 
4 Kuchta, J., Válková, H., a kol., Základy kriminologie a trestní politiky, 1.vydání, C.H.BECK, Praha 
2005, str. 568 a násl.  
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samotného jednání oběti. Což bylo velmi přínosné. Toto pojetí je nazýváno tzv. užší 

viktimologií. Vedle ní existuje také širší pojetí, jejímž hlavním představitelem je 

rumunský právník Beniamin Mendelsohn. Jeho chápání viktimologie jako samostatné 

interdisciplinární sociální vědy bylo ovlivněno zejména utrpením židovských obětí 

nacistického holocaustu, které po skončení II. světové války nabylo na významu.  
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3. VYSVĚTLENÍ POJMŮ 

3.1 Pojem oběť 

Kdo je vlastně obětí? Jaké osoby můžeme pod tímto pojmem chápat? Ze 

sémanitckého hlediska má oběť mnoho významů. Dle mého názoru, lze pojmem oběti 

chápat z nejširšího pohledu nejen osoby, ale také lidské chování jako obětování se pro 

druhého. To, i když možná zdá se nesouvisí s danou problematikou, má s ní přesto 

úzkou spojitost. A to zejména z hlediska poskytnutí pomoci druhému v krizových 

situacích. O této problematice se ve své práci zmiňuji taktéž.  

V právní literatuře se lze setkat s několika pohledy na pojem oběti. Vychází 

z obecnějšího ke konkrétnějšímu. Osoba, která se stala obětí válečného konfliktu, 

přírodní katastrofy či jí byla způsobena újma jakýmkoli jiným způsobem, je chápána 

jako oběť v tzv. nejširším smyslu. V tzv. širším pojetí potom může vystupovat v roli 

oběti osoba, organizace, ale i právní řád, který je ohrožen. A nakonec v tzv. úzkém 

pojetí se stává obětí pouze fyzická osoba, která utrpěla újmu spáchaným trestným 

činem.5  Za oběti by měly být považovány podle mne jen dva typy osob. Ty, které se 

staly obětmi v důsledku trestného činu a všechny ostatní oběti z nejširšího hlediska.   

I mezinárodní právo operuje s tímto pojmem. Je definován v Deklaraci 

základních principů spravedlnosti pro oběti trestných činů a zneužití moci, 

přijaté na VII. kongresu OSN o prevenci zločinnosti a zacházení s provinilci v roce 

1985 v Miláně. ,,V článku prvém se pojem oběti vymezuje takto: Termín oběti 

znamená (označuje) osoby, kterým byla způsobena individuálně nebo kolektivně 

škoda, včetně psychické nebo fyzické škody, citového (emocionálního) strádání, 

majetkové škody nebo značného poškození jejích základních práv konáním nebo 

opominutím, které je v rozporu s národními trestními zákony, včetně zákonů 

zakazujících zneužití moci.“6 Druhý článek pojednává o oběti jako osobě, u které 

nehraje roli, zda byl pachatel odhalen nebo odevzdán soudu. Za určitých okolností 

                                                 
5 Blíže Holcr, K., a kol., Nakladatelství Leges, 2009, str. 91. 
6 Jelínek, J., Poškozený v českém trestním řízení, Karolinum, 1998, str. 32. 
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zahrnuje také nejbližší členy rodiny a osoby, kterým vznikla újma tím, že pomáhaly 

oběti či zabraňovaly viktimizaci.  

V literatuře se můžeme setkat také s pojmem tzv. nepravé oběti. Tento 

termín je použit již v pracích B. Mendelsohna a E. Fattaha. Jedná se o osobu, která se  

za oběť pouze vydává. Ke konci 20. století se dokonce zavádí pojem syndrom 

falešné viktimizace. I když pachatel ani trestný čin neexistují, osoba v konfrontaci 

s policejním orgánem vystupuje suverénně jako oběť. Zde tedy fiktivní. Motivem ke 

smyšlenému trestnému činu mohou být pohnutky různého charakteru. Může jít 

například o sebezraňování, finanční výhody, touhu po pozornosti, pomstu apod. 

Velmi důležitou roli zde hraje policejní orgán, který musí zvolit správnou taktiku, aby 

došlo k identifikaci nepravé oběti, její konfrontaci se zjištěnou situací, popřípadě její 

nasměrování do speciálních poradenských míst.7 

Jaké typy obětí můžeme rozlišovat? Na tuto otázku nám odpoví empiricky 

získané poznatky, které odborníci zpracovávají do tzv. typologií obětí. Mezi 

nejvýznamnější, kterou vytvořil viktimolog egyptského původu E. A. Fattah,  patří 

typologie založená na interakci ,,oběť - pachatel“ v době spáchání trestného činu. Do 

úvahy bere také viktimogenní faktory. Těmi jsou faktory (a) sociální, tedy příslušnost 

k sociální vrstvě, profesi a příslušnost k rodině. (b) Osobnostními faktory se míní 

struktura vlastností, které jsou podmiňujícím faktorem oběti pro konkrétní typ 

kriminálního činu. A nakonec (c) činnostní, které vychází z jednání oběti.  Podrobně 

dělí jednotlivé typy obětí na tzv. zúčastněné, kde sociální interakcí je předchozí 

jednání oběti s pachatelem, která ovlivňuje jeho motivaci ke spáchání činu a na 

nezúčastněné oběti, u nichž žádná interakce činu nepředchází. Zde motivace přímou 

vazbu na oběť nemá. Provokující oběť naopak sama vyprovokuje pachatele k jednání 

nebo sama podcení nebezpečnost situace. Nevyhýbá se ani sebeovládajícím se 

osobám, které byly v danou chvíli zatlačeny do kouta a nebyly již dále schopny čelit 

nátlaku. Své místo v typologii mají i latentní oběti, mezi něž patří osoby, kterým 

strach nedovolí zveřejnit čin formou oznámení. Velmi často se jedná o oběti 

                                                 
7 Srov. Čírtková, L., Policejní psychologie, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2006, str. 225. 



Postavení oběti trestných činů v kriminologii 
__________________________________________________________________________________ 
 

11 

násilného jednání páchaného v rodinách. A nakonec se také zmiňuje o tzv. nepravé 

oběti, kde se dotyčná osoba stává obětí v důsledku náhody či nedorozumění.8 

3.2 Pojem viktimizace 

Pojem viktimizace vyjadřuje proces, v němž se potenciální oběť stává obětí 

skutečnou. Jde o proces poškozování a způsobování újmy oběti. Začíná útokem na 

oběť, ale zpravidla jím nekončí. Z psychologického hlediska je vzniklá újma pouze 

jakýmsi úvodním vstupem do událostí, které následují. Má svou dynamiku9 (viz. 

v následujícím textu).  

Viktimologie se zabývá třemi problémy viktimizace.  Důležitým faktorem je 

(a) chování oběti v procesu viktimizace. Oběť sama může totiž v některých 

případech nést vinu na následném spáchání trestného činu. Vinným faktorem je právě 

její chování. V krajním případě dokonce pachatele vyprovokuje. Ale v roli oběti se 

může samozřejmě vyskytnout také a v mnoha případech tak jest, bez  jakéhokoliv 

přičinění. Proces viktimizace ovlivňuje také (b) vztah pachatele a oběti, zejména 

jeho předchozí existence. Pak má tento vztah různý význam u různých druhů 

trestných činů. Někdy je pro pachatele velmi výhodná až zcela zásadní znalost 

například majetkových poměrů oběti. Jindy je takový vztah s obětí kontraproduktivní. 

Zejména u sexuálních deliktů, kde výhodou je naopak anonymita. Sledování 

dynamiky tohoto jevu pomáhá udávat kvantitativní údaje o počtu obětí. Jedná se o (c) 

tzv. index viktimizace.10 

Viktimizaci z hlediska její dynamiky dělíme na primární, za kterou se 

považuje újma jako bezprostřední následek trestného činu a sekundární viktimizaci, 

která zahrnuje všechny ostatní negativní vedlejší důsledky spáchaného činu, které 

nastaly po jeho ukončení. Do této fáze můžeme řadit nevhodné zacházení s obětí ze 

strany policistů, samotné jednání pachatele, ale i sociální prostředí. V rámci 

psychologie je uváděna ještě třetí fáze, tzv. terciární viktimizace. Jedná se o 

                                                 
8 Dianiška.,G., a kol., Kriminológia, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2009, str. 95-96. 
9 Čírtková, L., Kriminální psychologie, Euronion, s.r.o., Praha 1998, str. 110. 
10 Novotný, O., Zapletal, J., a kol., Kriminologie, Aspi, 2008, str. 154 – 157. 
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neschopnost oběti vyrovnat se s traumatizujícím zážitkem. Její dosavadní život je 

narušen, převrácen naruby a oběť se s touto situací musí vyrovnat.  

V souvislosti s tímto dělením je třeba se také zmínit o tzv. primárních a 

sekundárních ranách. Mezi primární rány patří fyzická újma různé intenzity, 

finanční újma, mezi kterou řadíme zejména poškození, ztrátu majetku, ušlý zisk či 

náklady na uzdravení. Formy emocionální újmy jsou rozmanité. Od úzkostných 

stavů, nespavosti, fobie, plačtivost až po sníženou pracovní výkonnost. Zejména jsou 

to ovšem ztráta pocitu bezpečí a narušení intimity. Zde hraje roli zejména lidská 

individualita a míra prožívání oběti. Sekundární rány jsou, na rozdíl od primárních,  

pouze psychologického rázu, ale má se za to, že mohou zranit též významným 

způsobem. Obsahem újmy psychického rázu je trojice pocitů. Pocit nespravedlnosti, 

který je vyvoláván nedostatkem informací, odkladem soudního jednání, vyšetřováním 

pachatele na svobodě apod. Ten je doprovázen pocitem nedůstojnosti, vyvolaným 

necitlivým přístupem masmédií, vedeného výslechu, ale i reakcí blízkého okolí. Trio 

završuje pocit izolace, který je umocňován zejména okolím, které neví, jak se má 

k oběti chovat. Někdy příliš strojené chování okolí utvrzuje v oběti pocity změny její 

osobnosti v důsledku spáchaného trestného činu a nastupuje osamění a izolace.11  

3.3 Pojem viktimnost 

Viktimnost chápeme jako určitou predispozici k tomu, abychom se stali obětí 

trestného činu. Jde o souhrn bio-socio-psychologických znaků, které jsou typické pro 

oběť, tedy zvyšují pravděpodobnost stát se obětí kriminality.12 Tento pojem vyjadřuje 

stupeň takovéhoto rizika. Vyšší riziko se objevuje u samotné povahy některých 

profesí, jako jsou např. policisté, vězeňská stráž apod. Svou roli zde hraje i věk obětí. 

Zejména mladí lidé se dostávají do rizikových situací mnohem častěji, z důvodu své 

mladické nerozvážnosti a nezkušenosti. Také příslušnost k různým minoritám ve 

společnosti je samotným rizikovým faktorem, a to nemám na mysli jen cizince, 

přistěhovalce či rasově odlišné skupiny, ale také osoby mentálně retardované, osoby 

                                                 
11 Čírtková, L., Kriminální psychologie, Euronion, s.r.o., Praha 1998, str. 110 a násl. 
12 Holcr, K., a kol., Kriminologie, Nakladatelství Leges, 2009, str. 93 – 94. 
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s odlišnou sexuální orientací a jiné. Jedná se tedy o sociální a psychické 

charakteristiky oběti.  

3.4 Pojem reviktimizace 

Je to situace, kdy se osoba stává v poměrně krátké době znovu obětí trestného 

činu. I když se to nemusí jevit jako reálné, jedná se o poměrně častý fenomén. 

Převládají dva základní názory na vznik příčiny tohoto jevu.  

Jedno z možných vysvětlení se zaměřuje na pouhou shodu nešťastných náhod,  

v jejichž důsledku se osoba opakovaně dostává do role oběti. Druhý, fundovanější 

názor, hovoří o tzv. predestinované oběti. Zde hrají roli osobnostní rysy oběti, které 

jsou pro pachatele tak atraktivní, že si opakovaně vybírá tutéž osobu za oběť.  Dle 

mého mínění jsou přínosné oba názory. Ať tak či onak, pro samotnou oběť je to 

každopádně další prožité trauma. Logicky by bylo možné, aby se po čase stala 

rezistentní vůči atakům, kterým je vystavována, ale to zřejmě závisí na fyziologické a 

psychické odolnosti samotné oběti. Aktuální pohledy na rizikové faktory se poněkud 

odlišují. Již samotná první zkušenost s kriminálním útokem je chápána jako faktor, 

který zvyšuje riziko stát se opět obětí trestného činu. Je smutné, že podle dnešních 

poznatků již reviktimizace není ničím zvláštním.  

Podle L. Čírtkové je klíčovým pojmem tzv. koncepce kariéry oběti. Vychází 

z předpokladu racionálního jednání pachatele, kterého láká především zranitelnost 

oběti. Tzv. ,,naučená bezmocnost a pocit vlastní slabosti“ hraje u oběti kardinální 

roli.13 To si myslím je jeden z hlavních motivů pachatele, který ho vede k 

opakovanému páchání činu na téže oběti. 

3.5 Pojem újma 

Pokud se staneme obětí, utrpíme vždy určitou formu újmy. Tu můžeme dělit 

podle různých kritérií. Primárně ji chápu, alespoň já, jako újmu na životě a zdraví. 

Újmu po psychické stránce potom považuji za druhou nejzávažnější. Až na dalších 

                                                 
13 Čírtková, L., Policejní psychologie, nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 2006, str. 212-214. 
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místech umisťuji újmu na majetku, na cti, a další. Újma může vzniknout ihned po 

činu nebo se projevit až po delším čase, může být krátkodobá, ale i celoživotní. 14  

Svůj zájem v této oblasti obracím především k tomu, jak oběť újmu prožívá. 

Je jasné, že prožívání je individuální záležitostí. Přesto se v literatuře objevují tři fáze, 

které se u obětí vyskytují obecně.  

Samým počátkem je šok. Jedinec ,,ztuhne úlekem“, který předchází 

dezorganizaci osoby. Nastartuje se obranný mechanismus v těle oběti a ta začíná 

popírat realitu, která se skutečně stala. Tento stav může přejít pozvolna až do apatie. 

Začínají se projevovat problémy s vyjadřováním se a komunikací. Může dojít také 

k narušení paměti, zejména ohledně vybavování si okamžiků samotného činu. V této 

fázi se oběť setkává zejména s příslušníky policie, vyšetřovateli a kriminalisty. Ti 

jsou tedy také povinni zacházet s obětí odpovídajícím vhodným a citlivým způsobem, 

o čemž se podrobněji zmiňuji ve své práci na jiném místě.  

Další fáze je fáze hojení, ve které se střídají dvě podfáze prožívaní. V jedné 

se oběť neustále v mysli navrací k traumatizující události a je zaplavována vlnami 

emocí, má tendenci o události neustále hovořit. Ve druhé podfázi se v odborné 

literatuře uvádějí opačné tendence. Oběť odmítá hovořit o zážitku, uzavírá se do 

svého izolovaného vnitřního světa, ve kterém se snaží se svými pocity vyrovnat sama 

po svém. Nicméně cíl je zde společný. Je jím postupné smiřování a vyrovnání se 

s danou situací složitým procesem, ve kterém dochází k zatlačení původních pocitů 

zoufalství a smutku do pozadí. Samozřejmě vše odpovídá úměrnosti s prožitým 

traumatem a velikostí újmy. Samotným vrcholem této fáze je zhojení neboli adaptace. 

Jde tedy o konečné zpracování traumatu, které spočívá v tom, že osoba sama začíná 

postupně uvolňovat emocionální napětí a sbírá novou energii, kterou se snaží 

investovat do vlastních prožitků. Je třeba mít ale na paměti, že prožité trauma se 

nevytrácí. Naopak je trvalou součástí osobnosti oběti, jen v ní zůstává v jiné, již 

transformované podobě. 15  

                                                 
14  Holcr, K., a kol., Nakladatelství Leges, 2009, str. 97. 
15 Čírtková, L., Kriminální psychologie, Euronion, s.r.o., Praha 1998, str.116. 
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4. OBĚŤ V TRESTNÍM ŘÍZENÍ – POŠKOZENÝ 

4.1 Postavení poškozeného v trestním řízení 

V úvodu je nejprve třeba uvést rozdíl mezi pojmy oběť a poškozený. I když se 

zdá, že jsou totožné, není tomu tak. Náš trestní zákoník ani trestní řád pojem oběti 

nedefinují, ani neobsahují. Přesto se v jednom zákoně stal  klíčovým. Tím je zákon č. 

209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti, ve kterém je 

definice oběti u nás poprvé uvedena. V trestním řízení vystupuje poškozený podle 

ustanovení § 12 odst. 6 tr. řádu jako strana řízení.  

V zahraničních právních řádech mají ve svém trestním či zvláštním zákoně 

definici oběti některé země zavedeny. Například Belgie, Estonsko, ale také Rusko či 

Ukrajina. Jiné obsahují poškozenou stranu nebo osobu, mezi něž patří i Česká 

republika nebo Švédsko. Pro mě zvláštní situace panuje v Lotyšsku, kde je osoba 

považována za oběť až ve chvíli, kdy tak rozhodne státní zástupce nebo vyšetřovatel. 

Jiná situace vládne například v Itálii, kde se mohou se souhlasem oběti účastnit 

trestního řízení například i určitá občanská sdružení na ochranu a podporu oběti.16  

V zákoně č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) je v 

ustanovení § 43 odst. 1 uveden jako poškozený ten, komu bylo trestným činem 

ublíženo na zdraví, způsobena majetková, morální nebo jiná škoda. Je třeba se ale 

také zmínit o tom, kdo se za poškozeného pro účely trestního řízení nepovažuje. Tím 

je ten, kdo se cítí být sice morálně či jinak poškozen trestným činem, ale vzniklá újma 

není způsobena zaviněním pachatele nebo její vznik není v příčinné souvislosti 

s trestným činem. Zmiňuji se o tomto ustanovení  § 43 odst. 2  záměrně, protože jsou 

tak vyloučeny z pozice poškozeného zejména tzv. nepřímé oběti, což mohou být 

příbuzní oběti. V ustanovení § 43 jsou uvedeny dvě skupiny poškozených. Do jedné 

patří ti, kteří mohou žádat náhradu škody v rámci trestního řízení, mohou tedy být 

subjektem tzv. adhezního řízení podle ustanovení § 43 odst. 3 tr. řádu. A do druhé 

spadají ti, kteří toto oprávnění nemají a mají pouze procesní práva, která nalezneme 
                                                 
16 Růžička, M., Púry, F., Zezulová, J., Poškozený a adhezní řízení v České republice, C.H., Beck, I. 
Vydání, Praha 2007, str. 630. 
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zejména v ustanovení § 43 odst. 1 tr. řádu. Podle tohoto odstavce je za poškozeného 

třeba považovat i fyzickou a právnickou osobu, které pachatel uhradil celou škodu 

způsobenou trestným činem ještě před zahájením trestního stíhání. Je třeba tyto dvě 

skupiny odlišovat, zejména pro zásadní rozdíl chápání v pojmu škoda. Škodou podle 

ustanovení § 43 odst. 3 tr. řádu se totiž rozumí pouze majetková škoda. Kdežto podle 

ustanovení § 43 odst. 1 tr. řádu se rozumí škodou nejen škoda majetková, ale také 

škoda na zdraví, morální nebo jiná škoda.  Zde se jedná o škodu v širším smyslu. 

Nehraje už roli, jestli je o ní jinak oprávněn rozhodovat soud nebo jiný orgán.  

4.2 Adhezní řízení a náhrada škody 

Velmi důležitým je z hlediska mé práce také pojem poškozeného, který může 

být subjektem adhezního řízení. Adhezní řízení je součást trestního řízení, ve kterém 

se projednává nárok poškozeného na náhradu škody způsobené trestným činem.  

Proto, aby byl nárok na náhradu škody v trestním řízení přiznán, musí být splněny 

následující podmínky. Jako první bych zdůraznila, že musí škoda vzniknout trestným 

činem. Návrh na náhradu škody musí směřovat vůči konkrétní osobě a musí být také 

v trestním řízení uplatněn a to řádně a včas, tím se tedy míní nejpozději do zahájení 

dokazování v hlavním líčení. Osoba, která je oprávněna k náhradě škody, je pouze ta, 

která má právní subjektivitu. Nakonec samotná škoda. Uhrazuje se pouze škoda 

majetková. Předpisy civilního hmotného práva se pak řídí rozsah a způsob náhrady 

škody. O nároku také nesmí být rozhodnuto v občanskoprávním nebo v jiném 

příslušném řízení podle ustanovení § 44 odst. 3 tr. řádu.17 Adhezní řízení má dle 

mého názoru obrovský význam, protože umožňuje dosáhnout rychlého rozhodnutí o 

nároku na náhradu škody a to souběžně s rozhodnutím o vině a trestu. Výhodou je 

také to, že poškozený není, na rozdíl od civilního řízení, zatížen důkazním břemenem 

a zvýšenými výdaji spojenými s vedením civilního sporu. Jeho význam vzrostl se 

zavedením nových institutů odklonu. Podmíněného zastavení trestního stíhání, 

narovnání, odstoupení od trestního stíhání mladistvého a po novele trestního řádu 

zákonem č. 283/2004 Sb. též podmíněného odložení podání návrhu na potrestání a 

                                                 
17 Jelínek, J., a kol., Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 1. vydání, 
Nakladatelství Leges, Praha , 2009, str. 547-561. 
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odložení věci za současného schválení narovnání ve zkráceném přípravném řízení, 

jejichž užití je vázáno právě na zajištění náhrady škody ze strany obviněného 

(podezřelého). 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Růžička, M., Púry, F., Zezulová, J., Poškozený a adhezní řízení v České republice, C.H., Beck, I. 
Vydání, Praha 2007, str.455. 
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5. ODŠKODŇOVÁNÍ OBĚTI 

5.1 Kompenzační teorie 

Ve většině států jsou trestní soudy oprávněny rozhodnout i o občanskoprávní 

odpovědnosti a nařídit, aby byla oběť odškodněna. U násilných trestných činů je 

kompenzace ze strany státu zavedena u většiny.19 Významným mezníkem se stala 

v této oblasti Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů z 24. 

11. 1983. Obsahuje v podstatě zkušenosti evropských států, které již dávno před 

přijetím úmluvy svým zákonem o podmínkách odškodnění obětí trestné činnosti tuto 

oblast upravily. Například Velká Británie již v roce 1964, Finsko v roce 1973, 

Německo 1976, Francie v roce 1977.20 U nás je situace odlišná. V  rámci trestního 

řízení lze rozhodnout pouze o náhradě majetkové škody. V jiných případech se oběť 

musí obrátit na občanskoprávní řízení, což není dle mého názoru příliš šťastné řešení. 

A kdo má tedy škodu oběti nahradit? Primárně samozřejmě pachatel. Problém 

nastává ve chvíli, kdy není znám nebo není ochoten ji sám uhradit a v neposlední řadě 

nemá možnost ji uhradit. V takovém případě musí nastoupit stát a škodu oběti 

alespoň částečně nahradit. Před přijetím zákona č. 209/1997 Sb., o poskytnutí 

peněžité pomoci obětem trestné činnosti, tato situace u nás nebyla řešena.  

Odškodňování obětí z prostředků, které pocházejí ze státních peněz 

samozřejmostí nebylo. Mělo postupný vývoj. Již v 60. a 70. letech 20. století padaly 

na mezinárodních konferencích, zejména z oblasti viktimologie, návrhy typu zřízení 

společenského fondu, ze kterého by úhrada byla realizována, ale do zdárného konce 

nedospěly. Až postupem času, kdy byla přijata řada mezinárodních dokumentů, si 

začaly jednotlivé země vytvářet vlastní systémy kompenzování škody obětem trestné 

činnosti.21 Postupně se vytvořilo několik tzv. kompenzačních teorií. Jako první 

uvedu teorii právní křivdy. Jejím základem je odškodnění oběti za jakoukoliv ztrátu, 

která nastane v důsledku spáchaného trestného činu. Stát se má o své občany postarat 
                                                 
19 Růžička, M., Púry, F., Zezulová, J., Poškozený a adhezní řízení v České republice, C.H., Beck, I. 
Vydání, Praha 2007, str. 639 – 640. 
20 Král, V., Odškodňování obětí trestné činnosti, C.H.BECK, Praha, 1998, str. VII. 
21 Růžička, M., Púry, F., Zezulová, J., Poškozený a adhezní řízení v České republice, C.H., Beck, I. 
Vydání, Praha 2007, str. 604 – 606. 
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a pokud není schopen vytvořit pro ně bezpečné prostředí pro život, nese za to 

odpovědnost. Argumenty znějí pro i proti. Občané nejsou schopni a nemohou držet 

spravedlnost ve svých rukou a tak stát musí nést břímě odpovědnosti sám. Pokud jeho 

nástroje selžou, je přirozeným důsledkem, že jemu vzniká povinnost odškodnit oběť. 

Vzhledem k tomu, že jsme jako individua od přírody nadány odlišným vnímáním 

reality a reagováním na nenadálé situace, těžko může stát jako uměle vytvořená 

identita vystupovat jako zaštiťovatel spravedlnosti a bezpečnosti za každé situace.   

Mezi další mohu jmenovat teorii sociálního kontraktu. Vychází z podobné 

koncepce jako teorie právní křivdy, ale podstatným rozdílem je důvod odškodnění. 

Odškodnění v ní vystupuje jako dobrodiní státu vůči oběti. Jako soucit, výraz 

solidarity. Nikoli jako ,,právní závazek nebo pojišťovací krytí.“  

Teorie pojišťovacích systémů nahlíží na stát jako na pojišťovací systém 

bezpečnosti. Ten je zajišťován z daňové existence občanů.  

A jako poslední je v odborné literatuře uváděna teorie utilitarity, která na 

odškodnění ze strany státu pohlíží jako na jeho odměnu za předchozí spolupráci oběti 

při trestním řízení.22 

Je třeba uvést i argumenty, které vystupují zásadně proti kompenzaci ze strany 

státu, byť s nimi nesouhlasím. Mezi ně patří podrývání individualismu a 

sebeodpovědnosti občanů. I můj názor je totožný s argumentem rizikovosti a 

zneužitelnosti kompenzačních programů, ale byl by pouze útěkem a výmluvou od 

řešení tohoto problému. Je třeba hledat řešení jak zabezpečit dostatečnou a 

neúplatnou kontrolu. Chápu i pocity nespravedlnosti daňových poplatníků, aby 

financovali škody oběti, ale v rámci fungování solidarity v systému státu, jsou pro 

mne alibistické. Museli bychom se potom vzdát líbivých slov o prosociálním státě, o 

solidaritě, o pomoci druhým, které až příliš často slýcháváme zejména jako klišé 

                                                 
22 Jelínek, J., Poškozený v českém trestním řízení, Karolinum, 1998,  str. 123-124 a násl. 
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moderní doby. Vhodným se zde jeví citát Jana Kellera: ,,Válka všech proti všem by 

byla osudem společnosti, ze které by solidární vazby zcela vymizely“.23  

Z mého pohledu považuji za zcela samozřejmé a přirozené, že stát poskytuje 

pomoc i formou odškodňování obětem trestných činů, už z hlediska samotného 

postavení a funkce trestního práva. Z hlediska neexistence soukromé žaloby 

v trestním řízení. Z hlediska zajištění bezpečnosti občanům. Je jisté, že nelze svádět 

veškerou odpovědnost za selhání bezpečnostních opatření pouze na stát.  Každý z nás  

musí být obezřetným a dbát o svou bezpečnost.  

Pro malé srovnání se jen okrajově zmíním o vývoji ve Spojených státech 

amerických, kde prvním průkopníkem odškodňování obětí státními prostředky byl 

stát Kalifornie. Pojala systém jako součást sociální péče, ze kterého financovala 

škody zraněných a pozůstalých osob. Na federální úrovni je tato pomoc zajišťována 

Úřadem pro oběti trestných činů. Zákon o obětech trestných činů byl schválen v roce 

1984. Na jeho základě byl vytvořen fond, ze kterého je odškodnění hrazeno. 

V jednotlivých státech je ale situace odlišná, tak jak se liší právní řády jednotlivých 

států. Plná náhrada škody plynoucí z kompenzačních programů je možná pouze 

pokud je oběť nevinná. Pro mne je zvláštností, že krom států Delaware a právě 

Kalifornie stojí oběť mimo odškodnění, pokud je v příbuzenském vztahu 

s pachatelem. Ne všechny osoby tedy mohou odškodnění získat. Některé kategorie 

osob, např. ty, které utrpěly škodu během výkonu zaměstnání nebo osoby pracující 

v nebezpečných podmínkách. Zde má být škoda hrazena ze strany zaměstnavatele.24  

5.2 Peněžitá pomoc od státu v ČR 

Jak jsem zmínila již výše, problematiku odškodňování oběti ze strany státu 

jakožto subsidiární, tedy kdy není možné získat kompenzaci od pachatele, u nás 

upravuje speciální zákon č. 209/1997 Sb., o poskytnutí peněžité pomoci obětem 

trestné činnosti. Poprvé u nás je v něm do právního řádu také zaveden pojem ,,oběť 

                                                 
23 Keller, J., Soumrak sociálního státu, sociologické nakladatelství (slon), Praha 2005, str. 91. 
24 Jelínek, J., Poškozený v českém trestním řízení, Karolinum, 1998,  str. 134. 
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trestné činnosti“, kterou se podle zákona rozumí fyzická osoba, které v důsledku 

trestného činu vznikla škoda na zdraví a pozůstalá osoba po oběti, která zemřela.  

Základem je vznik právního vztahu mezi státem a obětí trestné činnosti. 

Škoda jen, že se netýká vztahu mezi pachatelem a obětí, což by bylo možné takto 

převzít  na základě čl. 10 Evropské úmluvy o odškodňování obětí násilných trestných 

činů z  24. 11. 1983, který  hovoří o převedení práva odškodněné osoby na stát nebo 

příslušný orgán do výše plnění, tak, aby v rozsahu poskytnutého plnění na stát přešel 

nárok na náhradu škody vůči pachateli. Tento postup se v zákoně ale nevolí. 

Důvodem je prý nepřehlednost situace, která by tím vznikla.25 

Zákon vychází ze základních principů:  

• stát poskytuje pomoc jen u nejzávažnější újmy na zdraví a pouze na 

část odškodnění 

• pomoc má být poskytnuta co nejrychleji 

• při stanovení výše pomoci se vychází z výše neuhrazené škody 

• zákon obsahuje důvody, za kterých pomoc neposkytne 

• stát má vůči oběti právo na vrácení vyplacené pomoci 

Pokud tedy nedosáhne oběť hranice vážnější újmy na zdraví, nelze se domoci 

ani poměrné části peněžité pomoci. Přitom ale, což je z mého hlediska velmi důležité, 

není rozhodující, zda újma oběti má podobu fyzické nebo psychické újmy. Pokud na 

následky útoku oběť zemře, mohou nárok uplatňovat pozůstalé osoby a to pokud byly 

na výživě zemřelé oběti závislé.  Konečně i rodiče dítěte, které na následky trestného 

činu zemřelo, mohou žádat o peněžitou pomoc.  

Pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky, je možná pomoc 

také v případě, kdy se občan ČR stane obětí trestného činu v zahraničí. Dokonce i cizí 

                                                 
25 Král, V., Odškodňování obětí trestné činnosti, C.H.BECK, Praha, 1998, str. IX. 
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státní příslušník může uplatňovat nárok na peněžitou pomoc, a to na základě 

vyhlášené mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána. Tou je již 

zmiňovaná Evropská úmluva o odškodňování obětí násilných trestných činů.  Pokud 

se zde chvíli pozastavím, musím se zmínit také o poskytování peněžité pomoci 

obětem tzv. přeshraničních případů v rámci členských států Evropské unie. Jedná se o 

případy, kdy o poskytnutí pomoci rozhoduje příslušný orgán EU, na jehož území byl 

trestný čin spáchán. U nás je kompetentním orgánem pro rozhodování o poskytnutí 

peněžité pomoci Ministerstvo spravedlnosti a to na základě podané žádosti. Tu je 

nutné podat do jednoho roku ode dne, kdy se oběť dozvěděla o škodě způsobené 

trestným činem. 26 

Základem pro stanovení výše peněžité pomoci, je bodové ohodnocení 

bolestného. Od státu se nedočkáme poskytnutí pomoci, pokud nedosáhne výše 

hodnoty minimálně 100 bodů. Tento systém považuji za velmi problematický, i když 

chápu, že pokud by se přistupovalo individuálně (ve smyslu bodového ohodnocení) 

ke každému jednotlivému případu, zřejmě by nastoupily negativní důsledky ve formě 

zdlouhavosti a narušení nestrannosti ze strany rozhodovatelů, kteří by svými 

subjektivními pocity mohli byt negativně ovlivněni. Hodnotu bolestného stanovuje 

tedy ošetřující lékař v lékařském posudku, a to na základě vyhlášky č. 440/2001 Sb., 

o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění. 

Pomoc se poskytuje v paušální částce 25 000 Kč. Ta má představovat 

prokázanou ztrátu na výdělku a náklady spojené s léčením. Ovšem nesmí přesáhnout 

celkovou částku 150 000 Kč. Pozůstalé osobě, která byla rodičem, manželem nebo 

dítětem zemřelého a žila s ním v době smrti ve společné domácnosti je poskytnuta 

částka 150 000 Kč. Ve svém souhrnu nesmí přesáhnout částku 450 000 Kč. 

Problémem je ovšem skutečnost, že stát bere ve svém rozhodování o poskytnutí 

peněžité pomoci ohled na sociální poměry oběti. To může být některými vnímáno 

jako určitá forma diskriminace majetnějších poškozených. Naše právní úprava se tak 

dosti odlišuje od postavení obětí v ekonomicky vyspělejších zemích, jako je např. 

Francie či Nový Zéland. 
                                                 
26 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=2636&d=106382 
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Výše bolestného nemá pro určení samotné výše peněžité pomoci význam. 

Bolestné se poskytnutou peněžitou pomocí nijak nekompenzuje. Výše bolestného má 

význam pouze pro odpověď na otázku, zda oběť splňuje podmínky pro přiznání 

peněžité pomoci a nikoliv pro posouzení, jak vysoká tato pomoc má být.27 Výše 

peněžité pomoci tedy představuje prokázanou ztrátu na výdělku a nákladů spojených 

s léčením, kterou musí oběť prokázat. U oběti podle ustanovení § 2 odst. 2 také 

náklady na výživu, snížené o součet všech částek, které oběť z titulu náhrady škody 

již obdržela.  

K tomu, zda oběť využila zákonné prostředky vedoucí k uplatnění nároku na 

náhradu škody na pachateli, se přihlíží. Zákon také nezapomíná na případy, za 

kterých peněžitou pomoc neposkytuje. Mezi ně patří situace, kdy oběti neposkytnou 

orgánům činným v trestním řízení potřebnou součinnost, například tím, že včas 

nepodají oznámení o trestném činu.   

Poskytnutá pomoc je návratná. Tedy pokud oběť obdržela náhradu škody, je 

povinna poskytnutou peněžitou pomoc od státu do pěti let odvést na účet Ministerstva 

spravedlnosti a to až do výše samotné peněžité pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Král, V., Odškodňování obětí trestné činnosti, C.H.BECK, Praha, 1998, str. 27. 
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6. PREVENCE        

6.1  Úvod 

Prevence zaměřená na oběti trestných činů, tedy souhrn opatření, které mají 

pomoci každému, aby se nestal obětí trestných činů, je dle mého názoru zásadní. 

Právě sama oběť hraje v rámci prevence kriminality důležitou úlohu. Zaměřím se na 

obecná preventivní doporučení, zacházení s obětí ze strany orgánů policie, na roli 

masmédií a práva na informace oběti, zacházení s obětí ze strany zdravotnického 

personálu a také  na samotné chování oběti.  

6.2   Obecné otázky prevence 

Prevenci z obecného hlediska dělíme na primární, která se zaměřuje na 

kořeny samotné delikvence, dále sekundární, ta se již zaměřuje na konkrétní rizikové 

jedince a skupiny obyvatel a terciární je zaměřena na resocializační programy pro ty, 

kteří se již trestné činnosti dopustili. Preventivní aktivity se realizují v rámci 

programů místních, regionálních a celostátních. Prevence kriminality zahrnuje 

zejména situační prevenci, sociální opatření, informování občanů a vytváření 

účinných preventivních strategií. 

 Situační prevence kriminality je zaměřena na pachatele. Pachatel má mít tak 

ztíženy podmínky pro spáchání činu, že se sám rozhodne jej raději nespáchat. Patří 

sem např.: ztížení dosažení cíle, různé formy dozoru (jako jsou poplašná zařízení 

proti vloupání, průmyslová televize, lepší veřejné osvětlení), také odstranění cíle 

(schováme autorádio na bezpečné místo, aby se ho pachatel nemohl zmocnit), snížení 

pokušení pachatele spáchat čin (telefonní seznamy nerozlišující pohlaví účastníků) 

nebo působení na svědomí pachatele. Mezi problémy, které jsou spojeny se situační 

prevencí, patří zejména to, že metody se stávají rychle zastaralými. Pachatelé jsou 

velmi vynalézaví a postupem času vyvíjejí různá protiopatření. Mezi negativní 

důsledky těchto preventivních opatření jsou v literatuře uváděny zejména zásahy do 
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soukromí v rámci zneužívání osobních údajů. Apeluje se také na kontrolu samotných 

bezpečnostních agentur, které často zaměstnávají nekvalifikované pracovníky.28 

Cílem sociálních opatření je snaha o změnu nepříznivého socioekonomického 

prostředí zaměřené na ohrožené jedince a jejich rodiny, skupiny obyvatel a lokality. 

Politika v rámci preventivních opatření hraje velkou úlohu. Politika státu se 

snaží změnit chování občanů zejména prostřednictvím pobídek. Příkladem může být 

automobilový průmysl ve Velké Británii, který zvýšil zabezpečení nových vozidel 

poté, co Ministerstvo vnitra v roce 1992 publikovalo Rejstřík krádeží automobilů. 

Takovéto případy jsou ale spíše v rámci prevence kriminality výjimkou. 

Při snižování kriminality mají také význam policejní strategie. Zvýšení počtu 

policistů v určitých oblastech a nepravidelné hlídky se ukázaly ze statistik jako 

nepříliš účinné. Naopak podle amerických poznatků, jsou cílené policejní hlídky 

jednou z účinných strategických řešení. I zaměření na vícenásobné oběti a neformální 

kontakt policistů s nejvíce ohroženou skupinou a to jsou děti, jsou dle mého názoru 

positivním krokem v rámci prevence. 

Je důležité se také zmínit o postoji veřejnosti k problematice prevence 

kriminality. Z řady kriminologických výzkumů a výzkumů veřejného mínění 

z minulých let vyplývá, že většina občanů dává jednoznačně přednost prevenci před 

represí. Největší pocity strachu a nebezpečí jsou uváděny u obyvatel velkoměst. Také 

pochopení občanů, že musí být sami aktivní je positivní. Z výzkumů vyplývá, že 

většina dotázaných sdílí názor, že o bezpečnost občanů a jejich majetku by se měla 

rovnoměrně starat policie, místní samospráva a samotní občané. Rozhodně je  

zapotřebí vytvářet podmínky pro trávení volného času pro děti a mládež. Obecně měli 

dotázaní také zájem o informace ohledně bezpečnosti, proto je zapotřebí zvýšit 

informovanost.29 

                                                 
28 IKSP, Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání 
s kriminálním chováním, Praha 2005, (Vedoucí projektu, Nuttall, Ch.), str. 36 a násl. 
29 Čerpáno z výzkumů – Občané o kriminalitě a prevenci (IKSP pro RVPPK,2006), Mladiství pachatelé 
na prahu tisíciletí (IKSP, 2004). 
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6.3 Zacházení s obětí trestného činu v rámci trestního řízení    

Jednou z citlivých a dle mého názoru velmi důležitých oblastí je právě 

zacházení s obětí ze strany orgánů policie. Střídají se snahy o porozumění, soucit a 

pomoc s rozpaky, jaký vlastně zaujmout postoj v dané situaci, aby pro oběť nebyl 

více traumatizující. V zákoně č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním v ustanovení 

§ 2 odst. 4 jsou uvedeny základní zásady týkající se projednávání trestních věcí 

orgány činnými v trestním řízení s plným šetřením práv a svobod zaručených LZPS a 

mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je 

Česká republika vázána. Zákon uvádí, že při provádění úkonů trestního řízení lze do 

těchto práv zasahovat jen v odůvodněných případech na základě zákona a v nezbytné 

míře. Záměrně se zmiňuji o zákonném zakotvení těchto zásad, jelikož občas dochází 

k jejich nedodržování, což může mít za následek vznik sekundární viktimizace oběti.  

To také souvisí se samotným  rozhodnutím oběti, zda vůbec podat trestní 

oznámení. Jako reakce oběti na trestný čin není tento postup žádnou samozřejmostí. 

Ochota se různí. Někdy je brzdícím faktorem právě strach z prohloubení traumatu, 

jindy věková kategorie. Zejména mladší osoby se k podání oznámení nemívají. 

,,Podle mezinárodního výzkumu je nejčastějším důvodem nepodání oznámení 

předpokládaná neúspěšnost oznámení, hodnocení věci jako osobní záležitosti nebo 

krytí pachatele, ale také potíže s policií či dokonce samotné krytí pachatele.“ 30 

Naopak mezi důvody pro podání oznámení patří zejména osobní pohnutky, náhrada 

škody, potírání trestné činnosti, snaha přispět ke všeobecné spravedlnosti. Jsou velmi 

různorodé. V úvahu přichází ovšem i jiné možné reakce. Mezi něž patří zejména 

sebeobrana a svépomoc. Zejména u jedinců, kteří nejsou spokojení s postupem ze 

strany státu a snaží se vzít takzvaně spravedlnost do svých rukou. Berou na sebe 

různou podobu od organizací občanské sebeobrany až po soukromé ochranky.31 

  Ochrana před sekundární viktimizací je uvedena zejména v řadě 

doporučení Rady Evropy. V nich se uvádějí doporučení státům, aby byla zajištěna 

                                                 
30 Kaiser, G., Kriminologie, C.H.Beck, Praha, 1994, str. 238. 
31 Kuchta, J., Kriminologie I.část, Masarykova univerzita, Brno, 1993, str. 174. 
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podpora zvláštním skupinám obětí. Jak již dříve bylo zmíněno v této práci, v rámci 

trestního řízení vystupuje oběť jako poškozený. Ale nejen, stává se také svědkem 

činu. Proto je třeba brát velký ohled na oběť při výslechu. V ustanovení § 99 tr. řádu 

je uveden zákaz výslechu svědka, s ohledem na ochranu utajovaných informací. 

Právo odepřít výpověď je upravena v ustanovení § 100 tr. řádu. Samotný výslech 

svědka je upraven v ustanovení § 101 tr. řádu. V jeho prvním odstavci je uvedena 

povinnost svědka před výslechem řádně ho poučit o jeho právech. Druhý odstavec 

pojednává o povinnosti dát svědkovi možnost, aby vypovídal souvisle. Existují 

taktické postupy při výslechu, od formování psychologického kontaktu mezi 

vyslýchajícím a vyslýchaným, přes poskytnutí pomoci vyslýchanému při vybavování 

si zdánlivě zapomenutých informací.32  

Zvláštní ohled je brán zejména na výslech dětských svědků. Jedná se o 

specifikou oblast, která zasluhuje zvláštní pozornost. V nemalé míře se stávají oběťmi 

zejména sexuálních útoků nebo týrání ze strany dospělých právě děti. Jako stvoření 

bezbranné, nevědomé a nezkušené. V ustanovení § 102 tr. řádu, je upraven výslech 

svědka, který je mladší 15 let. Má být prováděn zvlášť šetrně a po obsahové stránce 

tak, aby výslech v dalším řízení nebylo třeba opakovat. U výslechu má být přítomný 

pedagog či jiná osoba, která má s výchovou mládeže zkušenosti. I rodiče mohou být 

přibráni, pokud to může přispět, ke správnému provedení výslechu. Důležité je také, 

že tyto přibrané osoby mohou navrhnout odložení úkonu na pozdější dobu, popřípadě 

navrhnout jeho přerušení nebo ukončení. Z historického hlediska panovala všeobecná 

skepse o výpovědi informací, které by korespondovaly s realitou. Až v současnosti se 

zastává opačný názor. Zejména jednání a prostředí, ve kterém dochází ke kontaktu 

s dítětem je třeba uzpůsobit tak, aby bylo co nejcitlivější a nejohleduplnější. Obecně 

atmosféra výslechu má být pozitivní, stejně jako prostředí. Poskytnutí pocitu bezpečí 

má být samozřejmostí. Jako častou chybou při výslechu dítěte, je uváděn zejména 

,,překlad“ výpovědi dítěte takzvaně do řeči dospělých při samotném zápisu. 

S ohledem na situaci je třeba využívat neverbálních aktivit, jako jsou kresby, hry 

apod., které dítě dokáže vzhledem ke svému věku pochopit.  
                                                 
32 Straus, J., a kol. Kriminalistika, vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s.r.o., Praha, 2005, str. 
110. 
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Co se týče výslechu ve věci mladistvých, je v ustanovení § 57 odst.1 zákona 

č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, uvedena zásada, která klade důraz 

na nutnost postupovat při výslechu obviněného mladistvého ohleduplně a šetřit jeho 

osobnost.33 

Mezi další důvody viktimizace jsou uváděny zejména opakované vyslýchání 

oběti. I když je umožněno číst protokol o výpovědi svědka v hlavním líčení, je tomu 

tak pouze pokud s tím souhlasí státní zástupce a obviněný nebo v dalších vymezených 

případech. Některé oběti jsou také nuceny podávat nejprve vysvětlení ve věci, 

eventuálně pak svědčit v průběhu řízení, podrobit se znaleckému zkoumání či být 

vystavovány konfrontaci s pachatelem.  

Existují i možnosti utajení totožnosti a podoby svědka podle ustanovení § 

55 odst.2 trestního řádu, ale pokud se s pachatelem znají nebo jsou blízkými osobami, 

pak pozbývají smyslu.  

Z psychologického hlediska existují jisté zásady pro jednání s obětí. Na 

prvním místě jde o právo na informace o svých právech, o průběhu trestního řízení, 

ale i o různých variantách pomoci. Obnova  pocitu bezpečí jak ze strany policie tak i 

dalších článků, které působí v trestním řízení, je výrazným krokem k ochraně před 

sekundární viktimizací. Je otázkou do jaké míry tyto osoby skutečně poskytují 

dostatečnou míru empatie. Schopnost vcítit se do oběti je přitom důležitá i pro 

samotné objasnění a vyšetření případu. Také nelze opomenout stránku důvěry. Ta 

bývá často narušována nevhodným dotazováním, nesouvisejícími otázkami ze sféry 

soukromí. Rozhodně se nejedná o nadbytečné zásady, protože v případě jejich 

porušení pak v mnoha případech dochází k prohloubení traumatu oběti.34  

Existují také psychologická doporučení v oblasti nonverbální a verbální 

komunikace, o kterých se okrajově zmíním. Jedná se zejména o oční kontakt, který 

má navázat policista s obětí, jako vyjádření podpory a povzbuzení. Optimální 

vzdálenost mezi obětí a policistou sice neexistuje, ale měla by se řídit konkrétní 

                                                 
33 Netík, Netíková, Hájek, Psychologie v právu, C.H.Beck, 1997, str. 32. 
34 Čírtková, L., Kriminální psychologie, Praha 1998, str.126-12 a dále. 
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situací. Policista by měl být schopen se adaptovat na pocity oběti. V rámci verbální 

komunikace se objevují doporučení, jako jsou aktivní naslouchání, kontrola hlasitosti, 

rytmu a rychlosti hlasu či vyjadřování skutečností, které sám policista považuje za 

samozřejmé. Také osobní přístup není v rozporu s nestranností policisty.  

Nejen stránka psychologická, ale i vnější prostředí hraje roli. Zejména při 

výslechu je interiér, v němž je co nejméně rušivých podnětů důležitý. Jedná se o 

pracovní prostředí, ve kterém má být vytvořeno takové klima, které optimálně 

vyhovuje lidskému organizmu. Od osvětlení, nábytek až po vytvoření celkovém 

intimity.35  

Rozhodně nehodlám nikterak zpochybňovat práci policistů, vyšetřovatelů a 

kriminalistů, ale je pravdou, že mé vlastní zkušenosti při výslechu, ve kterém jsem 

vystupovala na straně oběti, nejsou nikterak pozitivní a přinejmenším nebyl výslech 

doprovázen výše uvedenými návody.  

6.4 Role masmédií v sekundární viktimizaci oběti a poskytování 

informací o oběti trestného činu  

Tato problematika je jednou z podstatných stránek preventivních opatření. 

Samotné zveřejňování informací může oběť vnímat velmi citlivě. Někdy ji může její 

stav rekonvalescence i ztížit. Natož potom získávání těchto informací od samotných 

obětí zejména ze strany bulvárních plátků. Přikrášlování příběhů k získání větší 

sledovanosti či čtenářské účasti občas hraničí až s lidským hyenismem. Není od věci 

uvést jeden z mnoha příkladů. ,,Bulvární deník uveřejnil fotografie tří uhořelých lidí 

v osobním automobilu. Na komisi se obrátili pozůstalí po jednom ze zemřelých s tím, 

že novináři porušují etická pravidla jak konkrétně, tím, že jsou necitelní k rodinným 

příslušníkům zemřelých, tak obecně, protože uveřejnění těchto snímků je v rozporu 

s pietou.“36 Základem je tedy zachování lidské důstojnosti. Nejen informace z místa 

činu, ale také průběžné sledování případu médii a jejich zprostředkování veřejnosti o 

                                                 
35 Matyášek, J.,Soukup, J., Bárta, B., Psychologie a výslechová praxe, Orbis, Praha, 1968, str. 16-18. 
36 Vymětal Š., Vitoušová P., a kol., Novináři a oběti trestných činů, Ministerstvo vnitra, Praha, 2008, 
str.16. 
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průběhu hlavního líčení pokulhává. Mnohdy jsou porušována pravidla nezávislé 

reportáže, a to z pohledu obou stran tedy nejen obžalovaného, ale také žalobce. Jako 

důležitou musím zmínit publikaci Novináři a oběti trestných činů, kterou vydalo 

Ministerstvo vnitra za podpory Bílého kruhu bezpečí. Obsahuje rady a doporučení 

zejména pro novináře, ale také pro samotné oběti. Nabádá k citlivému zacházení 

s obětí, obsahuje i Etický kodex novináře. Základem činnosti žurnalisty má být 

pravdivost, ochrana osobnosti, slušnost a serióznost. Je ale zapotřebí vidět novináře 

také z opačného úhlu, tedy jako člověka, který naopak může v oblasti prevence a 

pomoci obětí napomoci svou investigativní činností a kritikou hluchých míst. Může 

alespoň poukázat a snad i přimět některé jedince k zamyšlení nebo dokonce i činům. 

Jako dobrá taktika se jeví informování, zejména právě z médií, nejširší veřejnosti 

radami a návody jak se chovat v nebezpečné situaci a čemu bychom se měly 

vyvarovat. Ale také formou letáků, brožur, publikací, prostřednictvím internetu.  

Oblast poskytování informací o oběti trestného činu, je také novelou trestního 

řádu z počátku roku 2009 upravena nově, s ohledem zejména na ochranu oběti. 

Orgány činné v trestním řízení musí zvlášť dbát na ochranu osobních údajů a 

soukromí osob mladších 18 let, tak jak je stanoveno v ustanovení § 8 odst. 2 trestního 

řádu. 

V ustanovení § 8a odst. 1 trestního řádu je upravena zejména povinnost 

orgánů činných v trestním řízení poskytovat informace o své činnosti tak, aby 

nezveřejnily údaje o osobách zúčastněných na trestním řízení, které přímo nesouvisí 

s trestnou činností. Také zásada presumpce neviny je zde opětovně zdůrazněna. 

V přípravném řízení také nesmějí zveřejnit informace, které by umožnily zjistit 

totožnost osoby, proti které se vede trestní řízení, poškozeného, zúčastněné osoby a 

svědka. Takové informace mohou být zveřejněny pouze pro účely pátrání nebo účelu 

trestního řízení. Veřejnost je informována orgány činnými v trestním řízení podle 

odst. 3 formou poskytování informací veřejným sdělovacím prostředkům. Tyto 

orgány mohou ale také odepřít poskytnutí těchto informací. V ustanovení § 8b 

trestního řádu je nově zakotven zákaz pro osoby, kterým byly poskytnuty informace o 

osobách uvedených v § 8a odst. 1 trestního řádu, aby tyto informace poskytovaly 
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dále, pokud ovšem nejsou poskytovány k účelům stanoveným v trestním řádu, o čemž 

musí být tyto osoby poučeny. U osoby mladší 18 let je úprava ještě tvrdší. O 

takovémto poškozeném nesmí nikdo zveřejnit informace umožňující zjištění jeho 

totožnosti. Zakázáno je také zveřejnění obrazových snímků, obrazových a zvukových 

záznamů nebo jiných informací o průběhu hlavního líčení nebo veřejného zasedání, 

které by umožnilo zjištění totožnosti poškozeného uvedeného v odstavci 3 ustanovení 

§ 8b trestního řádu.  Důležitým je také odstavec 4 téhož paragrafu, ve kterém je 

uveden zákaz zveřejňování pravomocného rozsudku ve veřejných sdělovacích 

prostředcích s uvedením jména, příjmení a bydliště poškozeného. Předseda senátu 

může rozhodnout i o dalších omezeních. V odstavci 5 jsou uvedeny výjimky ze 

zákazu zveřejňování informací, mezi které patří například předchozí písemný souhlas 

poškozeného.37 

Na druhé straně je třeba zmínit druhou stránku věci a to samotnou 

informovanost obětí. V ustanovení § 44a trestního řádu, které bylo novelizováno 

zákonem č. 283/2004 Sb., a je účinné od 1.7. 2004 rozšiřuje zákonodárce procesní 

práva poškozeného o právo na informace o pobytu obviněného či odsouzeného na 

svobodě. Tyto informace jsou ovšem poskytovány pouze na žádost ohroženého 

poškozeného nebo svědka. O tom, zda je tato osoba v ohrožení, rozhoduje orgán 

činný v trestním řízení. Bylo by jistě příhodnější, aby toto právo bylo změněno na 

nárok.38 

6.5 Zacházení s obětí ze strany zdravotnických zařízení   

Další oblastí důležitou pro prevenci, je také zacházení s obětmi násilných 

trestných činů ze strany zdravotnických zařízení. Přístup těchto zařízení k obětem je 

kritizován zejména dobrovolnickými organizacemi zaměřenými na pomoc obětem. 

Kritika postihuje nejen jednání samotných lékařů, jejich bázlivost, v některých 

případech neprofesionální přístup či nevědomost a strach z přitěžující situace pro sebe 

sama, ale také celkového personálu. Kritizuje se zejména neznalost vhodných 

                                                 
37 Vesecká, R., Chromý J., Kriminalita, veřejnost a média, Linde, 2009, str. 56. 
38 Jelínek, J., a kol.,  Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 1. vydání podle stavu 
k 1.1.2010, Nakladatelství Leges, Praha, 2009 str. 547-561. 
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intervenčních strategií zejména u obětí, které jsou ve zdravotnickém zařízení delší 

dobu a vyvine se u nich tzv. posttraumatická porucha. Dále nelibost v oznámování 

násilných trestných činů policii. Také přístup k pozůstalým po oběti, která 

v nemocnici zemřela není bezproblémová. Ve všech těchto oblastech je stále co 

napravovat. Umožnit kontakt s obětí, poskytnout informace, umožnit rodině rozloučit 

se s ostatky.  

S touto oblastí mne pojí dobré zkušenosti. Citlivý přístup, snaha o uklidnění a 

pochopení ze strany lékařů po traumatizujícím zážitku byl pro mne překvapující. 

Nicméně dostatečné školení lékařů, ale také hlavně zdravotních sester, u kterých jsem 

procento arogantnosti zaznamenala vyšší, rozhodně stávající situaci jen napomůže. 

Jako další návrhy řešení jsou uváděny například vytváření procedur a 

manuálů, které rychle odstraní nedostatky ve vědomostech profesionálů, zjišťování 

rozsahu újmy nejen hmotné a bodové hodnocení zranění, ale také zjišťování 

emocionální újmy a dopadu trestného činu na život oběti. Zvláštní pozornost by se 

měla také věnovat pomoci obětem pohlavního zneužívání, týrání, znásilnění, 

teroristických útoků, únosů a obchodování se ženami. Pro tyto oběti by se měly zřídit 

speciální místnosti, kde by mělo vyšetření probíhat. Dokonce se navrhuje pro 

vyšetřující lékaře zavést tzv. „univerzální krabice“, ve které by byly shromažďovány 

důkazní materiály. Mimořádná pozornost by se měla také obrátit k přípravě lékařů 

v případě kontaktu s obětí domácího násilí, jelikož tento druh násilí tíhne často ke 

gradaci a recidivám. Včasná diagnóza a intervence je velmi důležitá, protože může 

zabránit vážným zraněním ba dokonce i úmrtím. Také zavedení speciální 

dokumentace pro zkvalitnění zaznamenaných všech údajů použitelných v případném 

trestním řízení, by nebyla na škodu.39 

6.6 Sebeobrana   

Sebeobrana jako ochrana života a zdraví. Sebeobranu chápeme jako 

prostředek ochrany vlastní integrity. Nejprimárnější tedy bude zaujmout takovou 

                                                 
39 http://bkb.juristic.cz/80637/old 
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strategii, abychom k fyzické sebeobraně jako takové nemuseli vůbec přikročit. Pokud 

je to ovšem vzhledem k situaci vůbec možné. Lze-li tedy předpokládat vyústění 

konfliktu do napadení, je možné zaujmout vhodná opatření.  

V této souvislosti je třeba zmínit článek JUDr. Zdeňka Náchodského, 

soudního znalce z oboru kriminalistiky se specializací na sebeobranu, který byl 

uveden ve zpravodaji Bílého kruhu bezpečí. Vytvořil základních devět pravidel. Jako 

první je uvedeno pravidlo vyhýbání se nepříteli, tedy konfliktním situacím, pokud je 

to možné samozřejmě. Druhé pravidlo pojednává o obranné reakci, která je pomalejší 

nežli útočná akce a varování oběti před útočníkem, který je vždy ve výhodě. Mezi 

další patří zejména nevstupování do předem prohraného boje. Pokud jsme přinuceni 

bojovat, tak máme bojovat i nečestně. Hlavně, abychom dosáhli vítězství. S tímto 

pravidlem se ztotožňuji. Také přílišná důvěřivost v korektní jednání druhých není 

vhodná. Na překvapivou reakci máme reagovat rychle, což bývá ovšem zbrzděno 

zejména úlekem oběti. Mezi další preventivní opatření, jak se chovat, patří také 

dodržování bezpečné vzdálenosti od konfliktní osoby. (Ve zmíněném článku je 

doporučena vzdálenost min. 120 cm). Prospěšná je rada týkající se situace, kdy je 

zapotřebí se obrátit o pomoc. Prosba směřující ke konkrétní osobě, a nikoliv k davu, 

bude podle autora vyslyšena spíše. Jeho tvrzení je podloženo výsledky experimentů 

v praxi. Mezi základní preventivní opatření patří také, vybavenost případnými 

obrannými prostředky, vyhýbání  se neosvětleným místům, ostražitost apod., pokud 

se ocitneme sami v nočních hodinách na ulici. 40 

 S tím souvisí také termín, se kterým pracuje zejména oblast psychologie. 

Jedná se o tzv. viktimogenní situace. Jsou to místa a okamžiky, u kterých se 

vyskytuje vysoké riziko ohrožení stát se obětí. Mezi typické znaky patří zejména 

vysoká hustota osídlení, veřejných dopravních prostředků, apod. V roce 1970 byl 

v New Yorku zřízen výzkumný tým, který se touto problematikou zabýval. 

                                                 
40 http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=412 
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V odborné literatuře je problematika popisována jako kriminální geografie a 

ekologie.41 

6.7    Viktimologické výzkumy 

Do jaké míry se liší kriminalita v jiných zemí? Jaká je v naší zemi? Jaká je 

míra latentní kriminality? Odpověď na tyto otázky nám mohou alespoň přiblížit 

viktimologické výzkumy, které jsou nezastupitelným prostředkem ve zvyšování 

zájmu o oběti trestných činů. Napomáhají také snížit riziko viktimizace a to zejména 

tím, že zlepší znalost profilu oběti, ale také míru viktimizace. Podle některých 

odborníků, mají také význam při odůvodňování zavedení některých preventivních 

opatření. Tak se stávají také jedním z informačních kanálů směrem k veřejnosti. 

Každý výzkum má nicméně své slabiny. Samozřejmě nejsou pokryty všechny věkové 

skupiny, někdy nejsou uváděny relevantní skutečnosti ze strany oběti, jindy není 

ochotna o určitých zážitcích hovořit a mnoho dalších. Výzkumy se provádějí na třech 

úrovních. A to mezinárodní, národní a regionální.  

První impulz zorganizovat mezinárodní výzkum o obětech kriminality, 

vzešel od Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v 70. letech. Postupně se 

vypracovala metodologie výzkumu a dotazníková forma. Srovnatelnost viktimizace 

ovšem ovlivňuje rozdílný ekonomický, kulturní a politický rozvoj v zemi.  

Naopak již řadu let jsou realizovány výzkumy na národní úrovni. Hlavním 

cílem je získání informací o vývoji trendů viktimizace u určitých trestných činů.  Tato 

myšlenka se rozvinula ve Spojených státech v 60. letech. Ústřední roli hrála Komise 

pro prosazování práva a výkon spravedlnosti. První vzorek tvořilo 10 000 amerických 

domácností. Šetření ukázalo šokující míru neoznámených trestných činů. V dnešní 

době ji každoročně zajišťuje Národní výzkum obětí trestného činu. Tato idea se 

postupně rozšířila i do dalších zemí. Mezi metody patří poštovní anketa, tzv. face-to-

face dotazování, či telefonní dotazování.  

                                                 
41 Čírtková, L.,Kriminální psychologie, Euronion, s.r.o., Praha 1998, str. 106. 
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Výsledky výzkumů na regionální úrovni jsou používány zejména pro 

zpracování strategie pro kontrolu zločinnosti.42  

O Studii M. Martínkové z roku 2008 vypovídající o výzkumu viktimizace 

obyvatel České republiky, který byl proveden v roce 2006 se zmíním jen okrajově. 

,,Výzkum se zabýval viktimizací obyvatelstva 12 delikty. Respondenti sami 

vypovídali o viktimizaci delikty. A to ve dvou časových úsecích: a) za uplynulých 5 

let (2002 – 2006) a b) za období 12 měsíců před dotazováním. Při výzkumu byl 

použit dotazník metodou face–to–face. Výzkum byl realizován na 3082 

respondentech starších 15 let na území celé České republiky. Výsledkem výzkumu 

bylo zjištění, že téměř dvě třetiny z celkového počtu respondentů se staly během pěti 

let (2002 až 2006) oběťmi nejméně jednoho z 10 sledovaných deliktů (63,5%). 

Během období jednoho roku zažilo například opakovanou viktimizaci tím samým 

deliktem 56,3 % obětí sexuálně motivovaných incidentů.“ Ze statistických údajů 

vyplývá, že se policie každoročně setkává zhruba s cca 50 tis. obětmi kriminality a 

z toho téměř 10 tis. osob je způsobena fyzická újma. Nejčastějším objektem 

kriminálních útoků bývají muži mladšího věku. Ženy oběti jsou mezi evidovanými 

zastoupeny o něco méně. Výzkum byl výsledkem činnosti Institutu pro kriminologii a 

sociální prevenci. Ten se věnuje problematice poznávání obětí kriminality již od 90. 

let minulého století. Zpracovává materiály a za pomoci Policejního prezidia ČR také 

statistické údaje o obětech trestných činů.43 

 

 

 

 

                                                 
42  Válková J., Pocta Otu Novotnému k 70. narozeninám, kodex bohemia, Praha, 1998, str. 285-290. 
43

 Marešová, A., Martínková, M., IKSP, Ministerstvo vnitra, O významu poznávání obětí trestné 
činnosti, Praha, 2009. 
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7.  POMOC 

7.1 Úvod 

Pomoc je chápána v literatuře jako aktivní spoluúčast při dosahování určitého 

cíle nebo naopak odstraňování nebo odvrácení nebezpečného následku. Je základem  

pro pocit alespoň malého bezpečí pro oběť a to ihned po činu a následně po něm. To 

je dle mého názoru také základním motorem, který může nastartovat následné 

pozitivním směrem se ubírající fáze znovunalezení jistoty, bezpečí a návrat do 

běžného bytí oběti.  

Pomoc, která je obětem obecně poskytována, lze dělit podle různých kritérií. 

Zvolila jsem si jako třídící kritérium subjekt, od kterého pomoc přichází. Nejprve se 

ale zaměřím na problematiku lhostejnosti přicházející ze strany okolí v případě, kdy 

vyvstane potřeba pomoci. Což je dle mého názoru ta nejprimárnější pomoc, které se 

oběti může dostat, ale neděje se tak.  

7.2 Problém neposkytování pomoci 

I když je podle ustanovení § 150 tr. zák. neposkytnutí pomoci44 osobě, která 

je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví trestným činem a to jak 

ze strany jakékoli osoby, tak z povahy svého zaměstnání a podle ustanovení § 15145 

ze strany řidiče  dopravního prostředku, přesto dochází k opačným reakcím osob 

v dané krizové situaci. I zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, upravuje 

v ustanovení § 9 odst. 4 písm. b) povinnost každého v zájmu svého zdraví a zdraví 

                                                 
44 § 150 Neposkytnutí pomoci 
(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného 
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, 
bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta. 
(2) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo vážného 
onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač je podle povahy svého zaměstnání povinen takovou 
pomoc poskytnout, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.  
45 § 151 Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku 
Řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při 
nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo 
jiného, bude potrestán odnětím svobody až na pět let nebo zákazem činnosti.  
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spoluobčanů poskytnout nebo zprostředkovat nezbytnou pomoc osobě, která je 

v nebezpečí smrti nebo jeví známky závažné poruchy zdraví. Například informace 

poskytnuté Jiřím Procházkou z Českého červeného kříže o tom, že až deset procent 

lidí zemře při dopravních nehodách jen proto, že nedostanou první pomoc včas, je 

alarmující. Světlé výjimky ale existují. Občas nás o nich informují média, jindy si 

zachránci nepřejí publicitu. Jedno je jisté, pomoc je pro ně lidskou samozřejmostí. 

Kolikrát mnoho z nás bylo svědkem neposkytnutí pomoci osobě v nouzi za pouhého 

přihlížení ostatních. Otázka zní: jak je to možné? Jistě, osobní pocity strachu o vlastní 

bezpečí jsou dostačující. Přesto, dle mého názoru, kdyby se o pomoc pokusil nikoli 

jen jeden odvážný, byla by mnohem účinnější. Nejzmiňovanějším pojmem je zde tzv. 

bystander – efekt (z našich autorů např. Čírtková) neboli též pasivní napomáhající 

přístojící, který byl použit např. dvojicí autorů Johna M. Darleye a Bibba Lataného. 

V překladu znamená, že více přihlížejících nezvyšuje nijak šance na pomoc osoby 

v tísni. 

 Roli zde hrají hlavně situační a osobní faktory. Mezi situační faktory se řadí 

zejména stav, kdy se nouze nejeví jako dostatečná. Jako příklad si lze představit, že 

osoba jdoucí po rušné ulici narazí na ležícího člověka. Při zjišťování stavu osoby, 

ležící osoba vzhlédne a pronese pár slov. Její stav tedy lze hodnotit jako nikoliv 

smrtelně závažný, když není osoba ležící v bezvědomí a je schopná komunikace. 

Náhodný kolemjdoucí by tak běžně stav ležícího zhodnotil jako například intoxikaci 

alkoholem. V takovém případě, se zájem pomoci snižuje. Také známost místa a času 

události jsou důležité. Tedy pokud potencionální pomocník má poskytnout pomoc 

v oblasti například osvětlené, jemu dobře známé, ve které má pocit bezpečí, ovlivní 

ho to natolik, že se nebojí a pomoc realizuje. Pasivita ostatních přihlížejících je 

schopna ovlivnit chování jedince do té míry, že uchlácholí své svědomí a pomoc se 

rozhodne neposkytnout. Ale i charakteristika oběti, ať již jde o podobnost rasy, či 

celkový zevnějšek oběti, to vše je podstatným faktorem pro naše rozhodnutí, zda 

pomoc poskytneme či nikoli. Velmi častá je právě hlavně v médiích zmiňovaná 

lhostejnost kolemjdoucích k osobám, o kterých si myslíme, že se dostaly do svízelné 

situace samy, například požitím vysokého množství alkoholu a odradí nás jejich 
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vzhled a chování. V úvodu již zmiňovaná nebezpečnost situace, vysvětlovaná jako 

strach o svůj vlastní život a zdraví, je v dnešní společnosti pochopitelná. 

Rafinovanost, brutalita a nepředvídatelnost jednání pachatelů nezná mezí.  

Mezi osobnostní faktory lze zařadit aktuální psychické rozpoložení jedince, 

míru empatie jako schopnost vcítění se do oběti, svědomí, ve kterém máme 

zafixovány určité morální regulativy chování, které ve chvíli, kdy je překročíme v nás 

vyvolávají napětí. Dle mého názoru ne u každého jedince. Dokázat odhadnout vlastní 

schopnosti, překonat sociální stud, to vše je podstatným prvkem ovlivňujícím našeho 

rozhodnutí.46  

Dalším determinantem poskytování pomoci je také prosociální chování, 

altruismus. Jedná se o chování, které směřuje k pomoci, aniž by byla očekávána 

jakákoli protislužba. Příčiny prosociálního chování jsou dány buď geneticky nebo 

jsou naučitelné v sociálním prostředí. Nemohu nezmínit čítankový tristní případ 

vraždy třicetileté ženy, která se odehrála v roce 1964 v New Yorku. Žena byla těžce 

pobodána agresorem. Napadená hlasitě volala o pomoc, avšak marně. Nikdo z třiceti 

osmi svědků pomoc neposkytl. Šokující na tomto případu je také to, že tím pachatel 

svůj čin nedokončil. Vrátil se na místo činu a oběť okradl a pokusil se ji ještě 

znásilnit. Policie byla přivolána až po více než půl hodině od začátku útoku. Žena na 

následky zranění podlehla při převozu do nemocnice. Takovými situacemi, ve 

kterých je potřeba naléhavé poskytnutí pomoci, se nazývá tzv. emergenční situace. 

Chování v takových situacích se snaží vysvětlit několik teorií. Mezi nimiž mohu 

zmínit tzv. teorii ,,sociální výměny“, kde je rozhodujícím faktorem uvážení pro a 

proti. Tedy uvážení z hlediska přínosů a ztrát. Pomoc se tak dotyčný rozhodne 

poskytnout jen ve chvíli, kdy mu tím vznikne nějaký prospěch. Druhou nejznámější  

teorií je tzv. teorie ,,rozptýlení osobnosti“, kdy se naopak jedinec ve skupině 

rozhodne vzít řešení situace do svých rukou a reflektuje se tak do role zachránce, aniž 

by předem s nějakým prospěchem počítal.47  

                                                 
46 Čírtková, L., Kriminální psychologie, Eurionion, s.r.o., Praha 1998, str. 130-137. 
47 Vesecká, R., Chromý J., Kriminalita, veřejnost a média, Linde, 2009, str. 91-94. 
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7.3 Laická pomoc 

Mezi tzv. laickou pomoc řadíme zejména tu, která přichází z okruhu 

nejbližších osob oběti. Tedy rodina jako základní kámen pomoci. Mnohdy panuje 

mylná představa, že oběť má zapomenout na vše, co prožila, že ji napomůžeme 

nejlépe tím, že ji necháme v klidu, nebudeme ji připomínat traumatizující zážitek a 

budeme se chovat „jakoby nic“. Nemohu říci, že bych nevolila podobný přístup. 

Proto je pro mne celkem překvapující výrok L. Čírtkové ze kterého vyplývá, že 

přesný opak je pravdou.48 Kvůli takovým omylům byla zpracována řada doporučení, 

kterými by se měli řídit zejména rodinní příslušníci. Mohu zmínit zejména tzv. 

zpracování pocitů viny, kdy se oběť obviňuje, že nezvládla krizovou situaci, pátrá po 

odpovědi na otázku proč právě já, převládají u ní tendence k sebeobviňování. U 

některých obětí se vyskytují neustálé výčitky, které se týkají zvládnutí situace. Zde je 

třeba podpořit původní chování oběti, které ji pomohlo situaci přežít. Následuje 

normalizace následků viktimizace. Následkem krizové situace, do které se oběť 

dostala, je také narušeno její chování či prožívání. Rodina by měla utvrdit oběť o tom, 

že se jedná o normální reakce, které jsou jen běžnou reakcí na nastalou nenormální 

situaci.  

Je zapotřebí, aby oběť byla opět schopna znovu důvěřovat nejen sobě, ale také 

svému okolí. S tím souvisí i znovunalezení pocitu bezpečí. Tím lze zejména předejít 

následné izolovanosti oběti. Důležitým faktorem je také vyventilování negativních 

emocí oběti. Je třeba, aby oběti byla nablízku osoba, u které se může vypovídat a 

uvolnit nahromaděný stres. Rodina by se měla také snažit navrátit oběti víru ve 

vlastní schopnosti. Například tím, že ji bude například ukládat drobné úkoly a 

podporovat ji v jejich plnění. Ale také podpora v plnění hlavních problémů oběti, 

spočívající například v asistenci ve formě doprovodu oběti při podání trestního 

oznámení. Důležitým faktorem v oblasti této pomoci je nezasažení rodinných 

příslušníků traumatem. Například tzv. nepřímé oběti u sexuálních deliktů páchaných 

na ženách, kde nepřímou obětí se zde stává většinou partner oběti, který je sám 

                                                 
48 Čírtková, L.,Vitoušová, P., a kol.,  Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, Grada Publishing, 
a.s., Praha 2007, str. 126-130. 
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traumatizován. V takových případech je nutné vyhledat pomoc v jiném kruhu, nikoli 

rodinném.  Jako jedna z variant přichází v úvahu následující odborná psychologická 

pomoc. 

7.4 Odborná psychologická pomoc 

Vzhledem k tomu, že po spáchání trestného činu se oběť ocitá v těžké 

psychické zátěži, na kterou je třeba reagovat ihned, existuje pro takové případy tzv. 

psychologická první pomoc a to přímo v místě spáchání činu. Oběť se tak dostává 

do rukou psychologů, policistů a dalších. Ovšem terapie akutního traumatu je pouze 

v rukou psychologů. Hovořím o následné psychologické pomoci. Cílem obou forem 

je snaha do jisté míry stabilizovat oběť a znovu nastartovat pochody v oblasti zážitků, 

které byly traumatickou událostí zatlačeny do pozadí. V rámci prvního kontaktu 

s obětí, je třeba dbát o navrácení pocitu bezpečí a odstranění pocitu bezmocnosti. 

Prostředkem pomoci jsou zejména informace, které odborníci oběti poskytují. Mají za 

úkol připravit oběť na reakce, které ji mohou, ale také nemusí postihnout. I 

probíhající komunikace mezi poradcem a obětí má mít své zákonitosti. Poradce má 

být dostatečně empatický, přesto by neměl ztrácet pevné postavení v rámci 

komunikace. Mezi chybné postupy při prvním kontaktu s obětí se uvádí vyčítání a 

obviňování oběti, což považuji za samozřejmé a nevyskytující se. Používání 

odborných výrazů, nesplnitelné sliby a ani poskytnutí milosrdné lži oběti také 

nikterak nepomohou.  

Je třeba registrovat i znaky signalizující, že oběť patří mezi tzv. rizikové 

osoby. Takovým znakem může být revitkimizace, dřívější zdravotní problémy a jiné.  

Zmiňuji se o této skupině, protože takováto klasifikace oběti může být důvodem 

následného zvláštního zacházení s obětí.  

Následná psychologická péče zahrnuje jakoukoli formu odborné pomoci 

obětem. Základem je opakující se a dlouhodobý kontakt s obětí. Iniciativa může 

vycházet jak ze strany samotné oběti, u které většinou déle přetrvávají příznaky 

traumatu a to ji donutí vyhledat pomoc, tak ze strany odborníků, kteří oběť na základě 

určitých kritérií klasifikují jako ohroženou či zranitelnou. Následná pomoc má různé 
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formy, podle potřeb klienta. Pozitivním prvkem poslední doby, je zejména používání 

internetu ze strany obětí, zejména pro svou anonymitu a rychlost.49 S poskytováním 

pomoci také souvisí problematika samotného zacházení s obětí ze strany odborných 

složek. Této problematice se věnuji ve své práci níže.  

7.5 Sociální pomoc 

Hlavní roli v rámci sociální pomoci hrají dobrovolné organizace poskytující 

služby obětem trestných činů. Z historického hlediska vystupovala do popředí hnutí 

za práva obětí ve Spojených státech v 60. a 70. letech jako například Sdružení rodičů 

zavražděných dětí. Ovšem zde byla základní idea zpřísnění represe vůči pachatelům 

závažných zločinů. Zvedala se vlna odporu vůči tehdy údajným nedostatečným 

pákám ze strany státu. Nad těmito sdruženími se nicméně začal vznášet mrak 

lobbyismu, ze kterého se konkrétní pomoc konkrétní oběti dostala jen výjimečně. 

Odlišným vývojem se může pyšnit hnutí ,,Victim Support“ ve Velké Británii. V roce 

1974 se v Bristolu začalo zakládat lokální hnutí zaměřené na poskytnutí konkrétní 

služby již konkrétní oběti. Postupem času se rozrostlo do celonárodního sdružení 

s cca 17.000ci dobrovolníky, které poskytuje služby více než jednomu milionu obětí. 

Poskytování respektu, zlepšení postavení poškozeného v trestním řízení a pomoc při 

uplatnění jejich nároků na finanční kompenzaci způsobených škod byly a jsou 

hlavním smyslem činnosti. Způsoby, jakým probíhá kontakt ze strany dobrovolníků 

je různý. Přes letáčky, dopisy, telefonické rozhovory až po kontaktní návštěvy.  

Kromě těchto jsou ovšem i v řadě jiných zemí aktivní další hnutí, která se postupně 

rozvinula zejména v průběhu 70. let.50   

I v České republice se postupně daří v průběhu 90. let zakládat a rozvíjet 

občanské iniciativy ve prospěch obětí trestné činnosti. Mezi jednu 

z nejvýznamnějších počítáme Bílý kruh bezpečí, který byl založen v roce 1991 

v Praze. Pomoc ze strany dobrovolníků (což vyzdvihuji) je poskytována 

                                                 
49 Čírtková, L.,Vitoušová, P., a kol.,  Pomoc obětem (a svědkům) trestných činů, Grada Publishing, 
a.s., Praha 2007, str. 126-140. 
50 Kuchta, J., Válková, H., a kol., Základy kriminologie a trestní politiky, 1.vydání, C.H.BECK, Praha 
2005, str. 175. 
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prostřednictvím 11 pracovišť v 7 krajích ČR. Ty poskytují komplexní 

viktimologickou intervenci obětem a svědkům trestných činů. Posláním jeho činnosti 

je pomoc obětem trestných činů, zlepšení postavení poškozeného v trestním řízení, 

ale i zvýšení informovanosti o možnostech a prostředcích prevence. Spolupracuje 

s národními i mezinárodními organizacemi. Cílem je poskytnutí bezplatné, diskrétní 

pomoci obětem formou morální, psychologickou, ale i právní. Předkládá podněty 

k zákonodárným iniciativám, pořádá přednášky, semináře a kongresy a provozuje 

také vlastní publikační činnost. 

V zemích EU se od roku 1991 připomíná Evropský den obětí. Ten připadá na 

22. února. V tento den totiž v roce 1990 ministr Velké Británie podepsal a také 

schválil Chartu práv obětí kriminality. Jako dokument první svého druhu v Evropě, 

vyjádřil pozitivní vztah státu a respekt společnosti k situaci obětí kriminality a 

k pozůstalým. O tomto datu se zmiňuji záměrně, jelikož u příležitosti jeho oslavy  

představil Bílý kruh bezpečí v roce 2010 svůj velmi podařený projekt ,,Systém 

vstřícné pomoci obětem těžkých zločinů“. V co nejbližší době by tak měl začít 

fungovat systém, který bude poskytovat pomoc obětem násilné kriminality 

s následkem těžkého ublížení na zdraví a pozůstalým těmto obětem. Změna spočívá 

v tom, že doposud byla tato pomoc dostupná jen občanům, kteří se sami obrátili na 

Bílý kruh bezpečí, popřípadě kontakt zprostředkovali jiní lidé. Ve chvíli, kdy tito lidé 

potřebovali sami pomoc a nebyli schopni si ji vyhledat, zůstávali v podstatě ladem. A 

změna má nastat právě již v okamžiku prvního kontaktu policisty s oběťmi závažných 

zločinů nebo s pozůstalými po obětech. Mají jim poskytnout informace týkající se 

odborné pomoci, případně jim takovou pomoc dokonce i zprostředkovat. Základním 

kamenem této pomoci bude celostátní nonstop linka pomoci Bílého kruhu bezpečí. 

Vstřícným postojem se také postavila za tento systém Policie ČR. 

V rámci Bílého kruhu bezpečí také funguje tzv. DONA linka. Jedná se o 

telefonickou krizovou pomoc obětem domácího násilí. S ní jsou často ve spojení také 

sociální pracovníci veřejné správy, různá intervenční centra a policisté řešící 

například vykázání osoby z bytu nebo domu společně obývaného s útokem ohroženou 

osobou.  
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Dnes u nás fungují  také další sdružení, např.: občanské sdružení Viktima, 

zřízené pro oblast Zlínského regionu, Česká společnost na ochranu dětí, České 

sdružení obětí dopravních nehod, Asociace občanských poraden a další.  

Ze statistických údajů vyplývá, že v uplynulém roce 2009 osobně 

kontaktovalo Bílý kruh bezpečí celkem 819 osob, z toho bylo 640 žen, 140 mužů a 32 

párů. Nejčastěji to byli klienti mezi 25 až 40 lety. Z poskytnuté pomoci byla na 

prvním místě právní a to v 600ti případech, následovala psychologická v 587ti 

případech a dále organizační, morální a další. 51 

Z evropského hlediska nemohu opomenout ani Evropské fórum pro služby 

obětem, od roku 2008 nesouc název Victim Support Europe, které v roce 1990 

založilo ve švédském Stockholmu třináct národních organizací pro pomoc obětem 

kriminality. Dnes sdružuje 22 organizací z 19 zemí Evropy. Cílem tohoto fóra je 

především podporovat rozvoj efektivních služeb pro oběti trestných činů, spravedlivé 

kompenzace v celé Evropě a spolupráce prostřednictvím sdílení znalostí a praxe. 

Základem je přesvědčení, že oběť v trestním řízení má mít stejnou prioritu jako 

obviněný. Takto sdružené organizace se tímto zavázaly, že budou služby obětem ve 

svých zemích rozvíjet a poskytovat oběti informace o jejich dosažitelnosti. Česká 

republika je zastoupena od roku 1996 a to právě zmíněným občanským sdružením 

Bílý kruh bezpečí.52 

7.6 Pomoc v rámci úpravy mezinárodního práva 

Na poli mezinárodního práva se aktivity zaměřené na postavení obětí 

trestných činů realizují zejména na počátku 60. let minulého století. V roce 1983 byla 

přijata Evropská úmluva o kompenzaci obětí násilných trestných činů, což bylo 

vyústěním legislativního úsilí Evropské rady ve Štrasburku. Jejím základem jsou 

principy solidarity a spravedlnosti. Je zde také vyjádřen princip subsidiarity. Na 

odškodnění má stát povinnost přispět ve chvíli, kdy není možné zajistit odškodnění 

z jiných zdrojů. Vyhrazeno je toto odškodnění ovšem pouze pro oběti, které utrpěly 

                                                 
51 http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=268 
52 http://www.bkb.cz/index.php 
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těžké ublížení na zdraví a na těle, a to následkem násilného trestného činu. Důležité 

je, že násilí nemusí mít nutně podobu fyzického násilí, tedy může se jednat také o 

násilí psychické. Nárok na odškodnění vznikne, i když pachatele nelze trestně stíhat 

nebo potrestat. Odškodnění má nahradit ušlý zisk, výlohy za léčení a hospitalizaci, 

výlohy spojené s pohřbem. Vyjmuty jsou bolestné, ztížení společenského uplatnění a 

zadostiučinění.53 

Nelze opomíjet ani mezinárodní úmluvy, jako je Úmluva o právech dítěte 

z roku 1989 a Úmluva proti mučení a jinému krutému nelidskému zacházení a 

trestání z roku 1988, které obsahují závazky signatářských států k nápravě, ke 

spravedlivému a přiměřenému odškodnění.  

Rok 1987 byl ve znamení Doporučení členským státům o pomoci obětem a 

o prevenci viktimizace,54 která s sebou nesou zejména zásady, podle kterých je 

poskytována náhrada škody ze státních prostředků.  

V roce 1977 byla přijata Radou Evropy rezoluce č.77 (27), jejímž obsahem 

jsou doporučení členským státům, které zůstaly neaktivní ve věcech kompenzací 

obětem trestných činů. Tyto státy měly vytvořit plány pro odškodnění obětí 

prostřednictvím veřejných fondů. Týkalo se to zejména obětí s krutým tělesným 

zraněním a také pozůstalých po obětech, pokud nebylo možné zabezpečit jejich 

odškodnění z jiných zdrojů. Odškodnění se má přiznat i za okolností, při kterých 

pachatel nebude moci být odsouzen nebo potrestán. Obsahem kompenzace se zde 

rozumí ztráta na výdělku, nemocniční výdaje a výdaje za lékařské ošetření, výdaje 

spojené s pohřbem oběti a náhrada výživného pro pozůstalé.  

V roce 1985 byl přijat Radou ministrů další dokument. Doporučení Rady č. 

85 (11), o postavení obětí v rámci trestního práva a trestního řízení. Podle ní by 

měla oběť mít právo na informace o datu a místě projednávaného případu a o 

možnosti, jak získat kompenzaci za škodu v rámci trestního řízení. Důležité je, že 

                                                 
53 Gřivna, T., Účinky evropeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj, 
ACTA UNIVERSITAS - IURIDICA 2, 2008, str. 78. 
54 Jelínek, J., Poškozený v českém trestním řízení, Karolinum, 1998, str. 117 – 120. 
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odškodnění oběti by mělo být zajištěno legislativou tak, aby bylo buď trestní sankcí, 

nebo náhradou za trestní sankci, či aby vystupovalo jako její doplněk.  

Doporučení Rady ministrů č.87 (21), o pomoci obětem trestných činů a 

prevenci viktimizace doporučuje státům přijmout opatření typu zajištění okamžité 

pomoci obětem ze strany lékařů, psychologů, zajištění materiální pomoci, 

kompenzace poskytované státem, apod.  

Dalším významným doporučním je Doporučení (2006)8 Rady Evropy 

ohledně pomoci obětem trestných činů schválené Výborem ministrů. Dodatek 

k doporučení obsahuje základní body vedoucí ke zlepšení postavení oběti. Ohledně 

pomoci je zaměřeno zejména na ochranu před druhotnou viktimizací. Pomoc má být 

poskytována pokud možno v jazyce, který je pro oběť srozumitelný a měla by 

zahrnovat zejména poskytování zdravotní péče, materiální podpory a psychologické 

služby. Státy by měly také poskytovat speciální služby na podporu obětí a podporovat 

práci nevládních organizací při pomoci obětem. Zahrnuje dále právo na informace a 

na účinný přístup k jiným právním prostředkům. Jsou zde uvedeny principy sociální 

solidarity a subsidiarity státního odškodnění. Což znamená, že pokud není pokryta 

škoda jinými zdroji, jako jsou pachatel, pojištění, státem placené zdravotní a sociální 

dávky, nastupuje pomoc ze strany státu. Státní odškodnění je určeno pro oběti 

závažných, úmyslných a násilných trestných činů včetně sexuálního násilí a rodině 

pozůstalé po oběti a mělo by být poskytováno za léčení a rehabilitaci fyzické i 

psychické újmy. Státy mají zavádět programy odškodnění spáchané na jeho území 

bez ohledu na státní příslušnost oběti. Velmi přínosné jsou také doporučení ohledně 

ochrany fyzické a psychické integrity oběti a výcviku personálu ve službách 

poskytující pomoc obětem.55   

V roce 1985 přijala Organizace spojených národů na zasedání Valného 

shromáždění Deklaraci o základních principech spravedlnosti pro oběti zločinu a 

zneužití moci spolu s rezolucí, která vyzývá členské státy, aby přijala opatření, 

kterými tyto požadavky budou realizovány. Je směsicí základních standardů pro 

                                                 
55 http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=264 
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zacházení s oběťmi trestných činů. Dotýká se otázek práva oběti na informace, ohledů 

na názory oběti, restituce a kompenzace škody. Z oblasti kompenzace oběti je zde 

opět vyzdvižena finanční pomoc ze strany státu, pokud není možné získat náhradu 

škody od pachatele či z jiného zdroje. Doporučuje se zavedení státních či jiných 

fondů, ze kterých mohou být financovány i jiné formy pomoci. Například zdravotní či 

psychologická.56  

Rámcové rozhodnutí Rady EU(2001/220/SVV) ze dne 15. března 2001, o 

postavení obětí v trestním řízení, se neomezuje pouze na řešení otázky obětí 

v rámci trestního řízení, ale také na určitá opatření pro pomoc obětem před trestním 

řízení a po něm. Obětí se zde rozumí fyzická osoba, která utrpěla škodu včetně 

fyzického či psychického poškození, citovou újmu či hmotnou ztrátu způsobenou 

přímo jednáním nebo opomenutím, jež porušuje trestněprávní předpisy členského 

státu. Detailněji zde bude pojednáno o právu přijímat informace. Oběti by mělo být 

umožněno právo na informace, na ochranu svých zájmů, ale i informace o výsledku 

jejich trestního oznámení, rozhodnutí soudu, pokud vychází impulz ze žádosti oběti. 

Realizovat by se měla také informovanost ohledně propuštění osoby stíhané nebo 

odsouzené za trestný čin, pokud oběti hrozí nebezpečí. Důležitá jsou také doporučení 

ohledně ochrany oběti a jejích rodinných příslušníků, zamezení kontaktů mezi obětí a 

pachatelem v budově soudu, ledaže to trestní řízení vyžaduje, praktické podmínky 

v průběhu řízení, právo na kompenzaci, spolupráce mezi členskými státy, 

specializované subjekty pomoci a další.57  

Směrnice Rady 2004/80/ES o odškodňování obětí trestných činů upravuje 

zejména otázku odškodnění obětí trestných činů v přeshraničních případech. Zásadou 

je povinnost poskytnutí odškodnění ze strany členského státu EU, na jehož území byl 

spáchán trestný čin, pokud je obětí osoba trvale žijící na území určitého členského 

státu EU. Je tedy zakotveno právo oběti podat žádost o odškodnění ve státě, ve 

kterém trvale žije. Tuto směrnici měly povinně členské státy EU transponovat do 1. 

ledna 2006. Do českého právního řádu byla transponována novelou zákona č. 

                                                 
56 Jelínek, J., Poškozený v českém trestním řízení, Karolinum, 1998, str. 122 a násl.  
57 http://www.bkb.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=264 
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209/1997 Sb., o peněžité pomoci obětem trestné činnosti (č. 204/2006 Sb.) a na ni 

navazující vyhláškou (č. 241/2006 Sb.). Novelou tak byla do zákona doplněna 

ustanovení o postupu odškodňování obětí v přeshraničních případech. Smyslem je 

ulehčení podávání žádosti o odškodnění. Orgán vystupující jako pomocník v této 

oblasti je u nás Ministerstvo spravedlnosti - odbor odškodňování. Je třeba také dodat, 

že účinnost novely nastala 1.7.2006. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 http://portal.justice.cz/justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=3420&d=49614 
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8. SPECIFICKÉ OBLASTI SE ZAMĚŘENÍM NA PREVENCI 

A POMOC 

8.1  Domácí násilí 

Až v posledních letech začíná být velmi diskutována otázka domácího násilí. 

Specifikem je, že k němu dochází mezi blízkými lidmi v okruhu rodinném. Proto zde 

panuje i vysoká míra latence. Její příčinou je stud oznámit čin a zejména 

problematický postoj oběti ke svému trýzniteli. Zejména se jedná o opakované 

fyzické a psychické týrání žen svými partnery či manžely, tzv. za zavřenými dveřmi. 

Oběti mají tendenci omlouvat útočníka a racionalizovat jeho jednání. Hledají chyby 

nejprve v sobě samých. Patrná je vzestupná tendence od ohrožení důstojnosti až po 

zdraví a nakonec samotný život oběti. Tyto hodnoty má stát povinnost chránit. 

Klíčovými znaky, které jsou považovány za obecné jsou opakovanost a déletrvající 

útoky, dále eskalace, tedy postupný nárůst útoků a nakonec již zmiňovaná 

neveřejnost. Újma může být fyzická, psychická, emocionální, sociální a sexuální.  Na 

základě empirických výzkumů je patrné, že v 95% případů bývají obětmi domácího 

násilí ženy. Nejsou to jen ženy, ale také muži, osoby se zdravotním postižením a 

senioři.  

Nesmíme zapomínat, že v takto postihnutých rodinách žijí také děti. A to od 

65% až do 82% případech. V rámci přímé viktimizace útočník atakuje nejen svého 

partnera, ale také samotné dítě. Může k tomu dojít například ve chvíli, kdy dítě brání 

matku. U nepřímé viktimizace se dítě stává ,,pouhým“ svědkem. Dokonce má domácí 

násilí na děti nesrovnatelně invazivnější následky než násilí v médiích. To je 

alarmující.59 V některých zemích je stanoven zákaz styku rodiče útočníka s dítětem, 

pokud nezmění své chování. Například v Kanadě je považováno za trestný čin, pokud 

je dítě násilí přítomno. I Světová zdravotnická organizace deklarovala, že psychickým 

týráním dítěte je jeho přítomnost násilí. Ovšem praxe v České republice míří velmi 

často zcela opačným směrem.60 Mezi důsledky, které mohou nastat právě svědectvím 

                                                 
59 Bílý kruh bezpečí, Domácí násilí, 2002, str. 6 
60 Zpravodaj ROSA - 1/2009 
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dětí řadíme defektní vývoj ať již intelektuální, tak emocionální. Může dojít ke ztrátě 

vlastní identity dítěte. Problémy s chováním pak nejsou výjimkou. Nejlepší pomocí 

zde, je zejména prevence. U primární, která nastupuje již v době, kdy ještě k násilí 

nedochází, může sehrát zejména informační a edukační funkci škola. Sekundární 

nastává v okamžiku, kdy dítě má podezření, že k násilí dochází. Zde hrají důležitou 

úlohu zejména dobrovolnické organizace, které jsou na pomoc dětem zaměřeny. 

Terciární by měla řešit nastalou krizi a snažit se, aby nedocházelo k opakovanému 

násilí.  

Právní zakotvení ochrany obětí domácího násilí nalézáme zejména v 

ustanovení § 199 trestního zákona jako týraní osoby žijící ve společném obydlí. Páky 

alespoň dočasné ochrany osoby týrané, má také v rukou policie. V zákonu č. 

273/2008 Sb., o Policii České republiky v ustanovení § 44 až 47 nalezneme právně 

upravené vykázání z bytu nebo domu i z jeho bezprostředního okolí. Nelze 

opomenout také sociální služby a příspěvek na péči, ale také bezplatné sociální 

poradenství, na které má nárok fyzická osoba, která se ocitne v nepříznivé sociální 

situaci. Právní zakotvení je v zákoně č. 108/2009 Sb., o sociálních službách.  

Prevence na celostátní úrovni je u nás realizována zejména prostřednictvím 

Výboru pro prevenci domácího násilí, který u nás vznikl v roce 2008. Monitoruje 

situaci u nás i ve světě. Jeho úkolem je zejména boj proti domácímu násilí a 

spolupráce s orgány a organizacemi, které se zabývají touto problematikou.61 Stále 

ještě není dokončen návrh Národního akčního plánu pro prevenci domácího násilí, 

který si vytyčil sedm strategických cílů. Mezi ně patří zejména podpora osob 

ohrožených domácím násilím, také postavení dětí, práce s násilnými osobami, 

výzkum, zapojení veřejnosti do prevence. Statistiky uvedené v tiskové zprávě (č. 157) 

ministra pro lidská práva Michaela Kocába ohledně forem domácího násilí uvádějí, 

že zhruba 50% lidí starších 15ti let ví o nějakém případu partnerského násilí 

z doslechu. Cca 25% osob starších 15ti let se s partnerským násilím setkalo přímo, 

                                                 
61 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rada-pro-rovne-prilezitosti/prevence-
domaciho-nasili/vybor-pro-prevenci-domaciho-nasili-30381/ 
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nejčastěji v roli svědka, ale nijak výjimečně i v roli oběti. Alarmující je ovšem, že 

pouze 19% veřejnosti má dostatek informací. 

V rámci prevence je také kladen důraz nikoliv na potrestání pachatele, ale 

hlavně na urovnání vztahů uvnitř rodiny, která je postižena fenoménem domácího 

násilí. Jedná se o tzv. primární prevenci. Tedy zabránit vzniku podhoubí pro vznik 

násilí. Sekundární prevence má za úkol zastavení již existujícího násilí ve vztahu či 

rodině. V některých případech se obě překrývají. Například samotné trestní právo 

varuje a může odrazovat od jednání agresora a naopak zatčení či samotné potrestání 

pachatele mohou odradit od následné recidivy.   

Dalším preventivním opatřením je vytvoření tzv. bezpečnostního plánu. 

V první řadě je zapotřebí zajistit bezpečí doma. Vytvoření strategie ve spolupráci 

s obětí, která žije s násilníkem ve společné domácnosti. Jde až do takových detailů, 

jako je např. příprava bezpečnostní tašky, která obsahuje veškeré potřebné věci, které 

by si mohla oběť v případě potřeby náhlého odchodu vzít sebou. Jedná se vlastně o 

zvláštní evakuační plán. Měla by být promyšlena i úniková cesta.  

Bezpečí by mělo být také zajišťováno na pracovištích. Zejména vzhledem ke 

sklonu partnerů násilníků neustále oběť pronásledovat i po jejím odchodu ze společné 

domácnosti. Je možné žádat kolegy o informace, pokud se objeví násilník v blízkosti, 

měnit často cestu z práce, snažit se docházet na pracoviště v doprovodu jiných osob. 

Tato opatření bych rozšířila i na potenciální oběti pronásledování. Nejdůležitějším 

bodem je dle mého názoru zajistit bezpečí pro děti, pokud žijí ve společné 

domácnosti a jsou svědky násilí mezi partnery. Zejména je důležité informovat děti, 

popřípadě také vedení školy.62 

Pomoc obětem partnerského násilí může mít různé formy. Mezi účinné  

pomoci řadíme zejména krizovou intervenci, jejímž základním úkolem je odvrátit 

bezprostřední nebezpečí oběti. Individuální péče a spolupráce s obětí zahrnuje 

dlouhodobé i krátkodobé cíle, kterých se snaží dosáhnout. Mezi ně lze například 

                                                 
62 Marvánová,– Vargová, B., Pokorná D., Toufarová, M.,  Partnerské násilí, Linde, s.r.o., 2008, str. 56  
- 65. 
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zařadit i podporu při vyrovnání se s traumatickým zážitkem. Práce ve skupině nebo 

párová terapie nejsou výjimkou. Zde je potřeba velká míra participace oběti i 

násilníka, což je dle mého názoru, spíše výjimkou.  

Poskytováním pomoci se zabývají zejména neziskové organizace. Mezi ně 

patří občanské sdružení ROSA, které se specializuje na pomoc obětem domácího 

násilí a jejich dětem a také na prevenci násilí. Pomoc poskytuje již od roku 1993. 

Zaměřuje se na krizovou intervenci, specializované poradenství, azylové ubytování a 

sociálně právní a psychosociální poradenství. Jako přímou pomoc poskytuje odborné 

sociální poradenství, azylové ubytování pro ženy oběti s dětmi a telefonickou 

krizovou pomoc. Mezi další mohu jmenovat Bílý kruh bezpečí, Linka bezpečí, 

Nadace Naše dítě, apod. 

8.2   Problematika násilí mezi dětmi a mládeží 

Poslední dobou se stále projevuje zvýšená agresivita mládeže. Média nás 

neustále zahlcují tristními případy tragédií páchané mladými lidmi. Zaměřím se na 

problematiku násilí, které je páchané mezi mládeží. Jedná se podle mne o fenomén 

naší doby. Role masmédií, internet, rodina, škola, dědičnost, sociální zázemí i 

intelekt, to vše jsou determinanty chování dítěte, mladistvého.  

V dětském věku se setkáváme ze strany svých vrstevníků zejména ve školách, 

s různými formami šikany. Mnoho z nás si jistě vzpomene na nějakou formu násilí 

mezi spolužáky, kterou byl sám svědkem. Šikana je definována jako úmyslné a 

opakující se týrání, ve kterém je využívána manipulace a agrese. Jedná se o sociálně – 

patologický jev, při kterém dochází k ponížení lidské důstojnosti, ale i újmě na 

zdraví. Může se vyskytovat nejen mezi mládeží ve školách, ale můžeme ji hledat i 

mezi vojáky, v rodině nebo na pracovišti. Má své jednotlivé fáze. Zpočátku je plíživá. 

Dochází k vyčlenění oběti z kolektivu. Hovoří se o tzv. ostrakismu. Zde ještě fyzické 

týrání nenastupuje. Můžeme pozorovat zhoršený prospěch dítěte, zhoršenou 

schopnost se soustředit. Tlak na oběť se stupňuje až do fáze fyzického a psychického 

násilí. Zde již dochází k výhružkám mučením, agresoři oběti ničí věci nebo výsledky 

jejich práce. Někdy je oběť ponížena do role otroka, který agresoru posluhuje. 
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Krajním vyústěním může být až vytvoření totality v kolektivu, kde jsou jasně 

stanovena tvrdá pravidla. Vládnou zde agresoři, kteří nemají ve svých extrémních 

projevech žádný ostych.   

V poslední době je velmi atraktivní natáčení si násilí páchaného na svých 

spolužácích na mobilní telefon a následné pouštění si takovéhoto záznamu na 

internetu. To je velmi traumatizující zejména pro samotnou oběť, neméně pro rodiče 

dítěte. V některých případech může vyvrcholit tragickou událostí, např. sebevraždou 

oběti. Inspiraci hledají mladí násilníci nejen u televizních obrazovek, ale i před svými 

monitory u počítačových her. Obětmi v těchto případech se stávají zejména fyzicky 

slabé, mentálně buď velmi vyspělé nebo naopak mentálně slabší osoby, děti sociálně 

znevýhodněné, děti učitelské, ty, které setrvávají dlouhou dobu pod ochranitelskými 

sklony jejich rodičů, děti handicapované.63  

Mezi prvky, které ovlivňují výskyt násilnosti u dětí, patří primárně výchova 

dítěte v rodině. Je zapotřebí, aby vazby mezi rodiči a dítětem byly upevňovány, aby 

byly pro dítě jasně rozpoznatelné a čitelné. Mezi následky narušení těchto základních 

kamenů může být tzv. deprivační syndrom. Autoři ho vysvětlují jako neexistenci 

přiměřené rodičovské péče. Pokud si dítě nevytvoří základní důvěru k dospělému, 

může se pak projevit buď zvýšená či naopak snížená emocionální vazba vůči jiným 

osobám.64 Nejen citové vazby, ale také způsob výchovy, zde mám na mysli výchovné 

metody rodičů, mohou být určitým regulátorem budoucích projevů násilí. Já osobně 

jsem zastánce udržování jisté míry disciplíny, nikoli ale tvrdě patologické.  

Je třeba poukázat také na tzv. neuvědomělé rodičovské povzbuzování dítěte 

do delikventního chování. Popis tohoto fenoménu se objevuje již v 50. letech. Jedná 

se o situaci, kdy rodič ,,uspokojuje svoje mimo vědomé přání. Rodič své skryté přání 

                                                 
63 Blíže Martínek, Z., Agresivita a kriminalita školní mládeže, Grada Publishing, a.s., 2009 , tr. 117-

140. 
64 Matoušek, O., Kroftová, A., Mládež a delikvence Portál, s.r.o., Praha 1998, str. 42. 
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může sdělovat opominutím, nedůsledností, přílišnou tolerancí. Výsledkem je tzv. 

mezera v superegu dítěte“.65 

Dalším prvkem ovlivňujícím násilí mezi mladistvými je také vliv subkultur, 

ve které se mladistvý pohybuje, ve které hledá svou vlastní identitu. Může se jednat o 

dítě vykořeněné z vlastní rodiny, které hledá zázemí a vzor pro své chování. Vzhlíží 

k tzv. vůdci, který se v každé takové skupině objevuje. Zde si osvojují pocity, že 

někam patří, že se o ně konečně někdo zajímá, že hrají určitou roli v této skupině, 

mají zde své místo. Mnohdy o něj musí bojovat a to i ne zcela legálními způsoby. 

Známé kladení podmínek pro vpuštění jedince do skupiny, je již notoricky známou 

záležitostí. Skupiny mohou být zaměřeny rasisticky, pseudonábožensky či drogově, 

mohou být kriminální i nekriminální.   

V oblasti prevence je nejdůležitější zejména primárně klást důraz na 

dodržování základních práv dětí a také práva na soukromí jejich rodiny podle 

Úmluvy o právech dítěte, čl. 10 LZPS a ustanovení § 11 obč. zák. Aby nedocházelo 

k zásahům do práv dítěte v rámci prevence, byla přijata v roce 1998 novela zákona o 

rodině, která zavedla nový institut tzv. upozornění (ustanovení § 42 zák. o rodině).  

Zákon tak výslovně poskytuje oprávnění třetím osobám upozorňovat na excesní 

chování dětí. V prvé řadě by měly tuto funkci plnit školy, které by měly informovat 

například o drobných krádežích, záškoláctví apod.66    

Prevence by se měla zaměřit již na předškolní programy pro děti, které jsou 

například v anglosaských zemích nabízeny dětem z chudých čtvrtí či rizikových 

rodin. Programy pro samotné rodiče jsou zaměřeny na poradenské a terapeutické 

služby. V Evropě a USA od sedmdesátých let fungují také tzv. školy pro rodiče. 

Snaží se v nich naučit rodiče rozeznávat problémy sama sebe i svého dítěte. 

Eliminace zkratkovitých jednání, naučení neagresivního chování a schopnost 

                                                 
65 Matoušek, O., Kroftová, A., Mládež a delikvence Portál, s.r.o., Praha 1998, str. 44. 
66 Zoubková, I., Čeněk, A., Kontrola kriminality mládeže, I. vydání, Dobrá Voda, 2002, str. 118. 
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porozumění snaží se pěstovat v rodičích. Programy by měly být dále zaměřeny na 

školy. Jedná se o vzdělávání občanské, morální a vzdělávání v  právu.67  

Řada mezinárodních projektů se zaměřuje na prevenci v oblasti předcházení 

šikany a násilí mezi mládeží. Mohu jmenovat například Mezinárodní projekt 

prevence šikany a násilí mezi dětmi, jehož mottem je ,,Silní bez násilí“, což má 

vyznačovat posílení sebevědomí dětí, povzbudit jejich odvahu a případně jim 

poskytnout určité vzory pro řešení násilí a šikany. Tento projekt byl prezentován na 

Konferenci Prevence násilí mezi dětmi v roce 2009 v Brně.   

Preventivní programy jsou přijímány na úrovni národní i regionální. U nás byl 

na období dvou let a to 2009 a 2010 přijat Národní akční plán v rámci realizace 

Národní strategie prevence násilí na dětech v ČR (2008 - 2018). Byl schválen vládou 

ČR. Naplňuje také doporučení OSN, WHO, RE k vypracování strategie prevence. 

Základem je ochrana dětí před interpersonálním násilí. Cílem je monitorování všech 

preventivních aktivit a to jak na úrovni primární, sekundární, tak terciární prevence.  

Zaměřuje se jak na podporu rodičů, zejména jejich pozitivní postoj k porozumění 

dítěte a jeho právům, tak na situaci ve školách v oblasti sociální komunikace. 

Zajímavá je také nabídka volných aktivit pro dítě a úsilí o vytvoření bezpečných 

komunit, aby se tak předešlo  nepříznivým sociálněpatologickým jevům, které mohou 

nastat v důsledku špatného využití volného času dítěte.68 

Po delším zkoumání a zkušenostech se také zjistilo, které preventivní 

programy u mladistvých nefungují. Uváděny jsou zejména farmakologické 

intervence, tělesné tresty, vyloučení ze školy, atd. Aby byly preventivní programy 

účinné, klade se důraz zejména na to, aby obsáhly více rizikových faktorů primárních 

oblastí života dítěte.69 

                                                 
67 Matoušek, O., Kroftová, A., Mládež a delikvence Portál, s.r.o., Praha 1998, str. 263-267. 
68 http://www.vlada.cz/assets/ppov/rlp/dokumenty/strategie-prevence-nasili-na-detech/Narodni-akcni-
plan-realizace-Strategie-prevence-nasili-na-detech-2009-2010_1.pdf 
69 IKSP, Snižování kriminality: zhodnocení výzkumných poznatků o způsobech nakládání 
s kriminálním chováním, Praha 2005, Vedoucí projektu, Nuttall, Ch., str. 27. 



Postavení oběti trestných činů v kriminologii 
__________________________________________________________________________________ 
 

55 

Také zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o 

soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve 

věcech mládeže), který nabyl účinnosti 1. ledna 2004, klade důraz na preventivní 

nikoli represivní pojetí trestního práva. Snaží se zejména o zastavení kriminální dráhy 

mladistvého pachatele. Vychází z koncepce, že mladý člověk má přeci jen ještě větší 

možnost resocializace.  

Pomoc dětem je poskytována zejména dobrovolnickými organizacemi, mezi 

které mohu jmenovat například Nadaci naše dítě, která u nás funguje od roku 1993. 

Jejím cílem je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a 

opuštěným dětem. Pomoc je poskytována formou přímé finanční podpory, osvětovou 

činností a také snahou o prosazování legislativních změn. Mezi další mohu jmenovat 

Fond ohrožených dětí, který působí na našem území již od roku 1990, Dětské krizové 

centrum, které se zabývá oblastí prevence, diagnostiky, ale také terapie. A mnoho 

dalších.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Postavení oběti trestných činů v kriminologii 
__________________________________________________________________________________ 
 

56 

9.  PRÁVNÍ ÚPRAVA DE LEGE FERENDA 

9.1  Připravovaná rekodifikace trestního řádu 

V rámci navrhované rekodifikace trestního řádu jsou připravovány změny, 

které se týkají posílení postavení poškozeného v trestním řízení. Mělo by se jednat o 

průlom v trestním řízení.  

Poškozený bude mít právo na ohleduplné zacházení, pokud bude vyslýchán 

jako svědek, zejména nepřípustnost zveřejňovat o něm citlivé údaje a zásahy do jeho 

soukromí. Jeho procesní práva budou posíleny zejména v oblastech:  

• právo obdržet při prvním kontaktu s orgánem činným v trestním řízení 

v písemné formě informace o jeho právech v trestním řízení a o organizacích a 

službách pomáhající obětem 

• podání návrhu na předběžné opatření v řízení před soudem 

• podání stížnosti proti rozhodnutí o ukončení utajení, je – li utajeným svědkem 

• požadovat nejen náhradu škody, ale i vydání bezdůvodného obohacení či 

náhradu morálního zadostiučinění v adhezním řízení 

Nově je ve věcném záměru také uvedena částečná možnost podání soukromé 

žaloby poškozeného, která se bude týkat pouze úzkého okruhu skutkových podstat 

trestných činů, kde příliš není dán veřejný zájem na projednávání. Pro účely jejího 

podání bude poškozený oprávněn nahlížet do spisů, opatřovat si příslušné podklady 

v rozsahu nezbytném pro její podání a  požadovat prostřednictvím státního zástupce 

provedení jednotlivých úkonů od policejního orgánu. Návrh vychází i z úpravy 

obsažené  v rakouském trestním řádu z roku 1873.70 

Navrhuje se také zavedení tzv. subsidiární žaloby, kterou bude moci podat 

poškozený v případě, kdy státní zástupce pravomocně odložil věc nebo zastavil 

                                                 
70 http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=4980&d=281460 
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trestní stíhání z důvodu nedostatku veřejného zájmu. Pokud bude mít soud za to, že 

žaloba poskytuje dostatečný podklad k projednání, nařídí předseda senátu na základě 

subsidiární žaloby hlavní líčení. 

V oblasti předběžného opatření je předpokládána možnost upravit je již 

v průběhu trestního řízení, jeli naléhavá potřeba chránit zájmy poškozeného a jemu 

blízké osoby nebo chránit i společnost. Tato potřeba je spojena zejména 

s problematickými otázkami rostoucího domácího násilí a pronásledování - tzv. 

stalkingu. Mezi předběžná opatření, která budou moci být uložena patří zejména 

zákaz styku s poškozeným nebo jeho vyhledávání, zákaz styku s konkrétně určenými 

osobami, zákaz návštěv konkrétně vymezených míst, apod. Smyslem těchto opatření 

je zejména chránit poškozeného. Základem je upravit vztahy mezi obviněným a obětí 

nebo jiným poškozeným, aby bylo zabráněno obviněnému v pokračování v trestné 

činnosti, nebo aby byla odstraněna její příčina. Obdobné úpravy mají například 

v Rakousku71 nebo ve Francii, kde jsou uplatňována v mnohem větším rozsahu, 

neboť umožňuje uložit obviněnému na svobodě širokou škálu nejrůznější omezení a 

povinnosti, které mají za cíl omezovat trestní rizika a usnadnit vedení trestního řízení.  

Také dohoda o vině a trestu bude další novinkou. Cílem je zrychlení 

trestního řízení a také výhoda pro oběti trestných činů, které budou chráněny před 

sekundární viktimizací, neboť nebudou muset svědčit opakovaně v řízení před 

soudem. Státní zástupce bude mít možnost tuto dohodu sjednat s obviněným za účasti 

jeho obhájce, kterou následně soud schválí ve veřejném zasedání. Sjednání se bude 

moci účastnit také poškozený, který má ze zákona nárok na náhradu škody či vydání 

bezdůvodného obohacení a tento nárok uplatňuje.  

Průlomový je také návrh, který by novelizoval trestní řád v oblasti 

nemajetkového odškodnění obětí trestných činů. Soud by byl oprávněn v trestním 

řízení rozhodovat o povinnosti nahradit poškozenému nejen majetkovou škodu, ale 

také škodu morální. V současné době může uplatňovat oběť svůj nárok na morální 

                                                 
71 srov. Spolkový zákon o ochraně proti násilí 
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satisfakci v občanskoprávním řízení, ale to je z hlediska západoevropského standardu 

nedostatečné a v mnoha případech také obtížné.  

9.2  Zákon o obětech trestné činnosti  

Zvláštní zákon na ochranu trestných činů byl přijat například v Německu, 

Švýcarsku nebo Rumunsku. U nás je ve fázi příprav. 

Švýcarský Spolkový zákon o obětech trestných činů z 4. 10. 1991 si bere za 

cíl poskytnout účinnou pomoc obětem trestných činů a zlepšení jejich právního 

postavení. Vztahuje se na osoby, kterým bylo trestným činem ublíženo na tělesné, 

sexuální nebo psychické integritě. Určitá práva přiznává pouze obětem trestných činů 

proti sexuální integritě nebo dětem do osmnácti let. Nerozhoduje při tom, zda se 

pachatel cítí vinen nebo zda byl zjištěn. Pomoc podle tohoto zákona zahrnuje zejména 

poradenství, ochranu oběti a hájení práv v trestním řízení a také odškodnění a 

zadostiučinění. Tento zákon se vztahuje nejen na oběti, ale také na manžela, 

registrovaného partnera, děti, rodiče a osoby, které jsou oběti podobným způsobem 

blízké. Ty jsou postaveny oběti naroveň zejména při poskytování procesních práv, 

poradenství a civilních nároků vůči pachateli a při uplatňování odškodnění.72 

Zvláštní zákon o obětech trestné činnosti, který je u nás připravován, by 

měl upravovat vytváření a poskytování služeb pro poskytování pomoci, prevenci, 

včetně okamžité pomoci, také materiální, lékařskou, psychologickou, sociální pomoc. 

Dále také proškolování soudců a orgánů činných v trestním řízení. Oběti by měly být 

děleny na zvlášť ohrožené a ostatní. Ochranu osobních údajů, včetně ochrany 

soukromí obětí a ochranu před sekundární viktimizací. V trestním řádu budou 

obsažena jen nezbytná ustanovení procesní povahy zejména týkající se poškozeného, 

zajištění nároku na náhradu škody a další. Vypracováním návrhu tohoto zákona, 

jehož přijetí se předpokládá v roce 2012, byl pověřen JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.  

                                                 
72

 Kristová, V., Langhansová, H., Matiaško, M., Legislativní ochrana obětí trestných činů před 
druhotnou viktimizací a práva obětí na soukromí během trestního řízení- právní analýza, Liga lidských 
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10. ZÁVĚR 

Vzhledem k tomu, že mne s rolí oběti pojí také vlastní zkušenost, zabývám se 

touto problematikou ve své práci z hlediska psychologického i právního. Až 

v posledních letech se konečně společnost začíná více zajímat o problematiku obětí 

trestných činů, i když ještě stále, dle mého názoru, zejména ze strany státu, není 

situace uspokojivá.  

V úvodních kapitolách se zaměřuji na historický pohled do vývoje vědního 

oboru viktimologie a na vysvětlení základních pojmů, které jsou ve viktimologii 

klíčovými. Mezi ně patří zejména pojem oběti, který u nás do roku 1997 nebyl 

v zákoně definován. Pojmy viktimizace, reviktimizace a viktimnost jsou důležitými 

pro to, abychom pochopili jakou roli oběť hraje již v samotném procesu způsobování 

újmy oběti.  

 Další oblastí, kterou se zabývám, je postavení poškozeného v trestním řízení 

a odškodňování obětí trestných činů, která není v současné době zdárně dořešena. 

Zejména problematika odškodňování oběti v rámci trestního řízení, je stále 

neuspokojivá. Jedná se především o otázky odškodnění imateriální újmy v rámci 

trestního řízení,  absence úpravy ochrany obětí ve zvláštním zákoně a možnost podání 

soukromé žaloby v trestním řízení. Vše by se mělo změnit přijetím připravované 

rekodifikace trestního řádu a předpokládaného přijetí zvláštního zákona o ochraně 

obětí trestných činů,  pokud dospěje k realizaci.  

Prevence jako velmi důležitý faktor v rámci ochrany obětí je v současnosti na 

poli mezinárodním i vnitrostátním na vzestupu. V rámci prevence kriminality je již 

řadu let kladen důraz zejména na vytváření preventivních programů, které mají 

předejít trestné činnosti, a tím také nárůstu počtu obětí. Počet těchto programů se 

zvyšuje, a to jak na národní, tak regionální úrovni. Jejich realizace je ale stále 

nedokonalá. Malé povědomí občanů o celkové problematice je toho důkazem. Do této 

problematiky zahrnuji také otázky role masmédií a jejich možný vliv na sekundární 

viktimizaci oběti. Informovanost oběti na druhé straně doznala positivních kroků, 
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zejména jejího právního zakotvení do trestního řádu. Za velmi důležité považuji také 

kladení důrazu na citlivé a vhodné zacházení s obětí trestného činu ze strany orgánů 

činných v trestním řízení i zdravotnického personálu, pokud dojde k újmě na zdraví.  

Oblast pomoci obětem trestných činů se v posledních letech velmi zlepšila. 

Tedy zejména ze strany dobrovolnických organizací, které v mnoha případech suplují 

samotný stát. Pomoc dělím podle subjektů, které ji poskytují. Laická pomoc, zejména 

ze strany rodinných příslušníků je sice nevyčerpatelná, ale na druhé straně 

neprofesionální a tudíž v určitých případech může být až destruktivní. Odborná 

psychologická pomoc je poskytována přímo na místě, tedy v místě spáchání trestného 

činu. Zde bych doporučila právní zakotvení práva na informace o službách 

poskytujících pomoc již při prvním kontaktu s orgány činnými v trestním řízení. Snad 

nebudou návrhy a sliby zejména politických představitelů na zlepšení situace obětí 

trestných činů, jen populistickým gestem, který zůstane nezrealizován.  

Jako dvěma specifickými oblastmi se zaměřením na prevenci a pomoc se 

zabývám také domácím násilím a agresivitou mezi dětmi. Jsou to aktuální témata, ve 

kterých postupně dochází k prolamování strnulosti v právní úpravě. Věřím, že 

v budoucnu bude na sociálních vahách  převažovat kvalita prevence a pomoci obětem 

nad samotnou kvantitou obětí. 

Určitá nespokojenost je patrná také z řad některých skupin ve společnosti, což 

vyjadřují zejména tím, že polemizují s otázkou o znovuzavedení trestu smrti. Tyto 

skupiny nepochybují o opodstatněnosti trestu smrti, tak jako kdysi Emmanuel Kant. 

Je přirozené, že chtíč po odplatě ve smyslu zákona ,,oko za oko, zub za zub“ se 

projevuje v každé době, zejména také s přibývajícím počtem uvězněných osob. Je 

ovšem také jasné, že v dnešní době, z etického a právního hlediska, znovuzavedení 

trestu smrti není možné. Základním kamenem je právo na život. Tak jak to vyplývá 

z LZPS a ze závazků  mezinárodních smluv, zejména Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv a základních svobod. Na našem, tehdy československém území, byl 

trest smrti zrušen v květnu v roce 1990 Federálním shromážděním. Zrušení trestu 

smrti je zakotveno také v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních 



Postavení oběti trestných činů v kriminologii 
__________________________________________________________________________________ 
 

61 

svobod a také v Listině základních práv Evropské unie. To souvisí i se smyslem 

trestání pachatele, který je zejména od druhé poloviny 20. století spojován s termínem 

restituční ( kompenzační ) penologické trestání. To zdůrazňuje zejména to, že trest má 

umožnit zejména oběti trestného činu, aby jí byla nahrazena veškerá škoda, a to nejen 

materiální, ale i další újma. Zájem na potrestání pachatele ustupuje před ochranou 

zájmů poškozených osob. Trest, který je pachateli uložen, má tak umožnit, aby mezi 

pachatelem a jeho obětí došlo k obnově sociálních vztahů, které byly narušeny 

spáchaným trestným činem.   
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SUMMARY 

This thesis is dedicated to the Criminal Law, namely to a special part of this 

branch of law, to Criminology. The main goal of this work is to explore the status of 

victims of the crime in our country. Particular issues are compensation from the 

state, prevention as an important tool of regulation of the overall crime and finally 

issue of different types of assistance to the victims of the crime. 

Chapter 1 is a general introduction to the subject. 

Chapter 2 deals with the historical overview of the subject. 

Chapter 3 explains the general terms of the topic, such as victim, 

victimization, revictimization, damage, etc.  

Chapter 4 tries to show how to compensate the victim in criminal proceedings. 

Chapter 5 concentrates on the compensation to victims - assistance from the 

state under a special law. 

Chapter 6 deals with the prevention of crime, namely with prevention in 

criminal proceedings, prevention coming from the personal of the medical 

institutions, furthermore with general right of victim to be informed, self-defense, etc. 

Chapter 7 looks on the assistance to the victim, namely to the family 

assistance, psychological assistance and social assistance. 

Chapter 8 covers two specific fields of prevention and assistance to the victim, 

namely domestic violence and violence beyond children. 

Chapter 9 tries to briefly show the possible future developments and 

expectation with regards to the prevention and assistance to the victims of the crime.  

Chapter 10 is a final word of the author with brief assessment of the current 

situation. 
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